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Lo4i cdng bO ttrOng tin E 24h tr Y€u cAu n g6t thucmg EI Dinh kj,

NQi dung cdng bii th6ng tin:

C6ng ty CO phdn Euong Quing Ngii c6ng UO tai [Qu hgp Dai hQi OOng c6 d6ng

thucrng ni6n n[m 2021 giim:

- Th6ng b6o mdi hgp

- trrtSu ptritiu ddng ky, gi6y iry quyen tham du Dai hOi

- Chuong trinh hgp Dai hQi Oting cO d6ng thudng ni6n ndm 2021

- Quy ch6 tam viQc t4i Dai hQi ct6ng cO d6ng thulng niOn nim 2021

- 86o c6o HQi ct6ng quin tri COng ty

- B6o c6o cria Ban kitim so6t COng ty

- Td trinh cria HQi tl6ng quin tri vO mQt sd nQi dung ph€ chuAn tai Dai hQi cl6ng co
d6ng thuong ni6n n6m 2021.

- NOi dung t6m lugc nhtng thay t16i chinh vd Dg th6o DiAu lQ tO chrlc vi ho4t ttQng
Cdng ty CP Dulng Quing Ngdi sria <I6i.

- NOi dung t6m lugc nhfrng thay <16i chinh vd vi Dg th6o Quy chi5 nQi b0 vC qu6n
tri Cdng ty CP Eudng Qudng Ngdi sta ttdi.

- DU th6o Quy chti hopt ttQng cria HQi tl6ng qudn tri.

- Td trinh cria Ban kitim so6t v0 vA mQt sd nQi dung ph6 chuAn tai Dpi hQi d6ng co
d6ng thucrng ni6n ndm202l.

- Dy th6o Quy chti hoat tlQng cria Ban kitim so6t.

- MIu phi6u bi€u quytit.

CQNG HOA XA HQI CHU NGHI,I VIET NAM
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- Quy chti bAu ct, mdu phiilu bAu cu vd h6 so dC ct, fng cri thdnh vi6n HDQT vd

Ban kii5m so6t nhiQm ky 202l-2025.

- Dg th6o Nghi quy6t Dai hQi EOng cO d6ng thudng ni€nndm2}2l

Tni liQu Dai hQi il6ng cO d6ng thucrng ni€n nim 2021 ci,r- Cdng ty Cd phAn Duong

Quing-Ngdi dd dugc ddng tii vd sE cQp nhft c6c srla OOi, UO sung (niSu c6) cho tdi tru6c

khai mpc Dai hQi cl6ng c6 d6ng tr6n Website C6ng ty www.qns.com.vn

Chfng t6i xin cam k6t c6c th6ng tin c6ng b5 tren d6y ld dtng sy thft vd hodn todn

chiu tr6ch nhiem trudc ph6p luft vC nQi dung c6c thdng tin dd c6ng b6./.

Nguli thgc hiQn cdng b6 thdng tin

GIAM CNcri nhfln:
- Nhu trOn
. P. CNTT OC CBTT
- Luu P. TCKT, HC Cty
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cONc rY cO pnAx ptlonc euAxc NcAl
QUANG-NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY
02 Nguydn Chi Thanh, TP. Qud,ng Ngdi, tinh Qufing Ngdi
MST: 4300205943

Qudng Ngdi, ngoy 26 thdng 2 ndm 202 I

rntl pror rHAM utl
DAr Her oONc cO o6xc ruUonc NrtN xAur z02t

Kinh gr?i: Quf c6 d6ng C0ng ty C6 phAn Duirng Quing Ngfli

H6i edng Quan ti Cdng ty CO phen Du&ng Quang Ng6i trdn fgng kfnh mli Quf co
ddng diSn dU DAi hQi tlOng cO d6ng thulng ni6n nlm 2OZl.

1. Thdi gian: Tt 7 gid, Tht 7 ngiy $rc4D021.
2. Dia di6m: HOi truong C0ng ty CO phan Euong Quang Ngdi, SO OZ Nguy6n Ch{

Thanh, P. Quang Phf, TP. Quang NgAi, tinh Quang Ngfli.

3. Quy cO dOng vui ldng tham kh6o nQi dung, chuong ffinh, tii li€u Dai hQi tir ngiy
13/0312021 tpi website http://www.qns.com.vn mrp Qaan h€ ed itdng > Dgi nfi rtng cd
illng.

4. Trudng hqp cO tl6ng kh6ng A6 tnam dU hqp c6 th6 riy quyAn cho ngu&i kh6c tham
du.

S. pti cOng tec t6 chfc D4i tr6i e6ng cO d6ng dugc thu$n lqi, dA nghi Quy ci5 d6ng x6c
nhfu viQc tham dy holc ty quyOn tham dU Dai hQi (theo mdu ctinh kdm hodc theo quy ttinh
crta phdp tufi vd ddn sy) vA COng ty trrfc 17900 ngly 26103 n02l theo dia chi:

C0ng A C6 phin Dudrng Quing Ngfri

S5 OZ Nguy6n Chi Thanh, P, Quiflng Phri, TP. Quing Ngfli, tfnh Qulng Ngii
SDT: 0255.3726110 Fax: 0255.38Y2843 Email: info@qns.com.vn

Ho[c li€n h0 bi Phnm Thi Tuy6t Antr - Ngu]i PT quan fri Cty di5 ttuqc huong d6n.

SDT: 0255.3726156 Di ctQng: 0906.456.859 Email: pffanh@qns.com.vn

Trdn trgng kinh moi./.

TM. QUANTRI

PHuor.{G
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ngdy ..o . .,.thdng.,, . ..ndm 202I

DANGKV
hQi tl6ng cd tl6ng thudng niOn

Dulng Quflng Ngfli nim 202L

gfri: HQI DONG QUAN TRI

cONG rY cPDUor{c euANc NGAr

TCn c6 nh anttO chric

so prsHr ,
IA

ngay cap tai

Dia chi:

56 cO phAn s& hfru: .,.

(Bdng chir;

.)

T6i xin tl6ng ky tham dU Dai trgi Odng cO d6ng thucrng ni€n Cdng ty CO phdn Ducrng

Quang Ngai ndm202l.

TOi cam kiSt tuen thri c6c quy clinh hiQn hanh cria ph6p luft vi OiCu l$ tO chrlc vd ho4t
<tQng COng ty CO phan Du0rng Quang Ngai./.

Nguoi tlIng ky

(K!, ghi rd hp ftn vd dong diiu (n€u co))

, S6 OfSU h si5 hieu thdng tin nhin di€n ngudi s& hitu chrmg ktroan theo Khoan t Oi0u 2 Quy chiS ho4t tlQng tlang ky
vd chuy6n quydn sdhtu ctrtmg t*roan nan fianh kdm theo quy6t ai* sO O:IQO-VSD ngiy 02thdng0l n6m 2020 ctn
T6ng Girim dtSc Trung tdm Luu kf Chrlng kho6n ViQt Nam.
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crAY 0v QUyEN
g D4i hQi tl6ng c6 d6ng thudng ni6n

phAn Dulng Quing Ngni nim202l

Tdn cri nhdrVt6 chric

cOrucry
cd pnAr.r

orrdNe
UN NG AIG

56 DKSH
.i

ngay cap
,i,

no1 cap

D1a chi

(Bdng chfr; .....

2. BTN D{IqC UY QUYEN

Tdn c6 nhdn/t6 chtic

3. NQi dung iy quy6n:

B€n dugc riy quy,in drrgc <l4i diQn cho BCn ty quy6n thP.dy^r-u thr,rc liQn.mqi quy6n

lqi, nghia vu tai Dai hoi d6ng c6 d6ng thuong ni6n.ntrm 2021 cta c6ng ty c6 ph6n Duong

Quing Ngai Eong pham vi s6 c6 ph6n tluo.c ty quyOn.

Chring t6i hodn todn chiu tr6ch nhjem vA viQc riy quydn niy vi cam k6t tu6n thri c6c

quy dinh trl6n nanfr cria ph6p luflt vd Didu lQ t6 chric vi ho4t dQng Cdng ty C6 phdn Duong

@ting chfr:

Quang Ngai./.

Nguoi tlugc tY quY6n

(Kit vd ghi rd he ftn)

Ngucri ty quydn

(K!, ghi rd hp tAnvd dong ddu fuAu cd))

D6c lAp - Tr Do - Hanh phtic

1. BfiN UY QUYEN:

56 c6 phan iluo. c ty quy6n .............



(i&; :r.\Jr'

CONG TY CP DI.IONG QUANG NGAI
Eia chi : 02 Ngu,v6n Chi Thanh - TP Quang ngfli

Tel : 0255.3 .726 I l0 Fax '. 0255.3822843

Website : \\\\\Y. qns.colll.vtl

CHTIONG TRiNH
DAr HQr DONG CO OoNG THU'O|{G NItN 2O2L

COXG TY CO PHAN BTIONG QUANCNGAI

IVgdy 3 thcirtg 4 ndm 2021

llhoi gian lim viQc cira Dai hQi : I bu6i

* Tit 7 giil tl6n 7 gitr 30 phrit:

- Dai UiCu cO ddng ding \i, nhan tdi liQu.

* Tir 7 gid 30 phrit {I6n 11 gi} 30 phrit : Tiiin hdnh Dqi h\i

Chuotrg trinh nghi sg:

l- 86o c6o ctia HOi it6ng Quan tri COng ty CP Eudrng Quang Ngdi

2- B6o c6o cria Ban ki.5m so6t COng ty CP Dudrng Quang Ng6i

3- Th6ng qua vi ph6 chuAn c6c nQi dung :

+ B6o c6o tai chinh vi b6o c6o tii chtuh hgp nh6t ndm2O2O

+ Phuong 6n phdn ptr6i tqi nhufln rrLnZOZO

-,. Phuong an phit hdnh c6 phi€u theo chuong trinh lua chen cho nguoi lao dQng
' dua vio k6t qui SXKD ndm2O2l

+ K6 hoach kinh doanh ndm202l

+ eO sung ngdnh nghA tinh doanh cria COng ry CP Euong Quang Ngdi

+ DiCu rc tO chrtc vi hoat dOng C6ng ty CP Duong Quang ngdi (sta ct6i)

+ Qui ch6 nOi b0 vC quan d C6ng ty cria COng ty Cp Eucrng Quing ngdi (sria it6i)

+ Qui chi5 hoat itQng cria HQi DOng Quan mi COng ty CP Ducrng Quang ngf,i

+ Danh s6ch tO chric ki6m toan thuc hiQn ki6m to6n b6o c6o tai chinh cria Cdng ty
trong ndm2Q2l

+ Qui chiS hoat ttQng cria Ban KiiSm so6t C0ng ry CP Duong Quang ngdi

4- BAu cft thanh vi€n HQi <l6ng Quan u{ vd Ban ki6m so6t nhiQm W 202l-2025

AN TRt
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Qudngngdi, ngay ll thang 3 ndm 2021

QrrY cHn LAM VIEC
DAr Hor o0Nc cO nONc rrnloNc xrBN zaztt 

'A .r^

cOxc rY cP orlol*c euANc NcAr

Eai hQi tl6ng cO d6ng thudmg nr€n 2021cria COng ty CP Dudmg Quang Ngei (gei
tet ld Dai hQi) dusc tO chric vio ngiy 314/2021; eC pai hQi duqc ti€n hanh thufln lqi vi
thenh c6ng tdt dgp, Ban t6 chrlc kinh tinh Dai h$i th6ng qua Quy ch6 hm viQc cria Dai
hOi nhu sau:

A- C6c qui tlinh chung t4i D4i hQi:

t. f6t ci c6 ddng, tlai diQn c6 d6ng d.A ry thri tpc tl[ng lci tham ds Dai hQi tl6ng cO

d6ng thuong ni6n 2O2l (g1i tit ta Eai bi6u c6 dOng; tlusc quydn tham gia bi6u quyi5t tai
Dai h0i.

2. Dai hQi do Chri tqa <tai hQi tli6u htri€n. Dai bi6u cO d6ng tham gia Dai hgi phdi tufln
thri theo su di6u kri6n cria Chir tqa dai h0i nhem tao di6u kiQn cho Dai hOi di6n ra mOt
c6ch thufln lqi, nhanh ch6ng vi hqp lQ.

3 Quytit <Iinh cta Dai hQi.d6i vdi c6c. vii" AA. y€u cAu bi6u guy€t duqc th6ng.qua khi
dat dusc tr€n 50% tOng s6 phi6u bi€u quy6t cria tdt cttdai bi6u c6 d6ng du hqp ch6p thuan
(theo t,uQt doanh nghiQp sA SO|ZOZO\.

4. Danh s6ch Ban ki6m phiiSu, Ban gi6m s6t ki6m phiiSu phai duqc Dai hQi thdng qua.
Ban ki€m phi6u sE chiu tr6ch nhiQm ve Unl chinh x6c cta sO phi6u bi€u quy€t.

5. Nghf quy6t Dai hQi ctOng cO d6ng thuong ni€n2021s8 dugc th6ng qua tpr Dai hQi.

6. Ngi dung vi cdc di6n bi€n tai Epi hQi tl6ng cO d6ng thuong nt€n2021 dusc Thu [f
<lai hQi ghi ch6p <I6y dri vio Bi6n bAn vd th6ng qua t4i Eai hQi trudc khi bii mac.

B- Bi6u qryiit thdng qua cdc v6n tld t4i D4i hQi:

Sau khi Dai bi€u cO d6rrg hoan t6t thri tsc il6ng h-i tham du Da hQi, Ban t6 chfc s€ grii
cho Esi bi6u cO ct6ng ThG bi6u quy6t vi Phi6u bi6u quy6t.

1- ThA bi6u quyiit :

- Ddc itidm: Th6 bi6u quyiSt c6 miu tring, ghi thdng tin Dai bi6u c6 ddng gdm: He
vd tdn dai bitiu, m5 s6 dai bi6u vi sO c6 phdn c6 quy6n bi6u quy6t tai Eai hQi .

- Mrlc tl{ch : ThE bi6u quy€t dung eC UiCu e.uV6t nht'ng nQi dung th6ng qua ngay tal
Eai hQi theo hinh thirc gio th6 bi6u quy6t, bao gdm :

+ Th6ng qua Quy ctriS tam viQc tai Dai hQi

+ Th6ng qua danh s6ch ban thAm fia tu c6ch <tai bi€u c6 tt6ng du Dar hQi vd ili€u
ki0n ti6n hinh Dai hOi

+ Th6ng qua Ban ki€m phii5u vi Ban giem s6t kii5m phi6u cira Dai hQi

+ Th6ng qua Chri tqa Dai hQi vn Thu \f Eai hQi

+ Thdng qua chuong ftinh DAi hQi

+ Th6ng qua bi6n ban vi nghi quy6t Dai hOi

- Ctictt srl- ttqrng: Dar bi6u cO d6ng thuc hiQn viQc GIO th6 bi6u quytit ee Uieu quyiSt
"tdn thdnh", hoflc "kh6ng tdn thdnh", hoflc "Kh6ng cd y kiiin" vdi nhirng nQi dung bi6u

CQNGHOA xA HQr CHr NGHia VIEr NAM
DOc lAp - Tu do - Hanh Phuc
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qlyq khi Ban t6 chric ho6c Chir toa Dar,h0i yOu cAu biOu quy0t. Khi bi0u quy€t, mit trudc

1!9 !fg" quyi5t,(c6 Bhi ma sO tieu q,ryFt ) phai dusc gio cao hucmg rd ptia Chri tqa Dai
h0i. Kiit qui ki6m phi6u sE dusc gan tO chr?c hoac Chtr tqa Dai h$ic6"g UO ngay sau khi
bi6u quy6t tung nQi dung.

2- Phi6u bi6u quyiit:

- Ddc tlidm : Phi6u biCu.quytit c6 miu ving, duqc d6ng d6u teo cira Cdng ry CP
DT*g Qy"g Nqa; t6n phiifu. c6 ghi 46ng .tio Dal bi€u co- dong, g6m: Hq vi-t6n dpi
bi6u, m6 s6 dai birSu vd s6 c6 phdn c6 quyAn bi6u quyilt tai Eai hQi.

- Mrtc tt{ch : PhiiSu bi6u quyi5t dung Ae Uieu quyiSt nhfrTrg nQi dung th6ng qua tai Dai
hQi bang c6ch ghi phi6u. Nhimg nQi dune can Uieu quyi5t bao gO* 

'
+ Th6ng qua B6o c6o HQi d6ng Quin d C6ng ty CP Dulng Quang Ngei
+ Th6ng qla 86o c6o Ban ki€m so6t C6ng ty CP Dudmg Quang Ngai
+ Thdng qua B6o c6o tai chinh vd b6o c6o tii chinh hqrp nh6t ndm202O
+ Th6ng qua Phuong an phdn ptrOi tqi nhufln ndm2O20

+ Th6ng qua Phuong an ph6t hnnh c6 phi6u theo chuong tinh lua chgn cho nguoi lao
dQng dpa vio k€t qut SXKD ndm202l

+ Thdng qua Kti hoach kinh doanh ndm2O}l
+ Quytit dinh bO sung ngdurh nghd tinh doanh cta C6ng ty CP Ducrng Quang Ngfii
+ Th6ng qua nQi dung sria d6i, b6 sung vi tod,n v[n DiAu Le tO chric vi hopt dQng cua

C6ng ty CP Dudmg Quang Ngii nim 2021

+ Th6ng qua nQi dung srla d6i, b6 sung vd toan vdn Quy ch6 nQi bO vd quen ti C6ng ty
cria C6ng ty CP Dudrng Quang Ngei ndm202l

+ Th6ng qua Quy chi5 hoat dQng cta HQi d6ng qurtur tr[ Cdng ty CP Eu]ng Quang Ngdi

+ Th0ng qua danh s6ch t6 chuc kiiSm toan thuc hiQn ki6m toan b6o c6o tdi chinh cfia
C6ng ty trong ndm 2021

+ Th6ng qua Quy chiS hoat dQng cria Ban Ki6m soit Cdng ty CP Dudmg Qunng Ngei

- C6ch sri dpng : Tr€n Phi€u bi0u quytit, Ban tO chric de in dAy thi nhft'ng n$i dung cdn
bi6u quy6t. Tuong img vdi nht,rg nQi dung can bi6u quy6t c6 ba (3) phuong an cen UiCu
quyiit ld. "T'dn thdnh", "Khdng tdn thdnh" ho{c "Kh1ng cd y kidn". Khi Cht toa Dai hQi

y6u cAu Dai bi6u cO d6rrg bi6u quy6t, Dai bi6u cO d6ng lsa chgn phuong an ndo thi denh
ddu nhdn (X) vio phuong 6n c16.

Phi+Su bi6u quytit dusc thu bdi c6c thanh vi6n cira Ban ki6rn phiiSu. Ban Ki6m phi6u sE

ti6n hanh ki6m phii5u, l{p bi6n bin vd b6o c6o ktit qua ki€m phi6u ngay tai Dai h$i.

C- Biu cfr thinh vi6n HQi tl6ng Qufrn trivi Ban Ki6m so6t nhi$m ky 202t-20252

ViQc bAu cir thdnh vi6n HQi ddng Qudn tri vd Ban Ki6m so6t nhiQm W 2021-2025 duqc
thuc hiQn theo Quy ch6 bAu cri H$i d6ng Quf,n tri vd Ban Ki€m so6t nhiQm W 202l-2025.

Tr6n ddy li toan b0 Quy cfr6 Um vi€c cria Dai hQi ddng c6 d6ng thuong nt6n 2021
COng ty CP Dudmg Quing Ngdi, kinh finh Dai h$i th6ng qua.

2
. 

^A-r /r .. .l-l t.!....-.-..a-



Affi
crh[s

cONc rv c6 PIrAN ErJoNc euANc NcAt
55 02, Nguy6n Chi Thanh, P. Quing Phf, TP. Quing Ngdi, Tinh Quing Ngdi
DT: (0255) 3726.110 Fax: (0255) 3822.843
E-Mail: info@qns.cgm.vn Website: http://www.qns.com.vn

BAo cAo cua Her uONc euAN rRI
cONc rY cO PHAN DUof{G euANG NGAI

TAr DAr rrQr DONG CO DoNG THTIONG NrEN NAM 2021

NGAY 03t04t2021

Kinh thua: Quf CO tl6ng.

Cdn cir quy dinh cta ph6p 1u0t; Di6u IQ td chric vd hopt dQng C6ng ty CP

Ducrng Quing Ngdi, Quy ch6 nOi b0 vA quin tri c6ng ty vir 86o c6o tdi chinh ndm

2O2O cria C6ng ty C6 phAn Dudng Quang Ngdi dd dugc ki6m to6n; HQi cl6ng Quin

tr! COng ty b6o c6o D4i hQi d6ng cO d6ng thuong ni6n 2021 vA hoat dQng cua HQi

d6ng Quan tri ndm 2O2O vd dinh hudng ho4t clQng ndm2021 nhu sau:

I. E6nh ei{ cfia HDOT vd k6t oui hoat ddns sin xu6t kinh doanh

t. f6t qufr thgc hiQn nim 2020:

Ndm 2O2O dugc xem li mQt ndm kh6 kh6n vi th6ch thric lcm AOi vOi kinh t6 thti

gi6i n6i chung, trong d6 c6 ViQt Nam. Dich Covid-I9 diSn bi6n phtc tpp, lirm gi6n

dopn ho4t tlQng kinh t6 - xd hQi cira c6c qutic gia trOn th6 gi6i; xung clQt thuong mAi

My - Trung v6n ti6p di5n. Trong nu6c, thi6n tai, dich benh t6c clQng kh6ng nh6 tdi

c6c hopt dQng ctra nAn kinh t6 vi cuQc sring cta ngudi d6n; ti le th6t nghigp, thi6u

vi6c lim 0 mric cao. Tuy nhi6n, v6i nhirng gi6i ph6p quytit liQt vd hiQu qu6 trong

viQc thuc hi6n mpc ti6u k6p "vira phong chting dich bQnh, vtra ph6t tritin kinh ti5 - xd

hQi", kinh tri ViQt Nam v6n dpt k6t qui tfch cyc v6i viQc duy tri t6ng truong. Mac dtr

t6ng tru<mg GDP ndm 2020 dAt th6p nh6t trong giai dopn 2OlL-2020 nhmg tru6c

nlrirng t6c clqng ti6u cyc cta dfch Covid-lg thi d6 li mQt thenh c6ng cta nudc ta v6i

t6c d0 tdng thuQc nh6m nu6c cao nh6t th6 gi6i v6i t5c dQ t6ng GDP u6c tinh dpt

2,9|Yo.

V6i nhfrng kh6 kh[n chung cta n6n kinh t6, hopt dQng s6n xu6t kinh doanh cria

C6ng ty gap nhiAu th6ch thirc. Nhrmg vdi sg nhay b6n trong di6u hdnh cta Ban lSnh

d4o c6ng ty vd doan ktit cira tAp th6 ngudi lao dQng, ki5t qui kinh doanh ndm 2020

1

Bdo cdo HOi ddng Quan tri Cdng ty tqi DHDCDTI| 2021
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Sii 02, Nguy6n Chi Thanh, P. Quing Phir, TP. Quing Ngdi, Tinh Quing NgEi
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cria C6ng ty ddhoan thinh k5 ho4ch lqi nhuan tai Dai hQi d6ng cO dOng thulng ni6n

ndm2020 th6ng qua v6i nhtng chi ti€u ccv bin sau:

B6n c4nh ktit quA ho4t dQng sin xu6t kinh doanh dat dugc ndm 2020, uy tin vd
thucmg hiQu cria COng ty itugc gifr virng:

- NEm 2020, COng ty titip tpc nim trong bane xtip hAng \rNR500 do Vietnam

Report ddnh gi6:

+ XOp hqng th* 17 t/500 DN ton nhiit Vt€t Nam;

+ Xiip hqng th* 86/500 DN tu nhdn tdn nhdt Vi€t Nam;

+ Xdp hqng th* 7I/500 DN lqt nhuqn t6t nhdt;

+ Xdp hqng thdi 3t/500 DN tu nhdn loi nhusn ttit nhtit.

- Cdc thuong hiQu sin ph0m cira C6ng ty ndm Top 10 COng ty thyc phAm uy

tin nh6m nginh: dudrng, sta, b6nh kgo do Vietnam Report vi VietNamNet ddnh gi6.

- Thucrng hiQu QNS dugc x6p trong Top 50 thuong hiQu d6n dAu ndm 2020 do

Forbes ViQt Nam ti5 chric.

Nhimg thanh tich tr6n de kheng dinh hiQu qu6 trong cdng t6c qu6n lf cira HQi

EOng Quan tri, sy phtii hq'p chflt chE gifra HQi D6ng Quan tri, Ban TOng gi6m tl6c vi
c6c T6 chirc chinh tri - xE hgi nhim t4o n6n m6i trudng kinh doanh c6ng khai, minh

bach g6p phen ldm cho hiQu qui kinh doanh gia tdng vd uy tin thucrng hiQu QNS

ngey cdng dugc n6ng cao tr6n thi truong.

)

Chi ti6u DVT
Th$c

hiQn nlm
2019

K6 ho4ch
nIm
2020

Thgc hiQn
nIm 2020

Ti, 19 (%)

So voi
TH
2019

So voi
KH
2020

V6n di6u 16 tri€u ddng 3.5 69.399 3.5 69.399 3.5 69.399 100 100

TOng doanh thu trtQu d6ng 7.894.132 8.400.000 6.702.260 85 80

Lgi nhufn trufc
thu6 TNDN

triQu d6ng I .5 43.17 6 1 . 100.000 1.266.434 82 115

Lqi nhufn sau thu6
TNDN

triQu ddng 1.291,.777 913.000 1.0 52.978 82 115

Ti, tQ cd tftc % 30 1 5 25 83
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1.1. Ming sfra tlflu nirnh

C6 nganh FMCG vd ngdnh hdng sfia vi c6c sfur phAm tt sta d6u ting trucrng

6m trong ndm2020 nhu sfra nu6c (-5%), sta bQt (-Ll%), sta dfu nanh (-10%).

Theo sO tigu cria Nielsen, Vinasoy titip tuc duy tri vi giir vimg vi thti ddn dAu

ngirnh hdng sta dflu nirnh bao bi hQp gi6y tai thi trudrng trong nu6c v6i thi phAn ndm

2O2O dqt85,\YotAng 1 ,2yothiphAn so v6i ndm2019; ri6ng thang l2l202} d4t87,3Yo

tdngl,9 Yo so vdi thoi di6m ki5t thirc th6ng l2l2}l9. Sd,n lugng sfia ti6u thu trong

n[m hcrn 250 triQu lit giim 9,9yo so v6i ndm2019.

Ndm 2020, Vinasoy dd bu6c dAu th0m nhQp thenh c6ng vi,o 2 thi truong Trung

Qui5c vd Nhpt Bin.

1.2. Ming tlulng

- Titip tuc hodn thiQn Dg 6n m0 rQng ndng c6ng sudt Nhd m6y Duong An KhO

I6n 18.000 TMN vi Dg 6n dAu tu Diy chuyAn si,:r xu6t duong tinh luyQn RE c6ng

su6t 1.000 t6n cludrng/ngdy.

- Ndm 2020, tinh hinh thoi titit kh6ng thupn lqi 6nh hu&ng d6n ndng su6t *iu;

d6ng thdi, nganh mfa dudng r6t kh5 kh6n khi vta m6i hQi nhflp ATIGA, phii ch6ng

dd v6i ctulng nhAp khAu.

- Trong ndm, COng ty san *u6t gAn 89 nghin t6n ducrng ttr mfa, chi6m 1l% sin

luo,ng ducrng sin xu6t ttr mia cria ci nudc vi giAm 37Yo so v6i ndm 2019.

- NEm 2020, C6ng ty nhdp 25.000 t6n duong th6 dC san xu6t ducrng tinh luyQn

RE vd cl6 luyQn khoang 5.000 t6n trong ndm.

- Ngdy O9lO2l2O21, B9 C6ng Thuong ban hdnh Quyi5t dinh s(i 477/QD-BCT vO

vigc 6p dung biQn ph6p ch5ng ban ph6 gi6 vi chting trg c6p tpm thdi dOi vdi san

phAm dudng mfa c6 xu6t xri tt ThAi Lan. BQ C6ng Thuong quytit dinh 6p dsng thu6

ch5ng b6n ph6 gi6, ch6ng trg c6p tpm thoi v6i dudrng tinh luyQn vd dudng th6 xu6t

xri Th6i Lan. Chinh s6ch ndy sE mang d6n nhimg tfn hiQu tich cuc trong thdi gian

d6n cho nganh mia dudrng ViQt Nam.
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1.3. Ming {IiQn sinh kh5i

- Nhem tfn dpng lqi th6 phti phAm tir n6ng, lAm nghiQp ,hu ddm g5, mtn

cua,...trong ndm2020 HQi d6ng quin tri dE ph6 duyQt, tri6n khai dAu tu bi5 sung

heng mpc "HQ thiSng m6y nghi€n nhi6n liQu ddt ld" vdo dg 6n Nhd m6y DiQn sinh

nrOi en KhC v6i t6ng mric dAu tu dg ki6n 18.587 trigu ddng (chua VAT).

-,1 
t 1 a.A , '- T6ng sin lugng diQn san xudt trong n6m gdn 94 trigu Kwh, trong cl6 b6n cho

EVN khoang 70%.

- Tir ngdy 2510412020, Chinh phri diAu chinh mric gi6 thu mua ilien tl6i v6i dU

rln ttiQn sinh khtii nhu sau:

+ DOi voi gi6 diQn sinh thOi tai dU an ct6ng ph6t: gi6 mua 7,03 UScentslkWh

(quy dinh cfl 5,8 UScentslkWh).

+ D6i v6i c6c dU rln diQn sinh ttrOi t<nac: gi6 mua 8,47 UScents/kWh.

1.4. Ming kh6c

C6c mang kh6c nhu bia, nudc kho6ng, banh kgo,...bi anh huong boi nhfrng kh6

khdn chung cria tinh hinh kinh t6 Viet Nam: san luqng giam fi 3-lO%, doanh thu

gihmtlu. ll-17%.

2.D6nh gi6 ho4t tlQrrg 5 nim nhiQm ky 2016-20202

Dai hQi d6ng c6 d6ng 16n nny ld Dai hQi ktit thirc 5 ndm, nhigm ky 2016-2020

cfra HQi ddng quin tri vd Ban kiem so6t. HQi d6ng qu6n trf xin bilo c6o t6ng qu6t k6t

qui ho4t d0ng C6ng ty trong 5 n6m, nhiQm kj, 2016-2020 nhu sau:

Vdi mgc ti6u ph6t tri6n bAn virng, thgc hi€n chi6n lugc clAu tu chri dQng, hiQu

qui vA thi trucmg, thi6t bi, c6ng nghe, ccv s0 vpt ch6t, hp tAng k! thuat. Trong nhiQm

kj, qua, C6ng ty d6'ph6t tri6n, teng trudrng ,,C quy m6 hopt dQng, ndng lgc sin xu6t

vd hiQu qu6 sin xu6t kinh doanh, tii chinh:

- T6ng tdi san dtin 3lll2l202T: 9.150 ty diing, tdng 3 .978 ty ddng, tucrng img

tdng77% so v6i ctAu k! ndm20l6.

- VtSn diAu le tai 3Ul2/2020: 3.569 tf d6ng tdng 2.159 ti d6ng tucrng img t6ng

153% so v6i dAu kj, ndm 2016.

A
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- T6ng doanh thu binh quan dr nim 2016-2020 lil 7.534tf d6ng/ndm t6ng 25 %

so v6i t6ng doanh thu binh qu6n ttr n[m 2Oll-20I5.

- Lqi nhuan tru6c thu6 TNDN binh quan fi n6m 2016-2020 IiL 1.379 ty

ddng/n6m tdng 55Yo so v6i lqi nhu?n tru6c thuti TNDN binh quan fi ndm 2}ll-
2015.

- Lqi nhufn sau thu6 TNDN binh qudn ttr nim 2016-2020 H 1 .2O4ty ddng/ndm

tdng 55Yo so v6i lqi nhuAn sau thu6 TNDN binh qudn tir nim 20ll-2015.

- Ti lC tri c6 tric nhigm ky 2Ot6-2020 binh quan 35o/olndm.

II. D6nh ei6 cfia HEOT vA hoat d6ne cfra Ban T6ne ei6m d5c:

Nim 20201d mQt ndm nhiiiu bi6n dQng inh huong d6n ho4t dQng stur xu6t kinh

doanh cria COng ty, Hgi d6ng quin tri danh gi6 cao n5 lgc cria Ban TOng gi6m di5c

trong qu5 trinh thUc hiqn k6 hopch sin xu6t kinh doanh cria C6ng ty.

Ndm 2020, Ban TOng gi6m cliSc C6ng ty d5 hoin thenh nhigm v9 diAu hdnh ho4t

ilQng sfur xu6t kinh doanh ctra Cdng ty theo dirng dinh hucmg ph6t tri6n dd dugc Dai

hQi d6ng cO d6rrg thuong ni6n th6ng qua. Cdc chri truong, chi c14o ctia FIDQT de

dugc Ban T6ng gi6m <ti5c tri6n khai thr,rc hiQn ddy dfr, kip thdi v6i tinh thin trdch

nhiQm cao. V6i k6t qui dat dugc, hinh anh c6ng ty ti6p tpc dugc duy tri vd cring c6

long tin tt c6c diSi t6c, kh6ch hing vir d4c biet le c5c cO d6ng.

V6i su <l6ng g6p ctra Ban T6ng gi6m d5c trong di6u hanh c6ng ty, HDQT tin

rdng QNS sE cdn ti6p tpc ph6t trii5n, tirng bu6c chinh phUc c6c thi truong m6i trong

nu6c, khu vgc vd qutic t6.

Trong ndm2020, HDQT dd thgc hiQn hoqt itQng gi6m s6t nhu sau:

- Hgi d6ng Quin tr! dd chi dpo Ban T6ng giSmd5c trong c6ng t6c quin ly hopt

ilQng siur xu6t kinh doanh tudn thri theo c6c quy dinh cria ph6p 1u6t vi Di6u lQ C6ng

ty; CAn tttii c6c ngrdn ti6n, thyc hiQn c6c biQn ph6p huy dQng v5n hgp ly, dim b6o
, A -.1 .t

cung fng vdn dC thUc hiQn c6c dg 6n ddu tu dirng ti6n d0.

5
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- Chi d4o x6y dUng dinh huong chi6n luoc ph6t triiSn chung toin C6ng ty tr6n

c6c linh vgc: S6n xu6t kinh doanh, tii chinh, dAu tu, ph6t tri6n thi trubrng, vtng

nguy€n liQu vi ngu6n nhdn lyc.

- HOi <l6ng Quan tri de chi dpo Ban TOng gi6m d6c ti6p tpc thpc hiQn co ch6

tiAn luong hiQu qu6, khuytin khich s6ng tqo, ph6t huy s6ng ki(in cii ti6n k! thuft,...

nh6m ndng cao hiQu qui lim viQc cira ngudi lao dQng.

III. C6c hoat ddne cfia H6i ddne qudn tri trong nim 2020

HQi d6ng Qu6n tri 1u6n hgat d$ng tr6n nguy6n t6c tudn thri c6c quy dinh cua
ph6p Jrflt; Di6u lQ, cdc quy ch6 quin tri nQi bQ cua C6ng ty vd Nghi quy€t cria Dpi
hQi d6ng C6 d6ng.

1. Ctic cufc hgp cfia HDQT

Trong n6m, HQi d6ng QuAn tridE ti5 chfc 11 ky hgp, trong d6:

- 01 ky hgp Epi hQi d6ng CO aOng thuong ni6n n6m 2020;

- 02 ky hgp HQi d6ng quan tri tryc titip t6 chirc tai VIn phdng C6ng ty;

- 08 k}, hgp HQi d6ng quan trildy f kitin bdng vdn ban.

Ban hinh mudi ba (13) Nghi quy6t, b6n (04) Quy6t dinh 1i6n quan d6n c5c linh
v.uc ho4t tlQng siur xu6t kinh doanh, quin tri vir tO chfc nhdn sg. C6c cuQc hgp ctra
HQi d6ng Quan tri dugc ti6n hanh phu hqp v6i quy ch6, quy dinh hien hinh cta
Cg.rg .ty va ph6p luft. C6c q.ry6t dinh th6ng qua t4i phi6n hep tryc ti6p ho{c hV !,
kiCn beng v6n ban d6u nhfln dugc sy th5ng nh6t cao cria c6c thanh vi6n.

C6c thanh vi6n Ban T6ng Gi6m d6c, LSnh dpo c6c dodn th6 vd Ban ki6m so6t
dugc mdi tham dy tpi c6c phiEn,hgp cta HQi d6ng 9"* tr,i dugc ti5 chirc tryc ti5p
ho{c nhfln du-o. c dAy dt tii liQu aOi vOi c6c cuQc hgp l5y f kitin bdng vdn bin.

2. Thqrc hiQn chi trd cb tric bdng tiin cbn lgi crta ndm 2019 vd *ng cd nbc

ndm 2020:

- Chi trd cd hlc cdn lgi cila ndm 2019: Tf lQ c6 tirc ld,IsYo, thyc hiQn chi tr6 ttr
th6ng 5/2020.

- Chi *ng cii tthc cila ndm 2020:

+ Dqt t: Ty lQ ung c6 tirc ld 5yo, thgc hign chi tr6 tir thang 9/2020.

+ Dqt 2:Ty 10 ung ct5 tric Id syo,thUc hiQn chi tri tir thang 3/2021.

3, Thil lao crta HQi iting qudn tr!
Ndm 2020, Cdng ty chua chi tr6 b6t kj, kho6n thtr lao ndo cho HQi d6ng quin tri

vi Ban kitim so6t.
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IV. Dinh hufne nh6t tri6n trong nlm-2021:

1. Chi ti6u K6 hoach sfln xuft kinh doanh nIm 20212

Chi ti6u EVT Thgc hiQn
nlm2020

K6 ho4ch
nIm 2021

KH 202u
TH 2020

(%l
V6n tli6u lO triQu d6ng 3.5 69,399 3.5 69.399 100

Tdng doanh thu tri€u ding 6.702260 8.000.000 119

Lqi nhu$n trufc thu6
TNDN

trt€u dong 1,.266.434 1 .100.000 87

Lqi nhufn sau thu6 TNDN tri€u d6ng 1.0 52.978 913.000 87

Khflu hao tri€u ddng 465.687 452.000 97

Tj'l0 cd tr?c % 25

2.rc5 ho4ch tIAu tu xffy dgng co bin:

- fitip tlrc chi dpo thlrc hiQn vd hoan thanh c6c dg 6n dd, dugc ph6 duyQt trong

-7,c6c ndm trudc de di vio ho4t clQng hiQu qui nhu:

+ Hoen thiQn Dg 6n md rQng ndng c6ng sudt Nhi m6y Duong An KhC l6n

18.000 tdnmialngity.

+ Hoirn thiQn DU an Nhd m6y DiQn sinh ktr6i An Kh6.

+ Hodur thiQn Dy 6n dAu tu d6y chuydn s6n xu6t dud'ng tinh luyQn RE c6 c6ng

su6t 1.OOO t6n dudrng/ngiy.

- OAu tu m5y moc thi6t bi nhim AO AOi m6i c6ng nghp cho ming banh kgo.

3. Dinh hudng ph6t tri6n:

Trong tinh hinh chung ctra ndn t infr tti lu6n bi6n dQng, Hgi AOrg Quan tri ti6p

tpc n5 luc trong vi6c nim bit co f,Oi Ae kinh doanh, thich img v6i r*rirng kh6 kh[n,

khai th6c nhtng ytiu t6 thu4n lqi de dua COng ty titip tpc phSt triiSn.

HQi d6ng Quin tri x6c dinh dinh hu6ng hoat ctQng kinh doanh ndm 2021 ci'r-

COng ty CP Dulng Qutng Ngai v6i nhirng nQi dung sau:

-.;- VA vitng nguyAn hgu: ti€p tpc ph6t tri6n, md rQng vtng nguy6n liQu mia vd dfu

nirnh.

- Vi sdn phdm: ph6t tri6n da d4ng h6a sin phAm. LIu ti6n cho viQc ph6t tri6n c6c

sin phAm truyiin th5ng dd khdng dinh cluqc th! phdn cria c6ng ty hien nay ld dudrng,
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sta dfu nanh, bia, nu6c kho6ng, b6nh kgo,.... Nghi6n cftu ph6t tri6n c6c sfur phAm

mdi, d{c biet h c6c sin phAm md C6ng ty c6 tiAm ndng vd lqi th6.

- Vi thi trudng; titip tpc duy tri vi ph6t trii5n thi trucrng trong nu6c; d6ng thoi
,.T,   ,I ' ,tim ki€m vd m0 rQng thi truong qu6c t6.

- fi khoa hgc c6ng nghQ: thurmg xuy6n cfp nhpt, nghiCn criu, 6p dUng c6c ti5n

bQ khoa hsc c6ng nghe tr6n th6 gi6i.

- fi aau tu: Ti6p tgc dAu tu c6c thi6t bi mang tinh d6i mdi c6ng nghe. Thdng

qua viQc dAu tu de titip cfn dugc nhfrng phuong tiqn, thi6t bi hien ct4i theo hucmg

ph5t tri6n cria khoa hgc k! thuft ti6n ti6n tr6n th6 gi6i, d6ng thdi cfing ddo tpo dugc

dQi ngfi crin b0 k! thuft vi c6ng nhdn lnnh nghe, ddp img y6u cAu ph6t tri6n cria

C6ng ty.

- Vi tdt chinh: Quin Iy chdp chE chi phi, dAm bio sri dung ngudn v5n c6 hiQu

qu6; n6ng cao ndng lgc tdi chinh, dim b6o ph6t tritin 1i6n tpc, 6n dinh, virng ch6c.

- Vi nhdn sq: Xdy dUng dQi ngfi l6nh d4o dtr phAm ch6t, n6ng lyc vi uy tfn.

- X6y dgng chfnh srich kinh doanh linh ho4t, nghi6n criu vd nim bat th6ng tin

kinh t6, thi trulng nhim dua ra nhfrng dOi sach ring ph6 kip thoi tru6c thdi ky hQi

nhap vd bi6n dQng ctra kinh t6 - xA hQi.

- Dim b6o sg ph6t triiSn bdin virng cria C6ng ty tr6n co s6: mgi ho4t dQng phii

tu6n thri ph6p 1u0t; b6o vQ m6i trulng; gi6i quytit hdi hda m5i quu, hQ gifia COng ty

vd c6c dtii t6c; kh6ng ngung ndng cao uy tin thucmg hiQu QNS.

4. Gifli ph6p thyc hiQn:

TrCn co s0 nhtng dinh hucrng ph6t tritin trong ndm 2021, HOi d6ng QuAn trf chi

d4o tfp trung cdc gihi ph6p sau:

- Nghi6n criu img dUng c6ng nghe cao trong c6ng t6c chgn t4o gi5ng mia, dfu

ndnh dO phu hqp v6i timg vung nguy€n liQu.

- Tflp trung ph6t triiSn, ffi6 rQng nginh hing sfla dfu ndnh vd nhimg ddng san

phAm dinh du0ng kh6c c6 ngu6n g6c dflu ninh vd cdc loai hat mang thuong higu

Vinasoy.

I
Bdo cdo HOi d6ng Quan tri Cdng ty tqi DHDCDTII 2021



A
cONc rY co PHAN DUoNG eUANG NcAt
Sti 02, Nguy6n Chi Thanh, P. Quing Pht, TP. Quing Ngdi, Tinh Quing Ngdi

E-Mail: info@qns.com.vn Website: http://www.qns.com.vnQr\rS

- TOi uu trong khai th6c vi ph6t tri6n chuSi gi5 tri Mia - Duong - EiQn sinh

ktrOi: ti6p tpc ph6t tri6n vtng nguy6n liQu mia, ndng cao hiQu qui ch+5 bii5n ducrng tri

mia vi ttr ducrng thd nhpp kAAu dC ch6 bi6n ducmg RE, tdng culng hopt dQng san

xu6t diQn phit 16n lu6i diQn Qui5c gia.

- Tii5p tpc tri6n khai chii5n lugc "da thuong hiQu": vta ph6t tri6n thuong hiQu c6

biQt cua c6c sin phA-, vtra ph6t triiSn thucmg hiQu chung QNS, dua thuong hiQu

QNS ddn dAu thi truong trong nudc vd vucrn ra th5 gi6i.

- DAy m?nh c6c chi6n lugc ban hing nhu sau:

+ Tdng cudrng hopt dQng vC ti6p thi nhim quang b6 thucrng hiQu vi c6c stur

,.1phdm cria Cdng ty tr6n thi trulng.

+ Thgc hiQn t6t chinh s6ch cttii v6i kh6ch hang d6 duy tri vd ph6t tri6n

thuong hiQu, thi phan.

+ Titip tpc x6y dung chii5n lugc Marketing A6 aAy mpnh c6ng t5c xu6t khAu

c6c sin phAm cria Vinasoy sang c6c thi trudng: Trung Qu5c, I.{hat Bin, Hdn

Qu5c, My,...

+ PhAt huy mgi ngudn lgc, dAy manh hopt ctQng d6i ngopi, xric tiiSn thuong

mpi, li6n doanh, li6n kiSt v6i c6c dOi tac nu6c ngoii dC titip c?n thi trudrng

i .i
qu6c t€ rQng l6n hon.

- EAy manh phong trio s6ng ki6n cii tii5n k! thuft, hqp ly h6a sin xu6t aC OOi

m6i c6ng nghe trong s6n xu6t kinh doanh nhim tqo ru nhi6u lgi nhufln. EAu tu ring

dung ti6n b0 khoa hgc k! thugt, c6ng nghe hi6n dpi d6 sin ru6t san phAm, quin li he

th6ng ph6n phOi vd quin lf diAu hanh hiQu qui hon.

- EAu tu cdc thitSt bi nhim ae AOi m6i c6ng nghe cho s6n phdm b6nh kgo vd

nudc khoring.

- Ndng cao ndng lpc quin tri tdi chinh, tdng cucmg huy dQng c6c ngutin v5n chi

phi th6p, gi6m s6t ch{t ch6 c6ng t6c ctAu tu vd sti dpng v5n hiQu qu6.

9
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A
CONG TY Co PHAN DUONG QUANG NGAI
55 02, Nguy6n Chi Thanh, P. Quing Phf, TP. Quing NgEi, Tinh Quang Ngai
DT: (0255) 3726.110 Fax: (02s5) 3822.843
E-Mail: info@qns.com.vn Website: http://www.qns.com.vnerus

- XAy dUng chinh s6ch sri dUng vd ddi ngQ d6i v6i ngudi lao dQng nhim ph6t

huy ndng lgc vi khA n6ng s6ng t4o cria m5i c6 nhdn phuc vp cho mgc tiOu ph6t tri6n

C6ng ty.

TrCn ddy ln B5o c6o ho4t dQng ndm 2020 vd dinh hu6ng ndm 2021 cta HQi

D6ng Quin tri trinh Dai hQi d6ng cO d6ng thudrng ni6n ndm 2O2L Trong thoi gian

d6n, ct6 vugt qua nhfrng th6ch thfc, hoan thanh muc ti6u sin xu6t kinh doanh vd ti6p

tpc dua C6ng ty C6 phan Dulng Quang Ngdi ph6t tri6n b6n vfrng; HOi d6ng Qu6n trf

r6t mong nhan dugc sg ring hQ vd g5n b6 l6u dii cria Quy CO ctOng, c6c di5i t6c vd

toan th6 ngudi lao dQng./.
,

ANI TRI
I,

n g9c Phuong

oUdr.t

Bdo cdo HOi d6ng Qudn tri Cdng ty tqi DHDCDTI{ 2021
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CONG TY CP DUONG QUANG NGAI CONG HOA XA HQI cii(i NGIIIA VIT NAM 
BAN KIM SOAT Dc 1p - Tix do - Hanh phüc 

S: 04/BC-QNS-BKS Quáng Ngdi, ngày 11 tháng 3 nàm 2021 

BAO CÁO CUA BAN KIEM SOAT 
TiJ BAI HO! BONG CO BONG THUNG NIEN NAM 2021 

CONG TY CO PHAN BU'NG QUANG NGA! 
(Ngay 03/4/2021) 

KIn/i lrInli:  Bi hi dng c dông thLthng niên nàrn 2021 
Cong ty Co phn Btr?rng Quãng Ngai 

Can cr Diu 1 t chirc, hott ding Va Quy ch v quân trj cUa Cong ty Ct 
phân Du&ng Quáng Ngãi; 

Can ci.r Nghj quyt Di hi dng C dong thung niên nãm 2020 Cong ty 
ngày 28/3/2020; 

Näm 2020, Ban Kim Soát diã dt ra miic tieu va t chüc thçrc hin nhim vii 
kiêm tra, giám sat trên môt so lTnh vrc tr9ng yêu và xin báo cáo Dai  hi Dông Co 

dông Cong ty nhüng ni dung sau: 

!. HOT BONG CUA BAN KIEM SOAT TRONG NAM 2020 

Ban Kim soát Cong ty gm 03 thành viên. Näm 2020, Ban kim soát dã té 
chrc 03 phiên hp djnh ki triên khai thirc hin nhim vii thung xuyên và 02 
phiên hp bat thung dê triên khai nhim vii kiêm tra giám sat, giái quyêt cOng 
vic dt xuât. Các thành viên Ban Kiêm soát tham gia day dü các phiên hop cüa 
Ban kiêm soát và các cuc hp cüa Hi diông quãn trj Cong ty; thrc hin diing 
chirc näng, nhim vii duçc phân cOng. 

- Giám sat, dánh giá ho.t dIng cUa Hi Dng Quán Trj, cüa Ban Tng Giárn 
dôc trong suôt nien d, lien quan den vic thçrc hin các kê hoach tài chInh và kê 
hoach hoat dng cüa näm 2020 dã duc Di HOi  CO Dông thông qua; 

- Tham gia cac cuc hop  cüa Hi dng Quàn trj và Ban Tong Giám dc Cong 
ty, giám sat thuông xuyên các hoat  dng cüa Cong ty, nàm bat thông tin ye tInh 
hmnh kinh doanh, cành báo kjp thii các yêu to rüi ro dam bão cho hoat  dng cüa 
Cong ty tuân thu các quy djnh pháp lut, Diêu i Cong ty; 

- To chic kim tra, giám sat vic tuân thi:i các quy dinh cüa pháp 1ut vâ quy 
djnh quán trj ni b cüa Cong ty; 

- Thm tra các báo cáo tài chInh qu, báo cáo 6 thang, báo cáo nárn nh&rn 
dánh giá tInh hçp 1 cüa cac sO 1iu tai chInh; dong thii giám sat các don vj trong 
vic thirc thi nhüng kiên nghj do Kiêm toán diva ra. 

Báo cáo cüa Ban Kidin soát tqi DHDCD 1ht671g niên nárn 2021 Trang 1 



II. KET QUA GIAM SAT HOAT BONG KINH DOANH, TAI CHIN}I CONG TY 

1. Thm djnh Báo cáo tài chInh cüa Cong ty nàm 2020: 

Trên Ca s các dan vj kim toán, Ban Kim soát trInh và duçic Di hi dng 
cô dongthi.thng niên nàm 2020 phê chuân; Ban kiêrn soát dä phôi hgp vi Tong 
Giám dôc Cong ty xét ch9n, diánh giá các dan vj kiêm toán và hra ch9n Cong ty 
Kiêm toán và K.ê toán AAC là dan vi thuc hiên soát xét báo cáo tài chInh ban 
niên và báo cáo tài chInh näm Cong ty näm 2020. 

- Ban Kim soát dã thm djnh và thng nht vi các ni dung cüa Báo cáo 
Tài chInh và Báo cáo Tài chInh Hp nhât näm 2020 dã duqc Cong ty Kiêm toán 
và Kê toán AAC kiêm toán. Báo cáo dã phân ánh chInh xác tInh hInh tài chInE 
tai thii diem ngày 31 tháng 12 näm 2020, kêt qua hoat dIng kinh doanh và lu'u 
chuyên tiên t trong giai dloan tài chInh tir ngày 01/01/2020 den ngày 3 1/12/2020 
và phü hgp vâi các quy djnh cüa H thông kê toán hin hành, khong Co sai sot 
tr9ng yêu xây ra trong nàm 2020 ye cong tác hch toán kê toán. 

- S 1iu tng hcp v tInh hInh tài chInh tti thi dim 31/12/2020 và kt 
qua san xuât kinh doanh hçp nhât cüa Cong ty nàm 2020, nhu sau: 

A 7 A A . , s . , 

Mot so chi lieu ye tinh hinh tat chinh den 31/12/2020 

lIT Ni dung 
01/01/2020 31/12/2020 (±) % 

2020/ 
2019 

s tin 
(triu c1ng) tr9ng % 

S tin 
(triu dáng) 

T 
trQng % 

* TONG TA! SAN 9.047.802 100 9.150.331 ifl 
p 

±Qi 

A Tài san ngän hn 3.840.088 42 4.187.687 46 
p 

+09 

B Tat san dat han 5.207.715 58 4.962.644 54 
p 

-05 
* 5 

TONG NGUON VON 9.047.802 100 9.150.331 100 
p 

+01 

C Nçrphãi trã 2.577.780 
p 

28 2.544.964 28 -01 

I Nqngnhn 2.553.193 99 2.517.261 99 -01 

H Nodàihan 24.588 1 27.704 1 +13 

D Vônchüs&hü'u 6.470.022 72 6.605.367 72 
p 

+02 

I Vnchüsôhuu 6.469.522 6.605.367 +02 
* Trongdóvngópchithhiru 3.569.400 3.569.400 +00 
II Ngun kinh phi và qu khác 500 

Mt s chi tiêu v k& qua san xuât kinh doanh nám 2020 

HANG MUC ft\T 
Thirchiên 

2019 
Khoach 

2020 
Thirchien 

2020 

T 1 (%) 
±So 
TH 

2019 

±So 
1(11 

2020 
Tôngdoanhthu Trng 7.894.132 8.400.000 6.702.260 

p 

-15 -20 

Lyi nhuân tr órc thu  Trdng 1.543.176 1.100.000 1.266.434 
p 

-18 +15 
LciinhuânsauthuTNDN Trdng 1.291.777 913.000 1.052.978 

p 

-18 +15 

Lãicabtrêncphiu(EPS) Dng 4.276 3.463 
p 

-19 
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2. Dánh giá tInh hInh hot dng kinh doanh, tài chInh cüa Cong ty 

- TInh hInh tai  chInh Cong ty näm 2020 n djnh và lành math; 

- Trong nàm 2020, Ban Kim soát không nh.n thy bt k' d.0 hiu bt 
thung nao trong hoat dng kinh doanh, tài chInh cüa Cong ty. Các hoat  dng 
cüa Cong ty dã tuân thu dñng Lust Doanh nghip, Lut Chirng khoán, Diêu l 
cüa Cong ty, Va CC quy djnh khác cüa pháp 1ut. 

- Cong ty dã thirc hin dung các quy djnh cüa pháp 1ut hin hành v cong 
bô thông tin trên th truông chimg khoán. 

- V kt qua kinh doanh: Doanh thu nàm 2020 giám 20% k hoach, tuy 
nhiên chi tiêu igi nhu,n tang 15% kê hoach näm 2020. Nãm 2020, truóc tác 
dng bat igi cüa djch ben và bão lü, Cong ty van dam bâo duy trI h9at dng, 
hoàn thành kê hoach lçii nhun, giü vrng uy tin, thtrcing hiu và thj phân trên 
thi truông là sr nhay ben trong cong tác quân 1', diêu hành cüa Ban diêu hành 
Cong ty. 

III. KET QUA GIAM SAT 1)01 V(ff HO! 1)ONG QUAN TRI, TONG GL&M 
DOC vA BC) MAY QUAN L 

1. Hot dng cüa Hi dông Quãn tr: 

- Närn 2020, Hôi dng qua tr d kin toàn t chrc, bu lai  chrc danh chü 
tjch Hi dOng quàn trj, dê phü hçip vói mô hInh to chirc doanh nghip theo quy 
djth pháp 1ut; 

- Hi dng quán trj dã trin khai thirc hiên dy dñ các mic tiêu, nhim vii 
ma Dai  hi dông Co dông thithng niên nàrn 2020 dã Quyêt nghj. Các boat  dng 
cüa Hi dong quán trj dà tuân thU Diêu 1 to chrc và hoat dng cUa Cong ty cüng 
nhu các qui djnh cUa pháp 1u.t hin hành. 

- Hi dng quân trj dã nhy ben và có nhi:tng quyt djnh kjp thai trong chi 
dao diêu hành va diêu chinh trong dâu tix, tü do dã khäc phic dtrgc nhng han 
the, tác dng bat 1i do môi tming kinh doanh, tao  cho Cong ty có nhü'ng igi the 
dê phát triên ben vüng trong nhung näm tiêp theo. 

2. Hot dng cüa Ban Tông Giám dôc Cong ty 

- Ban Tng Giám dc dã trin khai kjp thi cácnghj quyt, quyt djnh cUa 
Hôi dOng quan tn, chu dông xây ckmg kê hoach triên khai Nghi quyêt Dai hôi 
dông cô dông, Nghj quyêt cUa Hôi dOng Quãn trj den các thành vien trong Ban 
Tong Giám dôc, cac phông ban nghip V11, các don vj thành viên dê thirc hin. 

- Näm 2020, Ban Tng Giám dc Cong ty dã hoàn thành nhim vii diu 
hành hoat dng san xuât kinh doanh cUa toàn Cong ty theo djnh huâng phát 
triên dã duqc thông qua tai Dai hi dông cô dong thung niên; triên khai day 
dU các ni dung dã dugc Hi dông Quàn trj Cong ty quyêt nghj; hoat dng cUa 
Ban Tong Giám doe phU hgp vi nhim vii và quyên han  dugc quy djnh trong 
Diêu 1 Cong ty. 
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IV. SU' PHOI HQP HOAT BONG GICrA BAN IUEM SOAT V(fl HO! BONG 
QUAN TR1, TONG GLM DOc vA CAC cO BONG 

- Ban Kim soát dä phi hqp vâi H0i  dng Quàn tr, Ban Tng Giám dc d 
thirc hin trách nhim và quyên han  theo 1ut djnh; dã tham dir tat cá các phiên h9p 
trirc tiêp cüaHi dông Quãn trj ho.c nh.n day dü hO so tài 1iu cüa các phiên h9p 
lay kiên bang van ban; tham gia các cuc h9p cüa Tong Giám dôc nhis so kêt, 
tong kêt ho.t dng kinh doanh cüa Cong ty, triên khai các chiên hic kinh doanh. 

- Các thânh viên Hi dng Quãn trj, Ban Tng Giám dc luôn tao  diu kin 
thuân loi dê Ban Kiêm soat thuc hiên nhiêm vu duoc qui dinh tai Diu Lê Cong 
ty. Các thành viên Ban kiêm soát duçc cung cap day dü thông tin ye hoat  dng 
SXKD cüa Cong ty, hoat dng cüa Hi dOng Quân trj và Ban Tong Giám dOc. 
Nh do, có the tiêp can, nãm bat kp thai thông tin ye tInh hInh boat  dng Cong 
ty và các Don vj thành viên; thijc hin vic giám sat và Co ' kiên trirc tiêp ye các 
van dê thutc quyên han  cüa Ban Kiêm soát, cOng nht.r tham gia cOng Hi dOng 
Quãn trj và Ban Tong Giám doe trong cong tác quãn trj diêu hành. 

- Di vi c dong, Ban Kim soát Iuôn sn sang tip nhn phãn ánh, trao 
dôi thông tin, tiêp thu kiên dóng gop cOa cô dông. 

V. BANH GIA CHUNG: 

1. Hoat dng trong nãm 2020: 

Näm 2020, Ban Kim soát chua phát hin sr bt thuO'ng nào trong các 
boat dng cüa Cong ty, kbông nhn dirçc kiên nào cOa cô dông gcri den Ban 
Kiêm soát ye sai pham cüa HOi  dông Quãn trj, Ban Tong Giám doe Cong ty 
trong qua trInh thirc hin nhim vu. Các hoat  dng cOa Cong ty CP Duông 
Quang Ngãi trong nám 2020 ctêu tuân thO quy djnh pháp lut, Diêu L Cong ty 
và Nghj quyêt Dai  hi dông cô dông. 

Hi dIng Quán trj, Ban Tng Giám dc và h thng diu hành Cong ty dã 
hoàn thànb tot chüc nãng, thim vi trong näm 2020. Vói nh€ng djnh huOng 
dOng dan và quyêt djnh diêu hành kjp thi dã dua Cong ty vut qua nhiêu khó 
khän truc nhüng biên dng kinh tê - xã hOi  phOc  tap,  djch bênh, bão 10 khó 

9 r A 9 • luong trong nam 2020; to chuc dieu hanh boat d9ng san xuat krnh doanh va tai 
chInh dat  hiu qua. 

2. Hot dng nhim k 2016-2020: 

Ban Kim soát thng nht v&i Báo cáo cOa Hi dng quán trj v tInh hInh 
boat dng cOa Cong ty näm 2020 và két qua boat dng trong thim kS' 2016 -2020. 

Trong 5 näm NK 2016-2020), Hi ding quan tn, Ban Tng Giám doe 
Cong ty dã lãnh dao,  diêu hành Cong ty phát triên, tang truO'ng ye qui mô boat 
dng, näng 1irc san xu.t vã hiu qua san xut kinh doanh, tài chInh; két qua kinh 
doanh, tái chInh hang näm dêu vuçlt cac chi tiêu ma Dai  hii dong cô dOng thi..r6ng 
niên dä giao. Qua trình boat  dng nhim kS' 2016-2020, COng ty dã xây drng nên 
nén tang rnâi ye the và krc o' sà vat chat k5 thut, thj tru&ng, nhán 4tc...) tao  ra 
nhiêu nguôn lrc, co hi cho Cong ty phát tniên ben vüng trong giai doan tiêp theo. 
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N KIEM SOAT 
GBAN 

VI. KIEN NGHI: 

Trong bi cãnh tInh hInh kinh t -xã hi trong nithc và th gid có thiu bin 
dông kho luOng, Hi dông quán trj, Tong Giám dôc và ban diêu hành các dan vj 
thành viên can dánh giá, rà soát cac chiên lugc dê hoach  djnh và có sir diêu chinh 
kip thai thIch irng vi sr biên dng cüa thj tmOng dê phát triên. 

- Dánh giá, xay dirng chin luçic phát trin ngun nhân lijc; xây dirng di ngü 
can b quail i kê cn nhãm kjp thi bô sung nguôn can b có dü näng lirc dáp üng 
yeu cau tInh hInh thuc té va djnh hithng phát triên cña Cong ty và dan vj. 

- Nang cao nàng 1irc h9at dng cüa H thng kim soát ni b Cong ty nhm 
dam báo sir tuân thu cac quy djnh, giàm thiêu sai sot, nguy Co rñi ro tiêm an trong 
kinh doanh. 

VII. KE HOJCH HOi.T BONG CUA BAN KIEM SOAT NAM 2021 

Sau D.i hi, Ban Kim soát nhim k' miii së h9p phân cong nhim vii và 
1p kê hoch hot dng ci the trong näm 2021 dung theo chLrc nàng, nhim vi 
cüa Ban Kiêm soát duqc quy djnh ti Diêu 1 Cong ty và Pháp lut Nhà rnthc. 

- Tp trung vào nhim v'i tr9ng tam trong cong tác kim soát k hoch, kim 
soát hot dng và kiêm soát tài chInh Cong ty. 

- Nm bt cac Co ch, chInh sách pháp 1ut cüa Nba nithc ban hành nhm 
kiên nghj sta dôi bô sung nhung van dê con chua phü hp, giãm thiêu nhüng rüi 
ro trong vic diêu hành, quán 1 hat drng san xuât kinh doanh cüa Cong ty. 

- Phi hp vâi Ban diu hành Cong ty trong vic cüng c& nâng cao hiu qua 
hot dng cüa H thông kiêm soát ni b Cong ty. 

- Trin khai cong tác kim tra, giám sat djnh k' và dt xut khi cn thit. 

Trên day l Báo cáo ho.t dng trong nàm 2020 cüa Ban Kirn soát trInh 
Dai hi dông cô dông thuOng niên 2021 thông qua. 

Chüng tOi mong mun rng Hi dng quàn trj, Ban Kirn soát nhirn kS' 
2021-2025 và Ban diêu hành Công,ty sê nhn duçic sir üng h và cam kêt gän bó 
lâu dài cüa các Qu cô dông, các dôi tác vâ toàn the cOng nhân lao dng Cong ty. 

Trân tr9ng cam on! 

Nguyen DInh QuÉ 
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cOxc TY co pHAx
DTIOI.{G OUANG I\GAI

56: 18/TTr-QNS-HDQT
Quang l{gdi, ngdy 11 thdng 03 ndm 202 I

TO TRiNH CUA HQI DONG QUAN Tru
VE MOT SO NOI DUNC PUN CHUAN

t 

,, 

t= 

A r\- A

rArDAr HQr ooNC Co OoXG rHuoNG NrpN 2021

- Cdn ct Luft Doanh nghiQp sa SgnOZOlQHl4 ngiy 17 thdng06 ndm 2020;

- Cdn cir Nghi Dinh sO 1SS/ZO2OA{D-CP ngiy 3lll2l2}20 cria Chinh Phti vO

viQc "Hu0ng d5" thi hanh mQt si5 diAu cria LuQt chimg kho6n"

- C[n cir theo Th6ng tu s6 |I6|2O2OITT-BTC ,giy 3111212020 cria 89 tai chinh
"Hudng d6n mQt sO aiA, vd qu6n tri c6ng ty 6p dung AOi vOi c6ng ty itpi chfng tpi
Nghi dfnh s6 Lii1}O}OA{D-CP ngiy 3lll2l2)20 cta Chinh phri quy dinh chi ti6t ttri
henh m6t s5 didu cua Luflt chimg kho6n";

- Cdn cri Ei6u lQ tO chric vd ho4t clQng C6ng ty CP Eudrng Quing Ngdi .

HEi eOng quin tri Cdng ty CP Duong Quang Ngdi kinh trinh Eai hQi cl6ng c6

d6ng thucrng ni6n ndm 2021th6ng qua vd ph6 chudn c6c nQi dung sau:

I. B6o c6o tii chinh vir b6o c6o tii chinh hop nh6t nIm 2020 tIfl tluoc ki6m to6n

U6i eOng quan tri kinh trinh Dai hQi d6ng c6 d6rg th6ng qua b6o c6o tii chinh
vd b6o c6o tii chfnh hgp nh6t ndm2020 dE dugc ki6m to6n boi COng ty ki6m to6n vi
kti toan AAC - De Ning.

L. Cic chi ti6u chinh rd t 6t qui ho4t tlQng sf,n xu6t kinh doanh:

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DOc Iflp - tu do - Hanh Phric

Chi ti0u DVT
ThHc

hiQn nlm
2019

K6
ho4ch
nIm
2020

Thgc
hiQn nlm

2020

Tj, rp (%)

So
,.voI

KH

So

v0i
TH
2019

TOng doanh thu triQu dong 7.894.132 8.400.000 6.702.260 80 85

Lqi nhufln trudc thuO tri€u dong 1.543.176 1.100.000 1.266,434 11s 82

Lqi nhufln sau thu6 triQu ddng 1.291.777 913.000 1.0 52,978 115 82

Ldi co bin tr€n co
r .Lpnleu Eong /CP 4.27 6 3.463 81

Tdi sin ngin h?n tri€u d6ng 3.840.088 4.187 .687 109

Tai sin dei han triQu dong 5.247 .7 15 4962.644 95

TOng tdi sin triQu ddng 9.047.802 9.150.331 1 0 1

Nq phei ffh triQu dong 2.577.780 2.544.964 99

I

i
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Ti, re (%)

Chi ti6u DVT
Thgc

hiQn nIm
2019

K6
ho4ch
nIm
2420

ThHc
hiQn nIm

2020
So

vdi
KH

So
,.

v(Fr

TH
20t9

VOn chfi s& hfru trtQu d6ng 6.470.022 6.605 .367 r02
Tdng ngu6n v6n triQu dons 9.047.802 9.150.331 101

2. C6ng luong cfia girim d

Nim 2020, tiAn luong cria Ong Vd Thanh Ddng - fOng gi6m dtic C6ng ty li
1.706.098.Se+ aOng.

II- Phuone 6n phin ph6i ltri nhuffn nim 2020

Cin cf 86o c6o tii chinh hqrp nhAt dE dugc t<i6m to6n bdi COng ty ki6m to6n vi
kii toan AAC - De Ning.

Cdn cri lqi nhu?n c6c n6m tru6c AC tai vd lgi nhuQn sau thu6 ndm 2020.

Hgi Adng qu6n tri kinh trinh Dai hQi cl6ng cO d6ng thdng qua phuong 6n ph0n

ptrtii tqi nhufln ndm2020 nhu sau:

1. Phuong 6n phffn ptrSi tgi nhufln ndm 20202

TT Chi ti6u SO tidn (d6ns)

I Lqi nhufn n6m 2020 sau thu6 trOn BCTC hqp ntr6t 1.052.977 .956.157

II Phen ph6i tt lqi rfiufn sau thu6 nlm 2O2O 934.469.005.747

1 Trfch Bp cdc Qug nem 2020 42.1 19, 118,247

l.I Qu! ddu tu phdt tri€n (i% LI\IST) 31.589.338.685

1.2 Qu! khen thu6ng, philc lqi (1% LI{ST) 10.529.779.562

2 Chia cO tuc cho citc cO d6ng (25% v6n didu rc) 892.349.887.500

m Lqi nhupn ndm 2020 chua ph6n ph6i cdn lai 1 18.508 .950.410

IV Lqi nhupn chua phen ph6i chuy6n nlm sau lfry ke 2.265.417 .696.500

2.rc6 ho4ch phin chia c6 tftc nim 2020 :

a) Ty IQ chia c6 t,fr. nim 2020:25%v6ndiAu lQ (tuong rmg 2.500 d/0lCP)

b) Phuong thrfrc trf, c6 ttirc: bing ti6n m{t.

- DE thgc hign ring c6 tirc: + Dqt 0l : Th6ng9/2020 : 5 Yo

+ Efi 02 : Thdng3l202l : 5 o/o

- Chi tri phdn c6 tric cdn lpi: 15%
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O6i tuqng nhpn cO ttic bing ti6n $hAn cO tric cdn l4i t5%): Ld cO tl6ng c6 t6n
trong danh sSch c6 ct6ng t4i ngdy ddng k;f culii cung (ngiy ctr6t aann s6ch ci5 d6ng):
1610412021

Thdi gian chi tr6 c6 ttc bang tidn: ngdy 2glo4l2o21.

C6ng ty c6 tr6ch nhiQm c6ng UO ttrOng tin theo dring quy clinh, A6i vOi nhimg c6

d6ng chua luu ky chimg khoan COng ty sE giri th6ng b5o bang vdn ban cg th6 diSn

tung cO d6ng, A6i vOi nhirng 16 d6ng dd ltru ky chtmg khoan sE do c6c Thanh vi6n
luu kf noi minh md tdi khoan luu kf thdng b6o.

III. Phuons 6n phit hirnh c6 phi6u theo chucrns trinh lua chon cho nsudi lao
d6ne dua vio k6t qui SXKD nim 2021:

1. Mgc ilich f nghia phit hirnh:

- NhAm khuy6n khfch, cl6i ngQ nhirng ngudi quin ly COng ty, ngudi di6u hanh
C6ng ty vir ngudi lao dQng dd c6 ct6ng g6p tich cpc cho sg ph6t triiSn vd dem lAi hiQu
qud sin xu6t kinh doanh cta C6ng ty.

- Tao dQng luc dC ngudi lao clQng c6rrg hi6n vd gan t6t v6i C6ng ty

- Thu hrit vd gift chdn nhirng ngudi lao clQng c6 ndng lgc d6, dang vir sE ti6p tgc
cl6ng g6p vdo sg ph6t tritin bAn vfrng cria Cdng ty.

2.T! lQ c6 phi6u ph6t hinh:

- Ti 19 c6 phi6u ph6t hdnh: lYo sS luqmg c6 phiiSu dang luu hdnh : Ntiu t6c d0
tdng tru&ng t?o v5n Gqi nhu{n sau thu6 vi kh6u hao co ban) cua COng ty ndm 2021
so v6i ndm2020 t[ng ttr 20% d6n3}%.

- Ty le c6 phi6u ph6t hdnh : 2% s6luqmg c6 phii5u dang luu hinh : Ntiu tdc d0
tdng trudng tpo vtin (lqi nhufn sau thu6 vd kh6u hao co bin) cua Cdng ty n6m 2O2t
so voi ndm2020 t[ng tr6n 30%.

3. D6i tugng vi ti6u chu6n tI6 x6t chgn nguli lao tlQng tham gia chuong
trinh:

- DOi tuo,ng: rrhin g ngucri qu6n ly C6ng ty, ngudi diAu hanh C6ng ty vi ngudi
lao dQng mi HQi ddng Quin tri nhpn th6y d6ng g6p c6 hiQu qu6 cho Cdng ty vd cdc
don v! thenh vi6n.

- Ti6u chuAn cl6 x6t chgn ngudi lao dQng tham gia chuong trinh : Ngudi lao dQng

dugc lua chgn d6p rmg c6c ti6u chuAn sau:

* Hodn thdnh xudt s8c nhiQm vp dugc giao.

+ C6 s6ng ki6n cAi ti6n trong k! thuat vi quin ly.

+ C6 nhirng thanh tich n6i trQi g6p phAn gia t[ng hiQu qui SXKD.

?l
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- T0ng si5 luqng ngudi lao dQng dugc lga chgn: Kh6ng qu6 50 ngudi.

4. Ti6u chi phffn b6 ry lQ ngucri lao tlQng tlu-crc x6t chgn tham gia chucrng

trinh gifra cic tlon vi trong C6ng ty:

- ViQc phAn UO t1i lQ nguoi lao clQng dugc xdt chgn tham gia chuong trinh cho

c6c dcrn vi trong C6ng ty cdn cri viro ktit quA hoat d6ng SXKD ndm2021 theo c6c chi
ti6u tii chinh co bin sau:

a- Chi ti6u t4o vtin (Lqi nhufln tru6c thu6 + Kh6u hao co bin)

b- Chi ti6u t5c itQ tdng truong Doanh thu.

c- Chi ti6u ti5c dQc tdng truong Lgi nhufln.

d- Chi ti6u Lqi nhu4n tr6n Doanh thu.

B6n canh d6 c5c tlon vf phii dim b6o thgc hiQn t6t c6c linh v.uc kh6c nhu : m6i
trudng, an todn vQ sinh thgc phAm, an toin lao dQng...

- DOi voi cdc itcm vi chuy6n m6n vi phUc vp nhu c6c phdng, ban, tr4m, phAn

xuong ... ho{c c5c dcrn vi dac tht kh6c, tuy theo mric d9 hoin thanh nhiQm vq vi tpo

hiQu qu6 chung cho C6ng ty, HQi d6ng quan tri sE quytit dinh mQt sti c6 nhan tqi cdc

ctcrn vi.

5. Gi6 ph6t hirnh: Theo gi6 s6 s5ch k6 to6n t4i thoi ctiiSm 3lll2l2\2l.

6. H4n ch6 chuy6n nhugng:

Han ch6 chuy6n nhugng trong 03 (ba) n[m kr5 tt thdi di6m ph6t hdnh. Ntiu trong
thdi gian han ch6 chuy6n nhugng ngudi tao clQng C6ng ty ch6m dut hgp ct6ng lao

dQng vi b6t ctr ly do ndo (trir trudrne hap ngudi lao dQng nghi huu theo dring cn6 eO

vi truong hqrp b6t kha kh6ng nhu ch6t,...) thi C6ng Eodn COng ty ld tO chirc dai diQn

cho Ngudi Lao dQng C6ng ty sE sri dgng ngudn tiiin tu Qu! tinh thuong cria Ngudi
Lao dQng C6ng ty dC mua lpi todn b0 sO cO phAn d5 phSt henh theo chucrng trinh niy,
gi| mua lai b6ng voi gi6t4i thoi di6m md COng ty dd ph6t hanh cho ngudi lao d$ng.

7. Phucrng 6n su dung v6n thu dugc ttr dqt ph6t hdnh : Vtin thu dugc tt ilqt ph6t

hdnh sE dugc dung ae UO sung v5n luu clQng phuc vp hogt d$ng sin xu6t kinh doanh

cria C6ng ty.

8.Uy quyen cho HDQT:

- TrCn co s&phuong 6nphSthenh c6 phitiu theo chuong trinh lga chgn cho ngudi
lao dQng dga vio ktit qu6 SXKD ndm 2021 dugc Dai hQi d6ng cO d6.rg th6ng qua,

Dei hQi d6ng c6 d6ng riy quyAn cho HQi tl6ng qu6n tri chu dQng xdy dgng Phuong an

ph6t hanh cu thti sau khi c6 ktit qui 86o c6o tii chinh ndm (hqp 
"h60 

dE dugc ki6m
to6n vd lga chgn thcri di6m phu hqrp <tC trien khai thgc hiQn phuong 6n theo dung trinh
tU quy dlnh cria ph6p luflt dti hoan thdnh viQc ph6t hanh.
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- Quyi5t dinh s6 luqng c6 phi6u phdt hdnh thyc t6 dga tr6n sti lugng cO phitiu luu
hdnh t4i thoi di6m ph6t hdnh.

-X6c dinh d6i tusng ph6t hdnh, s6 c6 phitiu ph6t hdnh cho ttmg dtii tuqng, tirng
don vf, thoi diem ph6t hdnh, s5 luqng vd danh srich ngudi lao ilQng dugc phrlt hanh,

thoi gian thyc hiQn, quy6t dinh xu lf sO c6 phitiu kh6ng ph6t hanh h6t va c6c nQi dung
kh6c nhlm thyc hiQn vi6c ph6t hdnh c6 phi5u theo chucrng trinh lga chgn cho ngudi
lao d6ng.

- Giao cho Chir tich HDQT thgc hiQn diAu chinh Gi6y chimg nhAn <l6ng ky doanh

nghiQp, diAu chinh DiAu tQ COng ty (tAi Di6u 6) phan vi5n di6u lQ theo si5 ,i5, thgc t6
ph6t hdnh dugc vd ddng kf luu k)? bO sung st5 cO phiiiu thUc t6 ph6t hinh.

- Thgc hi6n c6c thri tpc cAn thi6t dC trien khai vd holrn t6t chucrng trinh ph6t hanh.

IV. K6 hoach kinh doanh nim 2021

1. CAc chi ti6u tAri chfnh:

Doanh thu: 8.000.000

Lqi nhufln tru6c thu6 TNDN: 1.100.000

Lqi nhufn sau thu6 TNDN: 913.000

2. Phuong 6n phfln phdi lgi nhufln nIm 20212

V. Bd sune neinh nehd kinh doanh:

triQu ddng

triQu d6ng

triQu d6ng

5

TT Chi ti6u DVT SA tidn
1 Vdn di6u 16 du ki6n d6n 3Ill2l202l D6ng 3.5 69.399.550.000

2 TOng sO luqng c6 phAn dU kiiSn d6n 3Ill2l202t CP 3 56 .939.955

3
Lqi nhufln trudc thu6 trOn 86o cilotei chinh hqp
nnat

Dong 1. 100.000.000.000

4 Thu6 TNDN
\

Dong 187.000.000,000

5
Lqi nhupn sau thu6 trOn 86o c6o Tei chinh hqp
nfrat

Dong 9L3.000.000.000

6 Lqi nhufn cdcndm trudc cdn AC tai D6ng 2.265.417 .696.500

7 Trfch 10p cdc quy n[m 2021 Dong 36.520.000.000

QuI dAu tu phdttrt6n (3 %Lqi nhu0n sau thuO) D6ng 27.390.000,000

Quy khen thucyng, phuc lqi (l%llqi nhupn sau
thuti)

Dong 9.130.000.000

8
Lqi nhufn cdn lai ctra nhirng
2O2l chia cO tirc cho citc c6

,ndm tru6c vlr ndm
d6ng

D6ng 3.1 4l .897 .696.500

9 Tj/ le cO tirc % 1 5

Cdn cri Luflt Doanh nghiQp ngay 17 1612020,



Cdn cri Ei6u lQ t6 chric vd hopt dQng C6ng ty CP ducrng Quang Ngdi.

CEn cri vio tinh hinh thgc ti5 vi nhu cAu hopt dQng sin xu6t kinh doanh cria Cdng
ty, HQi d6ng Quin tri trinh Dai hQi d6ng cO d6ng thucmg ni6n ndm 2O2l th6ng qua

viQc bO sung nganh nghA kinh doanh, cg th6 nhu sau:

1. Ngirnh ngh6 b6 sung:

STT TGn nginh nehd bO sung MA neinh
I SAn xudt cdc cdu ki6n kim loai 25Ir
2 San xu6t thtng, b6 chria vd dune cu chira duns bine kim loai 25t2
3 Sin xuat n6i hoi (tru n6i hoi trung tAm) 2513
4 Rdn, d0p, 6p vi cdn kim loai; luyOn bOt kim loai 2591
5 San xuAt cdc thi6t bi n6ng, ha vir bdc x6p 28r6
6 Ldp d?t he th6ng dien 4321

7
Lep dflt n9 tnOng cAp, tho6t nu6c, hQ th6ng sudi vd iti6u hda
kh6ne khi

4322

8

B6n bu6n chuyCn doanh kh6c chua dugc phdn vdo d6u
86 sung chi ti5t: Kinh doanh gi6ng dflu ninh, dflu ninh
nguy€n 1i0u.

4669

2. Sira AOi, UO sung Oieu + OiCu le tO chfc vi ho4t dQng Cdng ty CP duong

Qu6ng NgEi phu hgrp Luft doanh nghigp ngiy 171612020.

3. Giao cho HQi AOng quin tri vi T6ng Gi6m dtic C6ng ty triiSn khai thUc hiQn

vi ddng ky voi cdc co quan chric ning vd viQc thay d6i nQi dung ddng k)t kinh doanh

theo c6c quy dinh cria ph6p 1u0t hiQn henh.

VI. Sfra tl6i Di6u LG Td chfc vi hoat tl6ne C6ne tv CP Dulne Ouine Nsii

HiQn nay, Luft Doanh nghiQp ngdy 171612020 vd Luft Chtmg kho6n ngiy
2611112019 dE dugc Qu6c hQi th6ng qua vd c6 hieu lyc tir rgdy OllOll2O21 vi trong
thlrc tiSn di6u hanh hopt dQng sin xu6t kinh doanh dd ph6t sinh mQt s6 v6n Ae can UO

sung diAu chinh.

OC phu hqrp v6i c6c qui dinh hipn hinh cria ph6p lu4t vd tinh hinh thUc t6 trong
c6ng t6c di6u henh hopt dQng ctra C6ng ty. HQi ddng QuAn tri dy th6o sria OOi OiCu

LQ C6ng ty CP Dudrng Quang Ngdi trinh Dai hQi ddng cO d6ng thudrng ni6n n5m 2O2l
(c6 vdn bdn kdm theo).

VII. Sria tl6i Ouv ch6 n6i b6 vd quin tri C6ne tv CP Dudns Ouf,ne Nefli.

Thgc hiQn theo Th6ng tu s6 gSl2}l7lTT-BTC ngay 22logl20l7 cua B9 Tei
Chinh vA viQc "Hudng d6n mQt sO aieu cria Nghi Einh s6 lttzolTAID-CP ngey
0610612017 ooa Chinh Phir", HQi d6ng QuAn tr! dd titin hanh xdy dpg Quy ch6 nQi

b0 v6 qu6n tri C6ng ty CP Eu&ng Quang Ngdi vd duo. c Dai hQi ddng cl5 d6ng thuong
ni6n ndm 2018 th6ng qua.
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Cdn cir theo Thdng tu sO t t 61202O1TT-BTC ngey 3lll2l2}20 cria B9 tei chinh
"Hu6ng d6n mQt sO aiA, vA quan tri c6ng W 6p dung A6i vOi c6ng ty d4i chirng t4i
Nghi dinh s6 L551}O}OA{D-CP ngey 3lll2/2020 cira Chfnh phu quy dinh chi ti6t thi
hinh mgt sii di6u cua Lupt chring kho6n", HQi ddng quin tri dU th6o sria d6i Quy chiS

A! r A ). ,

nQi bQ vO quAn tri C6ng ty CP Euong Qu6ng Ngdi trinh Dai hQi d6ng c6 d6ng thucmg
ni6n nim 2021 (c6 vdn bdn kdm theo).

V[I. Ouv ch6 hoat tl6ne cria H6i ddne ouin tri C6ne tv CP Du]ne OuAne
Nefli

Cdn cri theo Th6ng tu sO trctZOz0lTT-BTC ngdy 3111212020 cria B9 tei chinh
"Hu6ng d6n mQt rO aiA, vd quan tri c6ng ty 6p dung Atii vOi c6ng ty d4i chring tpi
Nghi dinh sO I5512O20AIE-CP ngay 3lll2l2)20 ctra Chinh phri quy dinh chi titit thi
hanh mgt si5 diAu cria Luft chimg kho6n", HQi d6ng quan tri dU thio Quy chi5 hoat
dQng cria HQi d6ng quan trf C6ng ty CP Dudng Quang Ngdi trinh Dai hQi tl6ng cd
d6ng thuong ni6n ndm 2021 (c6 vdn bdn kdm theo).

TrCn ddy ld nhimg nQi dung cria HQi ddng Quin Tri trinh Eai hQi d6ng c6 d6ng
thudrng ni€n n6m 2OZI thdng qua vd ph6 chuAn.

HQi d6ng Quan Trf kinh dC nghi dai bi6u.i5 d6rg thuc hiQn biiSu quy6t de Hqi
d6ng Qu6n TritriiSn khai c6c c6ng viQc li6n quan theo dring trinh t.u qui dinh criaph6p
1u4t.

Xin trAn trgng cim crn./.

QUAN TRI

Phuong

TM G

a,l Jr
CO PHAN

oUdrrl
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MỤC LỤC 
  Trang 

 PHẦN MỞ ĐẦU 5 

I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ   

Điều 1  Giải thích thuật ngữ 5 

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 

6 

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 

6 

Điều 3 Người đại diện theo pháp luật của Công ty 6 

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

7 

Điều 4 Mục tiêu hoạt động của Công ty 7 

Điều 5 Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty 9 

IV VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN 9 

Điều 6 Vốn điều lệ, cổ phần 9 

Điều 7 Chứng nhận cổ phiếu  10 

Điều 8 Chứng chỉ chứng khoán khác  10 

Điều 9 Chuyển nhượng cổ phần  10 

Điều 10 Thu hồi cổ phần  11 

V CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT  11 

Điều 11 Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát  11 

VI CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  11 

Điều 12 Quyền của cổ đông  11 

Điều 13 Nghĩa vụ của cổ đông  13 

Điều 14 Đại hội đồng cổ đông  14 

Điều 15 Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông  15 

Điều 16 Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 16 

Điều 17 Thay đổi các quyền  17 

Điều 18 Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông  17 

Điều 19 Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông  19 
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Điều 20 Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông  19 

Điều 21 Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua  21 

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 

21 

Điều 23 Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông  23 

Điều 24 Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông  24 

VII HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  24 

Điều 25 Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 24 

Điều 26 Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 25 

Điều 27 Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 26 

Điều 28 Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 27 

Điều 29  Chủ tịch Hội đồng quản trị 27 

Điều 30 Cuộc họp của Hội đồng quản trị 28 

Điều 31  Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 29 

Điều 32  Người phụ trách quản trị Công ty 29 

VIII TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC  30 

Điều 33 Tổ chức bộ máy quản lý  30 

Điều 34 Người điều hành Công ty 30 

Điều 35 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc 31 

IX BAN KIỂM SOÁT  31 

Điều 36 Ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát 31 

Điều 37 Thành phần Ban Kiểm soát 32 

Điều 38 Trưởng Ban kiểm soát 32 

Điều 39 Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát 33 

Điều 40 Cuộc họp của Ban kiểm soát 33 

Điều 41 Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát 33 

X TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC  

34 

Điều 42 Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi  34 

Điều 43 Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường  35 
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PHẦN MỞ ĐẦU  

Điều lệ này được thông qua các nội dung điều chỉnh theo quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông tổ chức vào ngày 3 tháng 4 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 các loại đã bán và 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; 

đ. "Việt Nam" là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

e. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) lần đầu; 

g. "Người điều hành Công ty" là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán 
trưởng Công ty; 

h. “Người quản lý Công ty” là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng 
quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc; 

i. “Người giữ chức danh quản lý Đơn vị thành viên” là Giám đốc các Đơn vị 
thành viên, Trưởng các chi nhánh và văn phòng đại diện, Quản đốc phân xưởng sản 
xuất hơi; 

k. “Người giữ chức danh quản lý phòng Ban Công ty” là Trưởng các phòng ban 
Công ty; 

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

m. "Cổ đông" là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ 
phần; 

n. "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; 

o. "Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán; 

p. "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 bằng nghị quyết; 

q. "Công ty" là Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi; 

r. “Các Đơn vị thành viên” là các đơn vị trực thuộc Công ty (Nhà máy, Xí 
Nghiệp, Trung Tâm, các chi nhánh và văn phòng đại diện …) và Công ty con của Công 
ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi;  
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s. “Các phòng ban Công ty” là các phòng ban chuyên môn tại Văn phòng Công ty; 

t. "Giấy tờ pháp lý của cá nhân" là một trong các loại giấy tờ sau đây: thẻ Căn 
cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp 
pháp khác; 

u. "Giấy tờ pháp lý của tổ chức" là một trong các loại giấy tờ sau đây: Quyết 
định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác; 

v. "Bản sao" là giấy tờ được sao từ sổ gốc hoặc được chứng thực từ bản chính 
bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc đã được đối chiếu với bản chính. 

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.  

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 tiếng Việt:      CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 

- Tên tiếng Anh:          Quang Ngai Sugar Joint Stock Company 

- Tên viết tắt:                                       QNS 

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 là: 

- Địa chỉ trụ sở chính: 02 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

- Điện thoại               : 0255.3726110 

- Fax                          : 0255.3822843 

- E-mail                     : info@qns.com.vn 

- Website                   : www.qns.com.vn 

4. Công ty có thể thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh 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 54 hoặc gia 
hạn hoạt động quy định tại Điều 55 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu 
từ ngày thành lập và là vô thời hạn. 

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, là: Tổng giám đốc Công ty 

Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty được qui 
định tại Điều 12 và Điều 13 của Luật Doanh Nghiệp.  
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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 của Công ty là:  

STT Tên ngành 
Mã 

ngành 

1 Sản xuất đường 1072 

2 Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050 

  Chi tiết: Chế biến sữa đậu nành và các sản phẩm từ sữa đậu nành   

3 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610 

4 Sản xuất các loại bánh từ bột 1071 

5 Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012 

  Chi tiết: Sản xuất các loại phân bón vô cơ, vi sinh   

6 Dịch vụ ăn uống khác 5629 

7 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320 

8 Bán buôn đồ uống 4633 

  Chi tiết: Kinh doanh bia, đồ uống   

9 Thoát nước và xử lý nước thải 3700 

10 Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 1073 

11 Sửa chữa máy móc thiết bị 3312 

12 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390 

13 Bán buôn thực phẩm 4632 

  Chi tiết: Kinh doanh đường, mật, sữa, bánh kẹo   

14 Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600 

  Chi tiết: Khai thác nước khoáng   

15 Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103 

16  Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104 

  Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước ngọt các loại   

17  Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210 

18 Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 0130 

  Chi tiết: - Nhân và chăm sóc cây mía giống   

  - Nhân và chăm sóc cây đậu nành   

19 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163 

20 Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161 

  Chi tiết: Trồng mía   

21 
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử 
dụng hoặc đi thuê 

6810 
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22 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592 

  
Chi tiết: Gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí phục vụ các ngành sản 
xuất và dân dụng   

23 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290 

24 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 

25 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510 

26 Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821 

  Chi tiết: Kinh doanh và chế tạo công cụ máy nông nghiệp   

27 Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829 

  Chi tiết: Sản xuất máy trồng, máy chăm sóc và máy thu hoạch mía   

28 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 

  Chi tiết:   

  - Kinh doanh phân bón vô cơ, vi sinh   

  - Kinh doanh vỏ chai thủy tinh, két nhựa các loại   

  - Kinh doanh mía giống, mía nguyên liệu, cồn, nha (đường Glucoza)   

  
- Kinh doanh chế phẩm, phế liệu thu hồi trong sản xuất: mật rỉ, bã đậu 
nành, malt bia, bã mía, bã bùn.   

 - Kinh doanh giống đậu nành, đậu nành nguyên liệu  

29 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079 

  Chi tiết:    

  - Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nha (đường Glucoza)   

  
- Sản xuất và kinh doanh cồn (Ethanol): cồn thực phẩm, cồn nhiên 
liệu, cồn nhiên liệu biến tính, cồn công nghiệp; Sản xuất và kinh 
doanh CO2 thực phẩm và CO2 công nghiệp   

30 Trồng cây có hạt chứa dầu 0117 

31 Xử lý hạt giống để nhân giống 0164 

32 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật 7210 

33 
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân 
vào đâu 

7490 

  Chi tiết: Tư vấn về nông học   

34 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230 

35 Sản xuất, truyền tải và phân phối điện 3510 

  Chi tiết: Sản xuất điện   

36 Chuẩn bị mặt bằng 4312 

  
Chi tiết: San ủi, làm đất, cày đất, làm đường kênh mương nội đồng và 
giao thông vùng nguyên liệu mía   

37 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899 
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38 Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống 3520 

  Chi tiết: Sản xuất và cung cấp khí biogas và khí hơi nước   

39 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130 

40 Dịch vụ đóng gói 8292 

41 Sản xuất các cấu kiện kim loại  2511 

42 Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại  2512 

43 Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513 

44 Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591 

45 Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816 

46 Lắp đặt hệ thống điện 4321 

47 
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không 
khí 

4322 

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là: 

Công ty không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi 
ngành nghề kinh doanh đã đăng ký nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận, nâng cao giá trị 
Công ty và không ngừng nâng cao thu nhập cho nhà đầu tư, tạo điều kiện làm việc cho 
người lao động; huy động và sử dụng vốn của các nhà đầu tư một cách hiệu quả; đồng 
thời làm tròn nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước.  
 

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 

IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN 

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần:  

1. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm ban hành Điều lệ này là : 3.569.399.550.000 
đồng (bằng chữ: Ba ngàn, năm trăm sáu mươi chín tỷ, ba trăm chín mươi chín triệu, 
năm trăm năm mươi ngàn đồng) 

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 356.939.955 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 là cổ phần phổ thông. 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. 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 
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cho cổ đông và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã 
chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận 
khác. 

6. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức 
được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành.  

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

Điều 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. 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; 

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 trường hợp phát hành cho người 
lao động có lựa chọn của Công ty hoặc phát hành cho các đối tượng ưu tiên khác có 
thời gian hạn chế chuyển nhượng nêu trong từng phương án phát hành được Đại hội 
đồng cổ đông hoặc Hội đồng Quản trị thông qua. 

2. Việc chuyển quyền sở hữu cổ phần được thực hiện theo các quy định của pháp luật 
về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

3. 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 

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 cùng với lãi phát sinh trên khoản tiền đó (theo lãi suất tiền vay trung dài hạn của 
Ngân hàng vào thời điểm thông báo) 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 bảy 
(07) ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ 
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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 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; 

3. Ban kiểm soát; 

4. Tổng giám đốc. 

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 hoặc hình thức khác 
được qui định tại Điều lệ này, theo pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một 
phiếu biểu quyết; 

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

c. 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 và trường hợp qui định tại khoản 1 điều 9 Điều lệ này; 

đ. 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; 
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e. 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;  

k. Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty 
công bố theo quy định của pháp luật ;  

l. Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ 
nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của 
Luật Doanh nghiệp;  

m. 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 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; 

đ. 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 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 theo quy định tương ứng tại Điều 25 và Điều 
36 của Điều Lệ này; và 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; 
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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 thông qua 
các hình thức sau: 

a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b. Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; 

c. Tham dự và biểu quyết thông qua Đại hội 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. 

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. 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 
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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, 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 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 30 
ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại 
như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c 
và điểm d khoản 3 Điều này; 

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 
quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 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; 

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. 
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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; 

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

e. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

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

h. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 
kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty; 

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

k. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội 
đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

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

m. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty 
kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm 
toán viên được chấp thuận khi xét thầy cần thiết; 

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

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

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

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

c. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng 
quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;  

d. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt 
động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; 

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

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

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

h. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 
kiểm soát; 
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i. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với 
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

k. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty 
kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy 
cần thiết; 

l. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty; 

m. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ 
phần; 

n. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; 

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

p. Quyết định đầu tư hoặc bán 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; 

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

r. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những 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; 

s. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 
155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Chứng khoán; 

t. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng 
quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; 

u. Các vấn đề khác theo quy định của 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. 

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 cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy 
quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. 

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi 
đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm 
văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ 
chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty). 

3. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn 
có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: 

a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng 
lực hành vi dân sự; 
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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 hoặc cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông bất thường được triệu tập theo các trường hợp quy định tại khoản 4 
Điều 14 Điều lệ 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 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; 



 
Điều lệ công ty CP Đường Quảng Ngãi - năm 2021                                                                                                                        Trang 18/40 

d. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp, 
danh sách; 

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. 

3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng 
phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên 
trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch 
chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu 
tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong 
Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 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; 

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 cổ đông, 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. 

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. 
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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, trên đó ghi số đăng ký, họ và 
tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông 
đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung 
chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán 
thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số 
thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành 
hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa 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 tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách 
nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung 
đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.  

2. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau: 

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội 
đồng quản trị khác làm chủ 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 cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp; 

d. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề 
nghị của chủ tọa cuộc họp. 
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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 thời gian đối với từng vấn đề trong nội 
dung chương trình họp. 

4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành 
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được 
thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp. 

a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp; 

c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người 
triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và 
áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa 
hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác. 

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung 
chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán 
thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay sau khi tiến 
hành biểu quyết vấn đề đó.  

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn 
được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp 
này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 

7. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây: 

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

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

8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự 
họp tối đa không quá 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. 

9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định 
tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người 
dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết 
được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành. 

10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông 
thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu 
quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại 
Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 
tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Chứng khoán. 



 
Điều lệ công ty CP Đường Quảng Ngãi - năm 2021                                                                                                                        Trang 21/40 

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; 

đ. Tổ chức lại, giải thể Công ty; 

e. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty 

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu 
biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 
Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp 
và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công 
ty; 

4. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và 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 Hội đồng quản trị hoặc 
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 Hội đồng quản trị hoặc 
Kiểm soát viên 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 hoặc 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. 

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 khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp 
quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp. 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết 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; 
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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; 

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

e. Thời hạn phải gửi về 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, giám 
sát 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 đã tham gia biểu quyết, trong đó phân 
biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi 
phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn 
đề; 

đ. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

e. 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 
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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; 

đ. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng 
cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp; 

e. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh 
sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng; 

g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ 
phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành 
và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; 

h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; 

i. Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký.  

Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực 
nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội 
dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký 
biên bản họp. 

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết 
thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp 
phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 

3. Nghị quyết, Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực 
pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng 
Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp 
dụng.  

4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký 
dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính 
kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được 
công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng 
khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 
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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 các nội dung tối thiểu sau đây: 

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; 

Công ty 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. 

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 60% được đề cử tối đa năm (05) 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. 
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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 Điều 155 Luật Doanh nghiệp. 

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 năm (05) năm và có thể được 
bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị 
cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị 
cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. 

3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau : 

Cơ cấu Hội đồng quản trị 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; 

đ. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 
Luật Doanh nghiệp; 
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e. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư có tổng giá trị từ 10.000.000.000 
(Mười tỷ) đồng Việt Nam trở lên; 

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, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh 
nghiệp; 

i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, các Phó Tổng 
Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty; 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 Công ty 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, địa điểm kinh doanh ; quyết định 
chấm dứt hoạt động của công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 
doanh ; quyết định 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. 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. 

s. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty. 

t. 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. 

u. 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. 
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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. 

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 . 

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; 

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 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 
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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 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 Công ty; 

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 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải 
xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết 
định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu 
quyết của thành viên. 

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương 
tiện điện tử hoặc phương thức khác 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 
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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; 

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết 
phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị 
chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng 
kiến của tất cả những người dự họp. 

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được 
ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng 
quản trị chấp thuận. 

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành 
viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc 
về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Điều 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 tại Công ty. 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: 
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a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo 
quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; 

b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ 
đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 

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

d. Tham dự các cuộc họp; 

đ. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định 
của pháp luật; 

e. Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông 
tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; 

g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công 
ty. 

h. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan; 

i. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; 

k. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

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: Một (01) Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, một (01) Kế toán 
trưởng do Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm theo điểm i Khoản 2 Điều 27 Điều lệ 
này và các chức danh quản lý khác do Tổng Giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm. 

Điều 34. Người điều hành Công ty 

1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế 
toán trưởng Công ty. 

2. 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, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty được trả lương và 
thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán 
trưởng Công ty 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. 
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Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn 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; 

đ Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ 
các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

e. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể 
cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc; 

g. Tuyển dụng lao động; 

h. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

p. Tổng giám đốc Công ty có thể ủy quyền cho những người giữ chức danh quản 
lý các Đơn vị thành viên, những người giữ chức danh quản lý các phòng Ban Công ty 
và cán bộ, nhân viên cấp dưới  đại diện thay mặt Tổng Giám đốc Công ty xử lý công 
việc liên quan đến hoạt động của từng Đơn vị thành viên hoặc lĩnh vực chuyên môn cụ 
thể; 

q. Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Tổng Giám đốc có thể ủy 
quyền cho cá nhân và/ hoặc tổ chức khác thực hiện các công việc liên quan đến nhiệm 
vụ và quyền hạn của mình tùy theo nhu cầu vào từng thời điểm. 

r. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này, các quy chế 
nội bộ của Công ty, các 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. 

IX. BAN KIỂM SOÁT 

Điều 36. Ứng cử, đề cử Thành viên Ban Kiểm soát 

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại 
khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này. 

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không 
đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ 
chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy 
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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 37. 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 năm (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 
khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau: 

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

b. Là thành viên hay nhân viên của 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. 

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 tại 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 38. 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. 
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Điều 39. 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 thời 
hạn 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc 
phục hậu quả. 

6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông 
qua. 

7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 
155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Chứng khoán. 

8. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và 
địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của 
Công ty trong giờ làm việc. 

9. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, 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 40. 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 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát 

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 
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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, các phó Tổng 
Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty 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 42. 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, các phó 
Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty phải công khai các lợi ích có liên quan theo 
quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều 
hành 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 
điều hành khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm 
soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty đại chúng 
nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với 
những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các 
giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty 
phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật 
chứng khoán về công bố thông tin. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi 
ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều 
hành 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 hoặc bằng 20% 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 lớn hơn 20% 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 
20% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội 
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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. 

Điều 43. 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. 

3. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải 
thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) khi giải quyết những vụ việc 
này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những 
người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên. 

XI. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 

Điều 44. 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 
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 
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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 45. Công nhân viên và công đoàn 

1. Tổng giám đốc Công ty phải lập và ban hành chính sách về 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 Công ty. 

2. Tổng giám đốc Công ty phải lập và ban hành chính sách về 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. 

XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN  

Điều 46. 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. 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 niêm yết/đăng ký giao dịch tại 
Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc 
Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. 

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. 
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XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 

Điều 47. 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 48. Năm tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 01 hàng năm và kết thúc 
vào ngày thứ 31 của tháng 12 hằng năm.  

Điều 49. Chế độ kế toán 

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán 
đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành chấp thuận. 

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định 
pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, 
có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty. 

3. Công ty sử dụng 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 50. 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 51. 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. 
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XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY 

Điều 52. 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 CÔNG TY 

Điều 53. Dấu của Công ty 

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. 

3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý dấu của Công ty theo quy định 
của pháp luật hiện hành. 

XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY 

Điều 54. 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 55. Gia hạn hoạt động 

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất 07 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. 
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Điều 56. 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; 

đ. 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. 

XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 

Điều 57. 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 hoà 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 30 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp 
phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng 
quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu 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 hoà giải trong vòng 06 tuần từ khi bắt đầu 
quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà 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 hoà giải. Việc thanh 
toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án. 
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XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ  

Điều 58. 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 59. Ngày hiệu lực 

1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 
Đường Quảng Ngãi nhất trí thông qua nội dung điều chỉnh ngày 03  tháng 4 năm 2021 
tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi . 

2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó: 

a. Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương; 

b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban 
nhân dân Tỉnh, Thành phố; 

c. Bốn (04) bản 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 một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. 

                                                                   
                                                                CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 
                                                               NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
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CÔNG TY CP ĐƯỜNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
     QUẢNG NGÃI      Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc  
  
       Quảng ngãi, ngày 11   tháng 03  năm 2021 

 

NỘI DUNG TÓM LƯỢC 
NHỮNG THAY ĐỔI CHÍNH YẾU CỦA ĐIỀU LỆ  

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 
(Kèm theo Tờ trình số 18/TTr-QNS-HĐQT ngày 11 /3 /2021 ) 

 
I- Những vấn đề chung:  
 
1- Căn cứ sửa đổi  Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi :  

 - 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; 

- 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 

- Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ về 
việc “Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán” 

- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính về 
việc “Hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 
Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi năm 2019 (viết tắt : 
Điều lệ năm 2019) 

 - Tình hình thực tiễn quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 
CP Đường Quảng Ngãi. 

2- Mục đích : 
 

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi năm 2021 (viết tắt : 
Điều lệ năm 2021) được soát xét, sửa đổi, bổ sung để phù hợp với các qui định của pháp 
luật; 

  - Đảm bảo phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty và tạo hành lang pháp lý 
cho Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty được thực thi; 

 - Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, kiểm soát chặt chẽ và an toàn 
quá trình tổ chức và hoạt động kinh doanh của Công ty CP Đường Quảng Ngãi. 
 
II- Những nội dung thay đổi chính yếu : 

Căn cứ theo Điều Lệ năm 2019, Điều lệ mẫu ban hành tại Thông tư số 
116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính, các qui định pháp luật 
liên quan và tình hình thực tiễn hoạt động của Công ty, Điều lệ năm 2021 được điều chỉnh, 
bổ sung cho phù hợp với tình hình mới.  

Tóm lược một số nội dung thay đổi chính yếu như sau :  
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1- Lĩnh vực kinh doanh của Công ty :  

Điều Lệ năm 2019: Điểu 4: Khoản 1 : Ngành nghề kinh doanh của Công ty : 

Điều Lệ năm 2021 : Bổ sung một số ngành nghề như sau : 

Tên ngành nghề Mã ngành 

Sản xuất các cấu kiện kim loại  2511 

Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại  2512 

Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513 

Rèn, dập, ép và các kim loại; luyện bột kim loại 2591 

Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816 

Lắp đặt hệ thống điện 4321 

Lăp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí 4322 

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 
Bổ sung chi tiết : Kinh doanh giống đậu nành, đậu nành nguyên liệu 4669 

2- Quyền của cổ đông : 

Điều Lệ năm 2019: Điều 12 : Quyền của cổ đông :  

Khoản 3 : Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 
trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau: 

a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương 
ứng tại Điều 25 và Điều 36 Điều lệ này; 

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 
các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật doanh nghiệp; 

c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền 
tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều 
hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; 
phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh 
nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác 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 cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ 
phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần 
kiểm tra, mục đích kiểm tra; 

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

Điều Lệ năm 2021 :  Được điều chỉnh :  

Khoản 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; 
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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 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; 

đ. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ. 

Khoản 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có 
quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.  

3- Đại hội đồng cổ đông :  

+ Điều 14: Đại hội đồng cổ đông :   

Điều lệ 2019 :  

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ 
đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp 
thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

Điều Lệ năm 2021 : được điều chỉnh :  

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. 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.  

+ Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 

Điều Lệ năm 2019 : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự 
họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Điều Lệ năm 2021 : 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. 

+ Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 

Điều Lệ năm 2019 : 

Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 51% tổng số phiếu 
biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 
Điều 21 của Điều Lệ  và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 
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Điều Lệ năm 2021 : Được điều chỉnh:  

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 21 của Điều Lệ  và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 
 

4- Hội đồng Quản trị : 

+ Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 

Điều Lệ năm 2019 :  

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) 
tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. 

Điều Lệ năm 2021 : Được điều chỉnh:  

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 , 

+ Điều 27: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 

Điều Lệ năm 2021 : Được điều chỉnh tại một số nội dung :  

Điều chỉnh Khoản 2 :  

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, các Phó Tổng Giám đốc và 
Kế toán trưởng 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, địa điểm kinh doanh ; quyết định chấm dứt 
hoạt động của công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ; quyết 
định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; 

5- Trưởng Ban Kiểm soát: 

Điều Lệ năm 2019: 

Điều 37- Khoản 3 : Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên 
nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. 

Điều Lệ năm 2021:  được điều chỉnh: 

Điều 38 – khoản 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. 

6- Ngăn ngừa xung đội lợi ích  
 
Điều lệ 2019 :  Điều 40 : 1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc 
điều hành và người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định 
tại Điều 159 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác. 
 
Điều lệ 2021 : Điều 42: 1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 
giám đốc, các phó Tổng Giám đốc , Kế toán trưởng Công ty 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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7- Những nội dung thay đổi khác :  

Những nội dung thay đổi khác được thực hiện theo Điều lệ mẫu được ban hành theo 
Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính về việc 
“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 

Trên đây là nội dung tóm lược những thay đổi chính yếu trong Bản Điểu lệ năm 
2021, Những nội dung trên đã đượcc điều chỉnh  bổ sung trong Dự thảo Điều lệ tổ chức và 
hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi năm 2021 (gửi kèm theo tài liệu).  
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY  

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã 

Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành; 

 Căn cứ Luật Chứng khoán  số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã 

Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 tháng 2019 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành; 

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật chứng khoán; 

Căn cứ  Thông tư số 116/2020/TT-BTC  ngày 31/12/2020 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 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật chứng khoán. 

 Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đường Quảng Ngãi. 

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số ___ ngày     tháng      năm 2021 

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Đường Quảng 

Ngãi. 

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi bao gồm các nội dung 

sau:  
 

CHƯƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

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

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế nội bộ về quản trị công ty quy định các nội dung 

về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, 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. 

 

 

DỰ THẢO 
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Điều 2. Giải thích thuật ngữ 

1. Các thuật ngữ đã được định nghĩa tại Điều lệ của Công ty thì mặc nhiên được 

hiểu và áp dụng tương tự trong Quy chế này. Các thuật ngữ được định nghĩa và từ viết 

tắt dưới đây được hiểu như sau: 

a. “Quản trị Công ty” là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho Công ty được định 

hướng điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và 

những người có liên quan đến công ty. Các nguyên tắc quản trị Công ty bao gồm: 

- Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả; 

- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông; 

- Đối xử công bằng giữa các cổ đông; 

- Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến Công ty; 

- Minh bạch trong hoạt động của Công ty; 

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lãnh đạo và kiểm soát Công ty có hiệu quả. 

b. “Điều lệ Công ty” là Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng 

Ngãi, bao gồm mọi nội dung, văn bản của Điều Lệ được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung tại 

từng thời điểm sau khi được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua hợp lệ. 

c. “ĐHĐCĐ” là Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đường Quảng Ngãi 

d. “HĐQT” là Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi 

e. “Ban Tổng Giám đốc” bao gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc 

2. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản của Điều lệ 

hoặc văn bản pháp luật, bao gồm cả những sửa đổi bổ sung hoặc văn bản thay thế các 

văn bản đó. 
 

CHƯƠNG II.  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
 

Điều 3. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 

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

quyết định cao nhất của Công ty. 

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. 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. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 15 Điều 

lệ Công ty.  
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Điều 4. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông 

1. 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. 

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

trường hợp sau đây: 

a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty; 

b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số 

lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; 

c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 

115 của Luật doanh nghiệp; 

d. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

đ. Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

3. 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 30 

ngày kể từ ngày xảy ra trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này hoặc nhận 

được yêu cầu triệu tập họp quy định tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều này. Trường hợp 

Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch 

Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải bồi thường thiệt hại phát sinh 

cho công ty. 

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

theo quy định tại điểm a khoản 3 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 

của Luật doanh nghiệp. 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. 

4. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định tại điểm b khoản 3 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại 

khoản 2 Điều 115 của Luật doanh nghiệp có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp. 

Điều 5. Các hình thức họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Công ty có thể lựa chọn việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị 

quyết bằng một trong các hình thức sau: 

a. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Đại hội trực tiếp). 

b. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng 

văn bản. 

c. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức Đại hội trực tuyến. 
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d. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức Đại hội trực tiếp 

kết hợp với trực tuyến. 

 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua 

bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: 

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

b. Định hướng phát triển công ty; 

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

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

đ. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản 

trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều 

lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; 

e. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

g. Tổ chức lại, giải thể công ty. 

Điều 6. 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 

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

quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông. 

3. Cổ đông có quyền xác minh tính chính xác của thông tin trên sổ đăng ký cổ 

đông về chính bản thân họ và số cổ phần mà họ nắm giữ. Cổ đông có quyền yêu cầu sửa 

đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những thông tin cần thiết của mình trong danh 

sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 12 của Điều lệ Công ty. 

4. HĐQT có thể bổ sung hoặc thay đổi danh sách cổ đông sau ngày đăng ký cuối 

cùng cho mục đích sửa chữa những sai sót liên quan đến thông tin cổ đông. 

Điều 7. Thông báo triệu tập và chương trình Đại hội đồng cổ đông 

1. HĐQT triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

được triệu tập theo các trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 4 Điều 14 

Điều lệ Công ty .  

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc qui định 

tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty.  

2. 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. 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 (nếu có) đối 

với người dự họp. 
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3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng 

phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên 

trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch 

chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. 

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ 

được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin 

điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại 

hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để 

các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm: 

a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; 

b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu 

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; 

c. Phiếu biểu quyết; 

d. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 

4. Qui định về kiến nghị của cổ đông đưa vào chương trình họp :  

a. 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. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ 

phần cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.  

b. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy 

định tại điểm a khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

+ Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại điểm a khoản 4 Điều này; 

+ 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; 

+ Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông; 

+ Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

c. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị 

quy định tại điểm a khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, 

trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 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. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình 

thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

1. Cách thức đăng ký tham dự và việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại 

hội đồng cổ đông 
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a. 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. 

b. Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, Công ty sẽ thông báo cho cổ 

đông xác nhận trước việc tham dự bằng cách gửi Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ 

đông đến Công ty bằng một trong các hình thức sau: Fax, email, hoặc đăng ký trực tiếp 

với Hội đồng quản trị Công ty. 

c. Trường hợp cổ đông không thể tham dự trực tiếp thì có thể ủy quyền cho cá 

nhân, tổ chức đại diện tham dự theo quy định tại Điều 16 Điều lệ Công ty. Người được 

ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba. 

d. Việc đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ được quy định tại khoản 1 Điều 20 

của Điều lệ Công ty. Cổ đông khi tham dự Đại hội mang theo Giấy tờ pháp lý (bản 

chính) để xuất trình khi đăng ký. 

2. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông  

Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 19 

Điều lệ Công ty. 

3. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cách thức bỏ 

phiếu, cách thức kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu  

a. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

được quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty. 

b. Căn cứ theo tình hình thực tế, cách thức bỏ phiếu, cách thức kiểm phiếu và 

thông báo kết quả kiểm phiếu sẽ được qui định cụ thể tại Qui chế làm việc của từng lần 

tổ chức Đại hội đồng cổ đông  .  

Qui chế làm việc của Đại Hội đồng cổ đông phải được đại biểu cổ đông biểu 

quyết thông qua trước khi tiến hành Đại hội.  

4. Điều kiện để Nghị Quyết được thông qua: 

a. 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: 

+ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

+ Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

+ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; 

+ 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; 

+ Tổ chức lại, giải thể Công ty; 

+ Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty 
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 b. 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 

điểm a khoản 4 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp; 

c. 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; 

d. 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. 

5. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và 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 Hội đồng 

quản trị hoặc 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 Hội đồng 

quản trị hoặc Kiểm soát viên 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 hoặc 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. 

6. Lập biên bản họp và công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

a. 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 được lập bằng tiếng Việt, có 

thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

+ Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

+ Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 

+  Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

+ 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; 

+ 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; 

+ 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; 

+ Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; 
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+ Chữ ký của chủ tọa và thư ký. 

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 có hiệu lực áp dụng. 

b. 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 phải chịu trách nhiệm liên đới về tính 

trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 

c. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện 

tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông 

trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp. 

d. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những 

công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản 

đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) 

ngày kể từ khi gửi biên bản. 

đ. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự 

họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời 

họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.  

e. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được công bố theo các quy định hiện hành 

của pháp luật. 

7. Cách thức phản đối Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhận được Biên bản họp Đại hội 

đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ 

đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty có quyền yêu cầu 

Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau:  

a. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 152 Luật Doanh nghiệp.  

b. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty.  

Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của 

Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem 

xét tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 ngày theo trình tự, thủ tục 

quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

Điều 9. Trình tự, thủ tục Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình 

thức lấy ý kiến bằng văn bản 

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: 
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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 khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường 

hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp. 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết 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 22 Điều lệ Công ty. 

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; 

đ. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý 

kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến; 

e. Thời hạn phải gửi về 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, 

giám sát 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; 
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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 đã tham gia biểu quyết, trong đó 

phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương 

thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng 

vấn đề; 

đ. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

e. 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.  

9. 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 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. 

Điều 10. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng 

hình thức Đại hội trực tuyến và hình thức Đại hội trực tiếp kết hợp với trực tuyến. 

1. Đại hội trực tuyến là hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông có sử dụng 

phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho 

phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến của Đại hội, thảo 

luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. 

Phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ 

thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.  
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Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. 

Trong đó địa điểm chính là nơi chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là 

nơi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống bằng tài khoản truy cập đã được Công ty CP 

Đường Quảng Ngãi cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.  

Bỏ phiếu điện tử là việc cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua hệ thống bỏ 

phiếu điện tử theo quy định tại Quy chế làm việc của từng lần tổ chức Đại hội đồng cổ 

đông.  

2. Căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty tại từng thời điểm, HĐQT quyết định 

việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức đại hội trực 

tuyến hoặc hình thức đại hội trực tiếp kết hợp với trực tuyến.  

Việc triệu tập, lập danh sách cổ đông có quyền dự họp, thông báo mời họp, chuẩn 

bị chương trình và tài liệu kèm theo được quy định tại Điều 18 Điều lệ Công ty.  

Trình tự, thủ tục tổ chức cuộc họp, điều kiện tiến hành Đại hội và biểu quyết 

thông qua Nghị quyết … phải đảm bảo tuân thủ các quy định về tổ chức Đại hội đồng cổ 

đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

3. HĐQT có trách nhiệm ban hành các hướng dẫn cần thiết phục vụ cho công tác 

tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.  

4. Lập biên bản họp và công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

Việc lập biên bản và công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thực hiện 

theo Điều 23 Điều lệ Công ty.  

CHƯƠNG III.  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

Điều 11. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành 

viên 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 được quy định tại Điều 27 Điều lệ 

Công ty và các quy định khác theo Luật doanh nghiệp. 

Điều 12. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người. Nhiệm kỳ của thành viên hội 

đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không 

hạn chế.  

Điều 13. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị  

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị 

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một 

phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. 



 

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi – Năm 2021                                      Trang 12 
 

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị 

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh 

nghiệp 2020; 

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong 

lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của 

Công ty; 

c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội 

đồng quản trị của công ty khác; 

Điều 14. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị 

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 60% được đề cử tối đa năm (05) 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. 

Điều 15. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị 

Việc bầu cử thành viên HĐQT tại ĐHCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn 

phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một 

ứng cử viên, hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt 

buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một 

hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu biểu quyết  còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng 

cử viên nào, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó. Số lượng ứng viên được 

bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.  

Người trúng cử thành viên HĐQT 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 hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số 

phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số 

các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí được qui định 

tại Quy chế bầu cử. 
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Điều 16. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng 

quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm theo quy định tại Khoản 1 Điều 

160 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông. 

3. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội 

đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp 

thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông 

chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới đó được coi là có hiệu lực 

vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Trong trường hợp thành viên mới không 

được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến 

trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên 

Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực. 

4. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được 

thông báo và công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị 

trường chứng khoán. 

Điều 17. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị được 

thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán và thị trường 

chứng khoán. 

Điều 18.  Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị 

Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng 

viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối 

thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang 

thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi 

bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, 

chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện 

nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin 

liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu 

sau đây: 

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b. Trình độ học vấn; 

c. Trình độ chuyên môn; 

d. Quá trình công tác; 

e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị 

và các chức danh quản lý khác; 
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 f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng 

viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty; 

g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có); 

h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có); 

i. Các thông tin khác (nếu có). 

Điều 19. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị. 

Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị được quy 

định tại Điều 28 Điều lệ Công ty. 

Điều 20. Số lượng cuộc họp và các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị 

bất thường 

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. 

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 Công ty; 

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 tổ chức 

họp được nêu tại Khoản 3 Điều này có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu 

tập họp Hội đồng quản trị. 

Điều 21. Thông báo họp Hội đồng quản trị và quyền dự họp Hội đồng quản trị của 

thành viên Ban Kiểm soát  

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 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp 

phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và 
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quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu 

biểu quyết của thành viên. 

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, 

phương tiện điện tử hoặc phương 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. 

Các 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 22. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị 

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) 

tổng số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện 

(người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. 

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được 

triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. 

Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên 

Hội đồng quản trị dự họp. 

Điều 23. Cách thức biểu quyết  và việc ủy quyền cho người khác dự họp của thành 

viên Hội đồng quản trị 

1. Trừ quy định tại khoản 2 Điều này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc 

người được ủy quyền theo quy định tại khoản 8 Điều 30 Điều lệ Công ty trực tiếp có mặt 

với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết; 

2. 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; 

3. Theo quy định tại khoản 4 Điều 42 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; 

4. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại 

điểm a và điểm b khoản 6 Điều 42 Điều lệ Công ty được coi là có lợi ích đáng kể trong 

hợp đồng đó. 
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5. 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 7 

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. 

6. 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. 

7. 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 24. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số 

thành viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản 

đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết 

định. 

2. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý 

kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết 

này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp. 

Điều 25. Ghi biên bản họp Hội đồng quản trị 

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi 

và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập 

thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b. Thời gian, địa điểm họp; 

c. Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức 

dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 

đ. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 
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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. 

Điều 26. Thông báo nghị quyết Hội đồng quản trị 

Nghị quyết của Hội đồng quản trị phải được gửi đến các bên liên quan theo qui 

định tại Điều lệ Công ty.  

Việc công bố thông tin các nghị quyết Hội đồng quản trị theo quy định của pháp 

luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

Điều 27. 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. Số lượng thành viên của tiểu 

ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (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. 

2. Hoạt động của các 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 là thành viên Hội đồng quản trị.  

Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội 

đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải phù 

hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty. 
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Điều 28. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 

1. HĐQT chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị Công ty để 

hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của 

Người phụ trách quản trị Công ty do HĐQT quyết định, tối đa là năm (05) năm. 

2. Tiêu chuẩn, quyền và nghĩa vụ và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người phụ trách 

quản trị công ty thực hiện theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Công ty. 

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người phụ trách quản trị Công ty phải được thông 

báo theo quy định của pháp luật. 

 

CHƯƠNG IV 

BAN KIỂM SOÁT 

Điều 29. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của 

thành viên Ban Kiểm soát. 

1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người 

quản lý khác trong việc quản lý và điều hành công ty. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 39 Điều lệ Công 

ty và các quy định khác của pháp luật. 

Điều 30. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành 

viên Ban kiểm soát 

1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Kiểm 

soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn 

chế. 

2. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại 

khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp 

sau: 

a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; 

b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm 

toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó. 

3. 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. 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 thành viên Ban Kiểm soát 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. 
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Điều 31. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát 

1. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào Ban Kiểm soát: 

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề 

cử các ứng viên Ban Kiểm soát.  

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 60% được đề cử tối đa năm (05) 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. 

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử 

không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên 

hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty. Cơ chế Ban kiểm soát 

đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại 

hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử. 

Điều 32. Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát 

Việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát tại ĐHCĐ được tiến hành theo nguyên tắc 

bầu dồn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu biểu quyết của mình 

cho một ứng cử viên, hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên 

không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu biểu quyết của 

mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu biểu quyết  còn lại có thể không bầu 

cho bất kỳ ứng cử viên nào, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó. Số lượng 

ứng viên được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.  

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 hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số 

phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của thành viên 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 qui định tại Quy chế bầu cử. 

Điều 33. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát 

Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp quy 

định tại Điều 174 Luật doanh nghiệp và các trường hợp khác theo quy định của pháp 

luật, Điều lệ Công ty. 
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Điều 34. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát 

Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát được thực 

hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng 

khoán. 

Điều 35. Tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Ban Kiểm soát. 

Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được quy định 

tại Điều 41 Điều lệ Công ty. 

 

CHƯƠNG V 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
 

Điều 36. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc 

1. Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công 

ty và chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng 

quản trị của Công ty và pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc Công ty được quy định tại Điều 35 Điều 

lệ công ty. 

Điều 37. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc 

1. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc Công ty không quá năm (05) năm và có thể được 

tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao 

động. 

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc 

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý 

doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh Nghiệp . 

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty 

Điều 38. Ứng cử, đề cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc 

1. HĐQT bổ nhiệm một (01) thành viên HĐQT hoặc một người khác làm Tổng 

giám đốc Công ty. 

2. HĐQT có thể miễn nhiệm, bãi nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động với Tổng 

giám đốc Công ty khi đa số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết dự họp tán thành và 

bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế. 

Điều 39. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối 

với Tổng Giám đốc 

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động với Tổng 

giám đốc công ty phải được thông báo và công bố thông tin theo quy định của pháp luật 

về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 
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Điều 40. Tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc 

Thù lao, tiền lương, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối 

với Tổng giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị quyết định. 

 

CHƯƠNG VI 

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

Điều 41. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết 

quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc 

1. Tất cả các cuộc họp của HĐQT đều mời các thành viên Ban Kiểm soát và Ban 

Tổng Giám đốc Công ty tham dự.  

Thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo được gửi đến các thành viên Ban 

Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng thời gian gửi đến các thành viên HĐQT.  

Toàn bộ bản sao các nghị quyết, biên bản họp của HĐQT phải được cung cấp cho 

Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty vào cùng thời điểm và theo phương thức 

như đối với thành viên HĐQT. 

Việc triệu tập, thông báo mời họp, ghi chép biên bản, thông báo kết quả cuộc họp 

đối với các cuộc họp do HĐQT tổ chức được thực hiện theo qui định tại Điều lệ Công ty.  

2. Khi cần thiết, Trưởng Ban kiểm soát có quyền yêu cầu một số thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc tham gia cuộc họp của Ban kiểm soát để 

thảo luận về những vấn đề liên quan.  

3. Khi cần thiết, Tổng giám đốc Công ty có thể mời một số thành viên Hội đồng 

quản trị và thành viên Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc.  

4. Trường hợp các cuộc họp được triệu tập theo khoản 2 và khoản 3 Điều này:   

a. Người triệu tập có trách nhiệm thông báo mời họp bằng văn bản. 

b. Người phụ trách quản trị Công ty làm thư ký cuộc họp, có trách nhiệm ghi biên 

bản các cuộc họp. Tất cả ý kiến của các thành viên dự họp, kết luận của người chủ trì 

được thư ký cuộc họp ghi chép đầy đủ vào biên bản. 

c. Thư ký cuộc họp đọc thông qua biên bản trước khi kết thúc cuộc họp, các thành 

viên dự họp có quyền có ý kiến nếu phát hiện nội dung không đúng theo tinh thần cuộc 

họp đã thống nhất. 

d. Thư ký cuộc họp có trách nhiệm gửi thông báo kết quả cuộc họp bằng văn bản 

cho các thành viên liên quan.  

Điều 42. Báo cáo của Tổng giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm 

vụ và quyền hạn được giao 
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1.Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị về 

việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo định kỳ (Quý, 6 tháng, năm) và 

khi có yêu cầu. 

2. Khi cần thiết, Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu người điều hành Công ty báo 

cáo về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao. 

Điều 43. Các vấn đề Tổng giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức 

thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

1. Các vấn đề Tổng giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin được quy định tại 

Điều lệ Công ty. Ngoài ra, Tổng giám đốc phải báo cáo các vấn đề khác khi có yêu cầu 

của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 

2. Tổng Ciám đốc gửi báo cáo bằng văn bản hoặc báo cáo các vấn đề trên trong 

các cuộc họp Hội đồng quản trị. 

Điều 44. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội 

đồng quản trị, các Kiểm soát viên và Ban Tổng giám đốc. 

1. Ban kiểm soát có quyền và nghĩa vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ 

Công ty. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc chịu sự giám sát của Ban kiểm soát 

theo quy định của Điều lệ Công ty và phải tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát 

thực thi nhiệm vụ. 

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác phải cung cấp đầy 

đủ, chính xác và kịp thời các thông tin và tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt 

động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát.  

2. Ban kiểm soát có trách nhiệm thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị 

về kết quả hoạt động của Công ty, 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; chịu trách nhiệm về 

những đánh giá và kết luận của mình. 

3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công 

ty thường xuyên trao đổi trong công việc và cung cấp thông tin qua lại trên tinh thần hợp 

tác, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho nhau làm việc theo đúng Điều lệ, quy chế Công ty. 

4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công 

ty không can thiệp vào công việc điều hành theo hệ thống chức năng, nhiệm vụ khác 

nhau của mỗi tổ chức. 

5. Trong trường hợp cấp bách, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

và Ban Tổng Giám đốc Công ty có thể thông tin ngay cho Chủ tịch Hội đồng quản trị  

hay Trưởng Ban kiểm soát hay Ban Tổng Giám đốc hay cả ba thành phần để được giải 

quyết một cách hiệu quả. 
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CHƯƠNG VII 

QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHEN 

THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 

KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

Điều 45. Đối với thành viên Hội đồng quản trị  

1. Đánh giá: HĐQT sẽ kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động của mỗi thành viên 

hàng năm, dựa theo chức năng nhiệm vụ do Điều lệ Công ty quy định và kết quả thực 

hiện kế hoạch hoạt động của HĐQT. 

2. Khen thưởng: Tùy theo thành tích từng cá nhân, HĐQT có quyền sử dụng quỹ 

Ban quản trị, quỹ khen thưởng của Công ty để chi cho các khoản thưởng và báo cáo 

trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

3. Kỷ luật: Các thành viên HĐQT có thể bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các 

trường hợp đã được quy định trong Điều lệ Công ty và quy chế này. 

Điều 46. Đối với thành viên Ban Kiểm soát  

1. Đánh giá: Ban Kiểm soát sẽ kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động của mỗi 

thành viên Ban Kiểm soát hàng năm, dựa theo chức năng nhiệm vụ do Điều lệ Công ty 

quy định và kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát. 

2. Khen thưởng: Tùy theo thành tích từng cá nhân, Trưởng Ban Kiểm soát đề nghị 

HĐQT thẩm định và quyết định sử dụng quỹ Ban quản trị, quỹ khen thưởng của Công ty 

để chi cho các khoản thưởng đối với các thành viên Ban Kiểm soát và báo cáo trong 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

3. Kỷ luật: thành viên Ban Kiểm soát có thể bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các 

trường hợp đã được quy định trong Điều lệ Công ty và quy chế này. 

Điều 47. Đối với Tổng giám đốc 

1. Đánh giá: HĐQT sẽ đánh giá phẩm chất, năng lực và kết quả điều hành hoạt 

động của Tổng giám đốc hàng năm, dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty và tham khảo ý kiến của Trưởng Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty. 

2. Khen thưởng: HĐQT sẽ quyết định khen thưởng cụ thể cho Tổng giám đốc 

theo chính sách đã thiết lập và thỏa thuận trước, HĐQT có quyền sử dụng quỹ Ban quản 

trị, quỹ khen thưởng của Công ty để chi các khoản thưởng cho Tổng giám đốc Công ty. 

3. Kỷ luật: Tổng giám đốc Công ty có thể bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các 

trường hợp đã được quy định trong Điều lệ Công ty và quy chế này. 

Điều 48. Đối với người điều hành khác  

1. Đánh giá: Việc đánh giá người điều hành khác được thực hiện hàng năm theo 

quy chế đánh giá chung. 

2. Khen thưởng: HĐQT sẽ quyết định khen thưởng cụ thể mỗi người điều hành 

Công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc và theo các quy định của Công ty. HĐQT có 
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quyền sử dụng quỹ Ban quản trị, quỹ khen thưởng của Công ty để chi các khoản thưởng 

cho người điều hành khác. 

3. Kỷ luật: Người điều hành Công ty có thể bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các 

trường hợp đã được quy định trong Điều lệ Công ty và quy chế này. 

 

CHƯƠNG VIII 

HIỆU LỰC THI HÀNH 

Điều 49. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. 

1. Trong trường hợp những vấn đề khác không được đề cập trong Quy chế này sẽ 

được điều chỉnh theo Điều lệ Công ty, các quy định khác của Công ty và các quy định 

của pháp luật. 

2. HĐQT chịu trách nhiệm đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung Quy chế này 

khi có sự thay đổi trong quy định của pháp luật và nhu cầu quản trị của Công ty. 

Điều 50. Hiệu lực áp dụng. 

1. Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 

nhất trí thông qua ngày      tháng 4 năm  2021 tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đường 

Quảng Ngãi. 

2. Quy chế này được có hiệu lực kể từ ngày      tháng    năm      và thay thế cho 

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ban hành theo quyết định số ……..ngày 

……………. 

       T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

             CHỦ TỊCH 
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CÔNG TY CP ĐƯỜNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
     QUẢNG NGÃI      Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc  
  
      Quảng ngãi, ngày  11  tháng 03  năm 2021 

 

NỘI DUNG TÓM LƯỢC 
NHỮNG THAY ĐỔI CHÍNH YẾU CỦA QUI CHẾ NỘI BỘ 

VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 
(Kèm theo Tờ trình số 18/TTr-QNS-HĐQT ngày 11 /3 /2021 ) 

 

I- Căn cứ sửa đổi  Qui chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Đường Quảng 
Ngãi:  

 - 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; 

- 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; 

- Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ về 
việc “Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”; 

- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính về 
việc “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; 

- Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi năm 2021 
(viết tắt : Điều lệ năm 2021); 

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Đường Quảng Ngãi năm 2018 
(Quy chế nội bộ năm 2018); 

- Tình hình thực tiễn quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 
ty. 

II- Những nội dung thay đổi chính yếu: 

Căn cứ theo Quy chế nội bộ năm 2018, Mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty 
được ban hành tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính, các 
qui định pháp luật liên quan và tình hình thực tiễn hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ 
năm 2021 được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với các qui định hiện hành. 

Tóm lược một số nội dung thay đổi chính yếu như sau: 

1- Về tổng thể : 

         + Quy chế nội bộ năm 2018 : Gồm 11 Chương, 44 Điều 

         + Quy chế nội bộ năm 2021:  Gồm 8 Chương 50 Điều. 

            Nội dung sửa đổi chủ yếu là sắp xếp lại và bổ sung một số điều trước đây đã có qui 
định tại các văn bản pháp luật liên quan (Luật, nghị định)  nhưng chưa được đưa vào quy 
chế như: 

- Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông (Điều 3) 

- Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông (Điều 4) 
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Và một số nội dung mới được bổ sung, điều chỉnh do các qui định pháp luật (Luật 
Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán) thay đổi. 

Đồng thời, những nội dung liên quan được thay đổi theo Điều Lệ năm 2021 cũng 
đã được điều chỉnh, bổ sung tại Qui chế nội bộ năm 2021. 

2- Nội dung về triệu tập Đại hội đồng cổ đông (Điểm c Khoản 1 Điều 4) 

“1. Hội đồng quản trị triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong trường 
hợp sau đây: 

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 
của Luật doanh nghiệp; 

+ Luật DN 2014 quy định: nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% trở lên có quyền  triệu 
tập họp ĐHĐCĐ trong trường hợp pháp luật quy định. 

+ Luật DN 2020 quy định: nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 05% trở lên có quyền  triệu 
tập họp ĐHĐCĐ trong trường hợp pháp luật quy định. 

3- Nội dung về các hình thức họp Đại hội đồng cổ đông 

Luật chứng khoán 2019 quy định: đưa quy định về tổ chức Đại hội đồng cổ đông 
bằng hình thức hội nghị trực tuyến vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. 

Qui chế nội bộ 2021 bổ sung :Điều 5. Các hình thức họp Đại hội đồng cổ đông: 

1. Công ty có thể lựa chọn việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị 
quyết bằng một trong các hình thức sau: 

a. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc 
họp Đại hội đồng cổ đông (Đại hội trực tiếp). 

b. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng 
văn bản. 

c. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức Đại hội trực tuyến. 

d. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức Đại hội trực tiếp 
kết hợp với trực tuyến. 

4- Nội dung về lập danh sách cổ đông  và thông báo về việc chốt danh sách cổ đông 
có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (Điều 6) 

Khoản 2. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không 
quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.” 

+ Luật DN 2014 quy định: Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ 
đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội 
đồng cổ đông. 

+ Luật DN 2020 Điều 141 quy định: Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội 
đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ 
đông. 
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Trên đây là nội dung tóm lược những thay đổi chính yếu trong Bản Quy chế nội bộ 

năm 2021. Những nội dung trên đã đượcc điều chỉnh  bổ sung trong Dự thảo Qui chế nội 
bộ về quản trị  Công ty CP Đường Quảng Ngãi năm 2021 (gửi kèm theo tài liệu).  
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 

 
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng 

tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ... ngày... tháng... năm... 

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ 

phần Đường Quảng Ngãi 

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi bao 

gồm các nội dung sau: 

 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

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

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ 

chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành 

viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công 

ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành 

viên Hội đồng quản trị. 

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng 

quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại 

hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối 

với sự phát triển của Công ty. 

2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc tổ chức điều hành thực hiện 

các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 
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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 theo quy định của Luật Chứng 

khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông 

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 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 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 do Điều lệ công ty quy định. 

Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị có 5 thành viên.  

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu 

lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội đồng quản 

trị độc lập của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. 

3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các 

thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được 

bầu thay thế và tiếp quản công việc. 
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Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị 

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp; 

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh 

vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty; 

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng 

quản trị của công ty khác; 

d) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty. 

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 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 thư ký công ty. Thư 

ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các 

biên bản họp; 



________________________________________________________________ 

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị QNS     4 

    

b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được 

giao; 

c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty; 

d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 

của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục 

hành chính; 

đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty. 

Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp 

sau đây: 

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh 

nghiệp; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp 

sau đây: 

a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ 

trường hợp bất khả kháng; 

b) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội 

đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy 

định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành 

viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại 

Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba; 

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành 

viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp 

gần nhất. 

Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

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

quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định 

khác thì 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; 
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b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy 

định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông 

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

của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông 

khác đề cử. 

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử 

vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, 

Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy 

định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội 

đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được 

công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản 

trị theo quy định của pháp luật. 

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. 

4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ 

đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu. 

Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công 

bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại 

hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các 

ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn 

bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết 

thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu 

được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng 

quản trị được công bố bao gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty 

khác); 

đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 
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 e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty; 

 g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng 

cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và 

các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có). 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản 

trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 

 

Chương III 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty 

để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc 

thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội 

đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: 

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng 

năm của Công ty; 

b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; 

c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán 

của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; 

đ. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật 

Doanh nghiệp; 

e. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư có tổng giá trị từ 10.000.000.000 

(Mười tỷ) đồng Việt Nam trở lên; 

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, và 

hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định 

tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp; 

i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký 

kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế 

toán trưởng Công ty; 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 Công ty 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, địa điểm kinh doanh ; quyết định chấm dứt 

hoạt động của công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ; quyết định 
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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. 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. 

s. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty. 

t. 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. 

u. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, 

quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty. 

3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, 

lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên 

Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. 

4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy 

định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho Công 

ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu 

trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành 

viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường 

hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị 

quyết, quyết định nói trên. 

Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký 

kết hợp đồng giao dịch 

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 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 giữa Công ty với một trong các đối tượng sau: 

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó 

Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty 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. 
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2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, 

giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội 

đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành 

viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có 

quyền biểu quyết. 

Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông bất thường 

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

trường hợp sau: 

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

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

thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; 

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 

của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng 

văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên 

quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông 

có liên quan; 

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

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

2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể 

từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn 

số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy 

định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này; 

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: 

a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; 

b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông; 

c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp; 

d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; 

đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc 

họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên 

Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; 

e) Xác định thời gian và địa điểm họp; 

g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật 

doanh nghiệp; 
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h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp. 

 

Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị. 

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc 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. 

 

Chương IV 

CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản 

trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc 

họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và 

chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao 

nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số 

họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau 

đây: 

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 

b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc 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. 
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6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi 

thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp nếu Điều lệ công ty không 

có quy định khác. 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, 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. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được 

ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị 

chấp thuận. 

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số 

thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc 

về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 
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Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và 

lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm 

bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b) Thời gian, địa điểm họp; 

c) Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự 

họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 

đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của 

cuộc họp; 

g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và 

không có ý kiến; 

h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 

2 Điều này. 

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được 

tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy 

định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. 

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách 

nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. 

4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu 

giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như 

nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng 

nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. 

 

Chương V 

BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH 

 

Điều 17. Trình báo cáo hằng năm 

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo 

sau đây: 

a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; 

b) Báo cáo tài chính; 

c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty; 
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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. 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. 

 

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 
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nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp 

hoặc cổ phần đó; 

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh 

nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp 

hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ. 

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 

ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông 

báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để 

thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty 

đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ được 

thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện 

mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập 

có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty. 

 

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, 
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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. 

 

 

Chương VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 23. Hiệu lực thi hành 

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi bao 

gồm VII chương, 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày.. .tháng.. .năm 2021. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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CONG TY cP D1fONG QUANGNGAI CQNG HOA XA HO! cH NGHIA VIT NAM 
BAN KIEM SOAT Bc Ip - Ty do -  Hnh phüc 

S: 05 /flr-QNS-BKS QuángNgai, ngày 11 tháng 3 nám 2021 

TO TRINH CUA BAN KIEM SOAT 
yE CAC NQ! DUNG oE NGH! PHE CHUAN 

TA! BA! HO! CO BONG TIUNG MEN CONG TY NAM 2021 

KInh trinh:  Bti hi tthng c dông thuông niên näm 2021 
Cong ty Co phân Btrong Quãng Ngai 

- Can cü Lust Doanh nghip sê 69/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 näm 2020; 

- Can cü Nghj Djnh s 155/2020/ND-CP ngày 3 1/12/2020 cüa ChInh 
Phü Quy dinh chi tiêt mt so diu cüa Lust  Chüng khoán; Thông tu 
1 16/2020/BTC ngày 31/12/2020 cüa B Tài chInh "Hithng dan mt so diêu 
ye quãn trj cong ty áp diving dOi dôi vâi Cong ty dai  chüng  tai  Nghj djnh so 
155/2020/ND-CP ngày 3 1/12/2020 cüa ChInh Phñ Quy djnh chi tiêt mt so 
diêu cUa Lut Chüng khoán". 

- Can c Diu 1 t chc hoat  dng Cong ty C phAn Duông Quáng Ngâi. 

Ban Kim soát COng ty C phn Di.rông Quãng Ngãi trInh Dai  hi dng 
cô dlông Cong ty thông qua các nOi  dung sau: 

I. QUY CHE HOT BONG  CUA BAN KIEM SOAT CONG TY 
CO PHAN BIRNG QUANG NGAI 

Can cir Diu 6, Thông tu 116/2020/BTC ngày 31/12/2020 cüa B Tài 
chInh, huó'ng dn xay dung "Quy chê hoat dng cüa Ban Kiêm soát"; Can cir 
Diêu lê to chic và hoat  dng Cong ty CO phan Dung Quãng Ngãi - Quy djnh 
ye Ban kiêrn soát; ye chirc näng nhim vii; quyên han,  nghTa vi và trách nhim 
cña Ban kiêm soát, trithng Ban kiêm soát và thành viên Ban kiêm soát. Ban 
Kiêm soát dâ Dir thâo Quy chê hoat dng cña Ban Kiêm soát Cong ty Co phân 
Du?iing Quãng Ngai, gOm 7 Chuong, 22 Diêu. 

(Co van ban kern theo). 

Ban Kim soát kInh trInh Dai  hi dng C dông xem xét, thông qua. 

!I. LU'A CHON CONG TY KIEM TOAN THIXC HIN SOAT XET 
BAO CÁO TAI CH!NH BAN NIEN vA KIEM TOAN BÁO CÁO TAT 
CH!NH CONG TY NAM 2021 

D thrc hin vic kim toán dc 1p các báo cáo tài chInh cUa Cong ty C 
phân Dung Quãng Ngai trong näm 2021 theo quy djnh cüa pháp 1ut và Diêu 
1 Cong ty, Ban Kiêm soát dê xuât danh sách bôn (04) Cong ty kiêm toán dc 
1p sau day: 



2 

1. Cong ty TNHH Kim toán AFC Vit Nam (AFC) 

- Dja chi: S 04 Nguyn DInh Chiu, phuäng Da Kao, qun 1, TP H 
ChI Minh. 

2. Cong ty TNHH kirn toán và k toán AAC (AAC) 

Dja chi: Lô 78-80, Dung 30 tháng 4, Qun Hãi Châu, TP DaNang; 

3. Cong ty TNHH Grant Thornton (Vit Nam) (GT) 

- Dja chi: Tang 18, Tôa tháp Quc t Hôa BInh, s 106 duàng Hoàng 
Quôc Vit, phu?ng Nghia Do quân Câu Giây, TP Ha Ni. 

4. Cong ty TNT-IH Deloitte vit Nam (Deloitte) 

- Dja chi: T.ng 15, Tôa nhà Vinaconex, s 34 Lang Ha,  phi.r&ng Lang Ha, 
qu.n Dong Da TP Ha Ni. 

Day là các dGn vj kim toán có näng lirrc trén thj trung kim toán Vit 
Nam, dã thrqc cap có thâm quyên cap Giây chirng nhn dü diêu kin kinh doanh 
djch vi kiêm toán. Các Cong ty kiêm toán neu trên dOu có dü khâ näng thirc 
hin kiêm toán các báo cáo tài chInh cUa Cong ty trong nàm 2021. 

D có th lra ch9n dan vi kim toán dc I.p vói các diu kin hçip 1 
nhât, dam báo tiên d kiêrn toán thrgc hoàn thành kjp thai theo quy djnh, Ban 
Kiêm soát trInh Dai  Hi dOng Co dông thung niên Cong ty näm 2020 thông 
qua các ni dung: 

1. Phê chun danh sách 04 Cong ty kim toán dc l.p, là: 

- Cong ty TNT-IH Kim toán AFC Vit Nam; 

- Cong ty TNI-IH kim toán và k toán AAC; 

- Cong ty TNHH Grant Thornton (Vit Nam); 

- Cong ty TNI-IH Deloitte vit Nam. 

2. Uy quyn cho Hi dng Quàn trj và Ban Kim soát Cong ty quyt dnh 
vic 1ra ch9n mOt  (1) trong bôn (4) Cong ty kiêm toán nêu trên thrc hin soát 
xét báo cáo tài chInh 6 tháng và kiêm toán báo cáo tài chInh näm 2021 cüa Cong 
ty theo quy djnh hin hành. 

Ban Kim soát kInh trInh Dai  hi dng C dong Cong ty xem xét thông qua. 

Noi nhân: 
-Dl-IDCD QNS; 
-T/vién HDQT; 
-T/viên BKS; 
-Lu'u BKS,VT Cty. 

 

Nguyen DIn/i Quê 
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CONG TY CO PHAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
BUNG QUANG NGAI DIc 1p - Tir do - Hanh phñc 

DçTHAo Quáng Ngài, ngày tháng 4 nàm 2021 

QUY CHE 
HOAT BONG CUA BAN KIEM SOAT 

CONG TY CO PHAN BNG QUANG NGAI 

Can cii' Luçt Ch&ng khoán ngày 26 tháng 11 nàm 2019, 

Can ci' Luát Doanh nghip ngày 17 tháng 6 nám 2020; 

Can c& Nghj djnh sd 155/2020/ND-CT ngày 3] tháng 12 nàm 2020 cza ChInh 
phz quy djnh chi tiêt thi hành mç5t so diéu cia Luçt C'hth'zg khoán, 

Can cz' Thông tu' s 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 nám 2020 cia B 
trithng B Tài chInh hithng dan mç3t so' diêu ye quán trj cOng ty áp dyng dói 
vó'i cOng ty dgi ching tgi Nghj dinh sO 155/2020/ND-CT ngày 31 tháng 12 
nàrn 2020 cia ChInh phi quy djnh chi tiét thi hành môt so diéu cia Lut 
Cht'ng khoán, 

Can cii' Diu lé COng cphn Du'àng Quthng Ngâi, 

Can cz' Nghj quyê"t Di hi dng c dóng s ... ngày 03 tháng 4 nám 2021; 

Ban kie2m soát ban hành Quy ché' hogt dc5ng cia Ban kiém soát COng ty c phcn 
Du'O'ng Quáng Ngâi, bao gOm các nç5i dung sau: 

Chtrorng I 

QUY B!NH CHUNG 

Biêu 1. Pham vi diu chinh và di tuqng áp diing 

1. Phm vi diu chinh: QUy ch hoat  dng cüa Ban kim soát quy dllnh c câu 
to chjrc nhân sir, tiêu chuan, diu kin, quyên vâ nghTa vi.j cüa Ban kiêm soát và 
các thành viên Ban kiêm soát theo quy djnh tai Lust Doanh nghip, Diêu 1 
cOng ty và các quy djnh khác có lien quan. 

2. Di tuçlng áp dicing: Quy ch hot dng cüa Ban kirn soát duc áp ding cho 
Ban kiêm soát và các thành viên Ban Kiêm soát. 

Biu 2. Nguyen tc hot dng cüa Ban kiêm soát 

Ban kim soát lam vic theo nguyen tc tp th. Các thành viên cüa 
Ban kiêm soát chju trách nhim cánhân ye phân vic cüa mInh và cüng chu 
trách nhim truâc Daihi  dông cô dong, truâc pháp 1ut ye các cong vic, 
quyêt djnh cüa Ban Kiêm soát. 

QyChho8L d6fl5CJ8 158fl k,gm a4t CO lv Cccphan DltOnô'  Quñn8N8o/ 
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Chtro'ng II 

THANH VIEN BAN KIEM SOAT 

Biu 3. Quyn, nghia vi và trách nhim cüa thành viên Ban Kim soát 

1. Tuân thu dñng pháp 1ut, Diu 1 cong ty, nghj quyêt Dai  hi dng c dông 
và do dirc nghê nghip trong thrc hin quyên và nghia vii duçc giao. 

2. Thirc hin quyn va nghia vii ducic giao mit each trung thrc, cn tr9ng, tot 
nhât nhäm bào dam 1çi Ich hcrp pháp tôi da cüa Cong ty. 

3. Trung thành vi igi Ich cüa Cong ty và c dông; khong 1m ding dla vi, chc 
v1i. và sr diing thông tin, bI quyêt, ca hi kinh doanh, tài san khác cüa Cong ty 
dê tu Içii ho,c phiic vi lçii Ich cüa to chirc, cá nhân khác. 

4. Nghi'a vi khác theo quy djnh cüa Lu.t Doanh nghip và Diu 1 cong ty. 

5. Trithng hgp vi phm quy djnh tai  các khoán 1, 2, 3 và 4 Diu nay ma gay 
thiêt hai cho Cong ty hoc ngiRvi khác thI thành viên Ban kiêm soát phài 
chju trách nhim Ca nhân hoc lien di bôi thung thit hai  do. Thu nhtp Va 
igi Ich khác ma thành viên Ban Kiêm soát có duc do vi phm phai hoàn trã 
cho Cong ty. 

6. Truông hgp phát hin có thành viên Ban kim soát vi phm trong thirc hin 
quyên và nghia vi dirgc giao thI phãi thông báo bang van bàn den Ban kiêm 
soát, yêu câu ngui có hành vi vi phm châm dirt hành vi vi pham và khäc phic 
h.0 qua. 

Diu 4. Nhim k' và s 1trçng thành viên Ban kim soát 

1. Ban kim soát CO 03 thành viên, nhim kS'  cüa thành viên Ban Kim soát 
khOng qua 05 nàm và cO the dugc bâu 1i vói so nhim kSr khOng han  chê. 

2. Thành viên Ban kim soát không nht thit phái là c diong cüa Cong ty. 

3. Ban kim soát phài cO han mt nira s thành viên thtr&ng trü Vit Nam. 

4. Tru&ng hgp thành viên Ban Kim soát có cüng thai dim kt thiic nhim k' 
ma thành viên Ban kiêm soát nhiêm kS'  mi chua duoc bâu thI thành viên Ban 
kiêm soát dã hêt nhim kS'  van tiêp tiic thrc hin quyên và nghia vi cho den khi 
thành viên Ban kiêm soát nhiêm kS'  mói duoc bâu và nhân nhiêm vu. 

Biêu 5. Tiêu chuân và diu kiên thành viên Ban kim soát 

Thành viên Ban kim soát phài dáp irng các tiêu chun và diu kin sau day: 

1. Không thuc diôi tuçing theo quy dijnh tai khoân 2 Diu 17 cua Lu.t 

doanh nghip; 

2. Duoc dào tao mt trong các chuyên nganh v kinh t, tài chInh, k toán, 
kiëm toán, luât, quãn trj kinh doanh hoc chuyén ngành phü hgp vâi boat  dng 

CIhO1 ck5n8  ci7 finn ki8rn £oãt Cong ly COph4n DtIO'ng QuñngNgei 
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kinh doanh cüa Cong ty; 

3.Không phâi là ngi.thi có quan h gia dInh cüa thành viên Hi dng quán trj, 
Tong Giám dOc và ngithi quàn l khác; 

4. Không phài là ngi.ri quàn l Cong ty, khOng nht thit phái là c dông hoc 
ngithi lao dng cüa Cong ty; 

5. Không duc lam vic trong b phn k toán, tài chInh cüa Cong ty; 

6. KhOng du?c  là thành viên hay nhân viên cüa t chüc kim toán thrc chip 
thun thi.rc hin kiêm toán các báo cáo tài chInh cüa Cong ty trong 03 näm lien 
tri1c do; 

7. Tiêu chu.n và diu kin khác theo quy dljnh khác cüa pháp lut có lien quan 
và Diêu l cong ty. 

Diêu 6. Trtrirng Ban kim soát 

1. Trueing Ban kim soat phãi có bng t& nghip di h9c tth len thuc mt trong 
các chuyên ngành kinh té, tài chInh, kê toán, kiêm toán, lu.t, quán trj kinh doanh 
hoc chuyên ngành cO lien quan den hot dng kinh doanh cüa doanh nghip. 

2. Tru&ng Ban kim soát do Ban kim soát b.0 trong s các thành viên Ban 
kiêm soát; vic bâu, min nhim, bãi nhim theo nguyen täc da so. 

3. Quyn và nghia vii cüa Trithng Ban kim soát do Diu i Cong ty quy djnh. 

Diu 7. Be cfr, frng cfr thành viên Ban kim soát 

1. C dông hoc nhOm c dông s& hru tü 10% tng sé c phn ph thông trà 
len hoc có quyên de cir ngui vào Ban kiêm soát. Vic die cir ngui vào Ban 
Kiêm soát thuc hiên nhu sau: 

a) Các c dông ph thông hçip thành nhOm d d ci:r ngtthi vào Ban kim 
soát phâi thông báo ye vic hçip nhóm cho các cô dông dr hp biêt truóc khi 
khai mc Di hi dOng cO dông; 

b) Can cü s lucmg thành viên Ban Kim soát, c dông hotc nhóm c 
dông quy djnh tai  khoànnày duçc quyên die cü mt ho,c mt so ngu?i theo 
quyetdjnh cüa Dai  hi dOng cO diOng lam üng ci:r viên Ban kiêm soát.Trirng 
hcip so 1rng Cu viên duqc cô dông hoc nhóm cO dlông die cir thâp hon so img cir 
viên ma h9 thrçic quyên die cir theo quyêt dnh cüaDi hi dong cO dOng thI so 

ung cir vien con l?i  do Hi dông quãn trj, Ban Kiêm soát và các cô dlOng khác 
die cir. 

2. Tnthng hcip s lucmg üng c11 viên Ban kim soát thông qua d cr và 1rng cfr 
van không dü so lucmg can thiët theo quy djnh ti khoãn 5 fiêu 115 Lut 
Doanh nghip, Ban kiêm soát duong nhim gii thiu them ung cu viên hoc to 
chuc die cu theo quy dijnh ti Diêu l cong ty, Quy chê ni bt ye quàn trj Cong 
ty và Quy chê hot dng cüa Ban kiêm soát. Vic Ban Kiem soát duong nhim 

Q'ch'hoE d17n8 0178 Ion ki eoát COn8 ly C6p/17n  Du'ô'nS  Qu17fl5 /V5ë/ 
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giói thiu them 1rng Ca viên phãi duqc cong bé rô rang trithc khi Dai  hi dng 
cô dong biêu quyêt bâu thànli viên Ban kiêm soát theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 8. Cách thu'c bu, min nhim, hal nhim thành viên Ban kim soát 

1. Vic bu, min nhiêm, bãi nhim thành viên Ban kim soát thuc th,m 
quyên cüa Dai  hi dong cô dông. 

2 Viêc biêu quyêt bâu thanh viên Ban kiêrn soat phai thi.rc hiên theo phu'ang 
thirc bâu don phiêu, theo do môi cô dông cO tong so phiêu biêu quyêt tiiang 
ang vi tong so cô phân si hü'u nhân vó'i so thành viên dLrçc bâu cüa Ban Kiêm 
soát và CO dOng có quyên don hêt hoc mt phân tOng so phiêu bâu cUa mInh 
cho mt hoc mt so üng ci:r viên. Ngu?ii trüng cü thành viên Ban kiêm soát 
duoc xac djnh theo so phiêu bâu tInh ttr cao xuông thâp, bat dâu tr üng cü viên 
có so phiêu bâu cao nhât cho den khi dü so thành vien quy dljnh tai  ?ieu 1 cong 
ty. TruO'ng hcp Co tir 02 irng ci:r viêntr& len dat  cüng so phiêu bâu nhu nhau 
cho thành viên cuôi cüng cüa Ban kiêm soát thI së tiên hành bâu 1i trong so 

các irng cir vien Co SO phiêu bâu ngang nhau hoc 1iia ch9n theo tiêu chI quy 
djnh tai  quy chê bâu cir ho.c Diêu 1 cong ty. 

Diêu 9. Các trtrôrng hqp min nhim, bãi nhim thành viên Ban kim soát 

1. Di hi dng c dlông min nhim thành viên Ban Kim soát trong tnthng 
hcip sau day: 

a) KhOng cOn dü tiêu chun và diu kin lam thành viên Ban Kim soát 
theo quy dlnh tai Diêu 5 Quy chê nay; 

b) Co dan tr chirc và duçc chp thuân; 

c) Trung hçip khác do Diu l cOng ty quy djnh. 

2. Dai  hi dng c dong bai nhirn thânh viên Ban kim soát trong truO'ng hçrp 
sau dlây: 

a) Không hoàn thành nhiêm vii, cong vic duçc phân công; 

b) Không thrc hin quyn và nghia vii cüa rnInh trong 06 thang lien tic, 
trir trung hçp bat khá kháng; 

C) Vi phm nhiu lan, vi pham nghiêm trpng nghTa v cüa thành vien 
Ban kiêm soát theo quy djnh cüa Lu.t Doanh nghip và Diêu 1 cOng ty; 

d) TruOng hçTp khác theo nghj quyt Dai  hi dng c dlông. 

A • A A S . A • Dieu 10. Thong bao ye bau, mien nhiçm, bai nhiçm thanh vien Ban kiem soat 

1. Tru?mg hap dã xác djnh duçic ang ca viên Ban kim soát, Cong ty phâi cong 
bô thông tin lien quan den các mg ca viên tôi thiêu 10 ngày truâc ngày khai 
mac h9p Di hi dông cô dOng tren trang thông tin din tà cOa Cong ty dê cô 
dông co the tim hiêu ye các üng ca viên nay truo'c khi bó phiéu, üng cir vién 
Ban kiem soát phâi có cam két bang van bàn ye tInh trung thic, chInh xác cüa 

Qychho1 ciTh in kiO oá1  COng ty Cphnn Dzfdng QuánglVgai 
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các thông tin cá nhan dugc Cong b và phâi cam kt thrc hin nhim vii mt 
cách trung thirc, can tr9ng và vi 1çi Ich cao nhât cüa Cong ty nêu thrçic bâu lam 
thành viên Ban kiêm soát. Thông tin lien quan den img ccr viên Ban Kiêm soát 
dugc cong bô bao gOm: 

a) H9 ten, ngày, tháng, nàm sinh; 

b) TrInh d chuyên môn; 

c) Qua trInh cong tác; 

d) Các chüc danh quãn 1' khác; 

d) Lth Ich có lien quan ti Cong ty vá các ben có lien quan cüa Cong ty; 

e) Các thông tin khác (nu co) theo quy djnh ti Diu 1 cOng ty; 

g) Cong ty phâi có trách nhim cOng b thông tin v các cong ty ma trng 
cCr viên dang nãm giü các chüc danh quân l và các 1çi Ich Co lien quan tói 
Cong ty cüa rng cir viên Ban kiêm soát (neu co). 

2. Vic thông báo v kt qua bu, min nhim, bãi nhim thành viên Ban kim 
soát thrc hin theo cac quy dnh huO'ng dn ye cong bO thông tin. 

Chuong III 

BAN KIEM SOAT 

Diu 11. Quyn, nghia vit và trách nhim cüa Ban kim soát 

1. Ban Kim soát thirc hiên giám sat Hi dng quân trj, Giám dc hoc Tng 
Giám dOc trong vic quãn 1 va dieu hành Cong ty. 

2. Kim tra tInh hqp l, hqp pháp, tInh trung thrc va miirc d cn trong trong 
quân l, diêu hành hot dng kinh doanh; tInh h thông, nhât quán và phü hçp 
cüa cOng tác kê toán, thông kê và 1p báo cáo tài chInh. 

3. Th.m djnh tInh dy dü, hqp pháp và trung thc cüa báo cáo tInh hInh kinh 
doanh, báo cáo tài chInh hang näm và 06 tháng cüa Cong ty, báo cáo dánh giá 
cong tác quân 1 cüa Hi dông quán trj và trInh báo cáo thâm djnh ti cuc h9p 
Di hi dOng cô dOng thi.thng niên. Rà soát hçp dOng, giao djch vo'i ngui có 
lien quan thuc thâm quyên phê duyt cñaHi dong quãn trj hoc Di hi dông 
cO dOng và dua ra khuyên nghj ye hp dOng, giao djch can có phê duyt cüa 
Hi dOng quán trj hoc Di hi dông cô dông. 

4. Rà soát, kim tra và dánh giá hiu lirc và hiu qua cüa h thng kim soát ni 
b, kiêm toán ni b, quân 1 rüi ro và cánh báo sóm cUa Cong ty. 

5. Xem xét s k toán, ghi chép k toán và các tái lieu khác cña Cong ty, cOng 
vic quán l, diêu hành hot dng cüa Cong ty khi xét thây can thiêt hoc theo 
nghj quyêt Dai  hi dông cô dong hoc theo yêu câu cüa cô dông hoc nhóm cô 
dông quy djnh tai  khoân 2 Diéu 115 Lust Doanh nghip. 

ii ch6ho clOn8  aim an ki'rn Con8 Ly Cc5'plia'n DutYn8 Quimn8N8i 
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6. Khi có yêu cu cüa c dông hoc nhóm c dông quy dnFI t?i  khoàn 2 Diu 
115 Lust  Doanhnghip, Ban kiêm soát thc hin kiêm tra trong thai han  07 
ngày lam vic ke t1r ngày nhn duçc yeu câu. Trong thai han  15 ngày kê tir 
ngay kêt thñc kiêm tra, Ban kiêm soát phái báo cáo ye nhung van dê dugc yêu 
cau kiêrn tra den Hi dông quàn trj va cô dông hoc nhóm cô dông Co yêU câu. 
Vic kiêm tra cüa Ban kiêm soátquy dinh tai  khoán nay khong dxçc can tth 
hoat dng bInh thuOng cüa Hi dong quán trj, không gay gián doan  diêu hành 
boat dng kinh doanh cüa Cong ty. 

7. Kin nghi Hi dng quàn trj hoc Dai  hi dng céi dông bin pháp süa di, 
bô sung, cai tiên Co CU to chtrc quán 1, giám sat và diêu hành hoat  dng kinh 
doanh cüa Cong ty. 

8. Khi phát hin cO thành viên Hi dng quàn trj, Giám dc hoc Tng Giám 
dôc vi pham quy dnh tai  Diêu 165 Lust  doanh nghip phái thông báo ngay 
bang van bàn cho Hi dông quán tr, yeu câu ngLri cO hành vi vi pham châm 
dirt hành vi vi pham và có giái pháp khäc phc hu qua. 

9. Tham du vá tham gia tháo 1un tai  các cuc hçp Dai  hi dng c dông, Hi 
dông quàn trj và các cuc h9p khác cüa Cong ty. 

10. Sr dung tu vn dc lip, b phn kim toán ni b cOa Cong ty d thrc hin 
nhim vi duçc giao. 

11. Ban kim soát có th tham kháo kin cüa Hi dng quãn trj truOc khi 
trInh báo cáo, kêt 1un và kiên nghj len Dai  hi dông cô dông. 

12. Kim tra trng vn d ci th lien quan dn quàn 1, diu hành hoat dng cüa 
Cong ty theo dê nghj cüa cô dông. 

13. Yêu cu Hi dng quàn trj phái triu t.p h9p btt thi.thng Dai  hii dng 
cô dông. 

14. Thay th Hi dng quân trl triu t.p hpp Dai  hi dng c dông trong thi 
han 30 ngày trong tru1ng hcip Hi dOng quãn trj không triu tp h9p Dai  hi 
dông cô dông theo quy djnh tai  khoàn 3 Diêu 140 Lut Doanh nghip. 

15. D nghj Chü tjch Hi dng quán trj phãi triu tp h9p Hi dng quán tr. 

16. Xem xét, trich luc, sao chép mt phn ho.c toàn b ni dung kê khai Danh 
sách ngu?i có lien quan và lqi Ich có lien quan duçc kê khai quy djnh tai  khoàn 
1 và khoãn 2 Diêu 164 Lust Doanh nghip. 

17. D xut Va kin nghj Dai  hi dng c dong phe duyt danh sách t chüc 
kiêm toán ducic chap thun thirc hin kiêm toán Báo cáo tài chInh cüa Cong ty; 
to chirc kiêrn toán dugc chap thun thirc hin kiêm tra các hoat dng cüa Cong 
ty khi xét thây can thiêt. 

18. Chju trách nhim trithc c dông v boat  dng giám sat cña mInh. 

Qy chO'hool dOng eJa tian kirn goaL con8 ly co'nhan DI/dn8  Qñn5N8ãi 
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19. Giám sat tinh hInh tài chInh Cong ty, vic tuân thu pháp 1ut cüa thành viên 
Hi dlông quãn tn, Tong Giám doe, ngithi quàn 1y khác trong các hoat  dng. 

20. Dam bão phi hçip hot dng vth Hi dng quân tn, Tng Giárn dc và 
Co dông. 

21. Tru&ng hqp phát hin hành vi vi pham pháp 1ut hoc vi phm Diu 1 cong 
ty cña thành viên Hi dOng quân tn, và ngui diêu hành doanh nghip khác, 
Ban kiêm soát phài thông báo bang van bàn cho Hi dông quán trj trong vông 
48 gRi, yêu câu ngu?i có hành vi vi pham châm di:rt vi phm và có giãi pháp 
khäc phiic hu qua. 

22. Xây drng Quy ch hot dng cüa Ban kim soát và trinh Dçti hi dèng Co 

dông thông qua. 

23. Ching kin Hi dng quan trj t chirc kim phiu và 1p biên bàn kim 
phiêu neu diuçc Hi dông quãn trj yêu câu trong truYng hcp lay kiên cô dOng 
bang van bàn dê thông qua nghj quyêt cüa Dai  hi dlông cô dong. 

24. Trung Ban kim soát diu hành d Di hi ctng c dlông bu chü t9a cuc 
h9p dôi vó'i tru&ng hcip Chü tjch yang mt hoc tam  thñ mat khá nãng lam vic 
ma các thành vien Hi dông quán tn con 1i không bâu thiçic ngi.thi lam chü 
t9a. Trueing hçp nay, ngui có so phiêu bâu cao nhât lam chü t9a cuc h9p. 

25. Thirc hin các quyn và nghia vi khác theo quy djnh cüa Lut Doanh 
nghip, Diêu 1 cOng ty và Nghj quyêt cüa Dti hi dông cô dông. 

Diu 12. Quyn duçrc cung cp thông tin cüa Ban kiêm soát 

1. Tài 1iu và thông tin phái ducic güi dn thành viên Ban kim soát cOng thai 
diem và theo phi.rang thirc nhu dôi vâi thành viên Hi dông quãn trj, bao gôm: 

a) Thông báo mi hop, phiu 1.y kin thành viên Hi dng quân trj và 
tài lieu kern theo; 

b) Ngh quyt, quyt djnh và biên bàn hop cüa Di hi dng c dông, 
Hi dlông quãn tnt; 

c) Báo cáo cOa Giám dc ho.c Tong Giám dc trInh Hi dng quán tnj 
hoc tài lieu khác do Cong ty phát hành. 

2. Thành viên Ban kim soát có quyn tip cn h s, tài 1iu cOa COng ty luu 
giü t?i  trii sà chInh, chi nhánh và dja diem khác; có quyên den da diem lam 
vic cOa ngi.ri quàn 1 và nhân viên cOa Cong ty trong gi lam vic. 

3. Hi dng quán tnl,  thânh viên Hi ding quán tnj, Tng Giám dc, nguii quãn 
1 khác phái cung cap day dO, chinh xac, kjp thai thông tin, tài 1iu ye cong tác 
quán 1, diêu hành và hoat  dng kinh doanh cOa Cong ty theo yêu câu cOa 
thành viên Ban kiêm soát hoàc Ban kiêm soát. 

Q' ch8ho1 cl(5n8  ciia i5an ki8iii oã1 COng ,y C6phn Dt/ng Qgñng  
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P A •P • A P. A Dieu 13. Trach nhiem cua Ban kiem soat trong viçc triçu tp hQp bat 
thurng Dai hi dông cô dông 

1. Ban kirn soát có trách nhim thay th Hi dng quàn trj triu tp hçp Di 
hi dông cô dong trong thci han  30 ngày trong truàng hqp Hi dông quân trj 
không triu tp hçp Dai  hi dông cô dOng trong các tri.thng hqp sau day: 

a) S thành viên Hi dng quân trj, Ban kim soát con lai  It hon so thành 
viên theo quy djnh cUa pháp lut; 

b) Theo yêu cu cüa c dOng hoc nhóm c, dông quy djnh tai  khoãn 2 
Diêu 115 Lust Doanh nghip; 

c) Khi có yéu cu triu tp h9p bt thtrOng Dai  hi dông cô dOng cüa Ban 
kiêm soát nhtrng Hi dOng quán trj khOng th%rc hin [tr1r tru&ng hqp Diêu 1 
cong ty có quy djnh khác]. 

2. Tru&ng hçp Ban kim soát không triu tp hçp D.i hi dng c dông theo 
quy djnh thI Ban kiêm soát phài bôi thuOng thit hi phát sinh cho Cong ty. 

3. Chi phi triu tp và tin hành hQp Dai  hi dng c dông theo quy djnh tai 
khoán 1 Diêu nay sê thrc Cong ty hoàn lai.• 

Chtrong IV 

cuoc HQP BAN KIEM SOAT 

Diu 14. Cuc hçp cüa Ban kiêm soát 

1. Ban kim soát phài h9p It nht hal (02) 1n trong mt nãm, sO luqng thành 
viên tham dir h9p it nhât là hai phân ba (2/3) so thành viên Ban kiêm soát. 

2.,  Ban kim soát,có quyn yêu cu thành viên Hi dng quàn trj, Tng Giárn 
dOe và dai din tO chirc kiêm toán duçrc chap thun tham dir và trá Ri các van 
dê can duoc lam rO. 

• A 7 Bieu 15. Bien ban h9p Ban kiem soat 

Biên bàn hçp Ban kim soát duqc l.p chi tit và rô rang. Ngi.thi ghi biên 
bàn và cac thành viên Ban kiêm soát tham d%r hop phái k ten vào biên bàn 
cuc hçp. Các biên bàn h9p cüa Ban kiêm ,soát phãi dixcic luu gii nhàm xác 
dnh trách nhim cüa trng thành viên Ban kiêm soát. 

Chirong V 

BAO CÁO A CONG KHAI Lçfl ICH 

Diu 16. TrInh báo cáo hang näm 

Các Báo cáo cüa Ban kim soát tai  cuc h9p Dai  hi dng cô dong 
thung niên bao gOm các ni dung sau day: 

Q' c/ihoL d'c5ng ada Ban k,'ni oñt cong ly ('c5'phn Di/c'fn5 Qjdn8N5e/ 
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1. Báo cáo v kt qua kinh doanh cUa Cong ty,v kt qua boat  dng cüa Hi 
dông quãn trj, Tong Giám doe dé trInh Dai  hi dong cô dong thông qua tai  cuc 
h9p Dai  hi clOng CO dông thi.thng niên. 

2. Báo cáo tir dánh giá kt qua hoat dng cüa Ban kirn soát Va thânh viên Ban 
kiêm soát. 

3. Thu lao, chi phI hoat dng và các 1çi Ich khác cüa Ban Kiêm soát Va tirng 
thành viên Ban kiêm soát. 

4. Tng kt các cuc h9p cüa Ban kim soát và các k& lun, kin nghj cüa Ban 
Kiêm soát; kêt qua giám sat tInh hmnh hoat dng và tài chInh cüa Cong ty. 

5. Báo cáo dánh giá v giao djch gifla Cong ty, Cong ty con, cong ty khác do 
Cong ty nàm quyên kiêrn soát trên näm rnuoi phân tram (5 0%) trâ len von diêu 
1 vói thành viên Hi dông quán trj, Tong Giám diôc và nhung ngiRii có lien 
quan cña thành vien do; giao djch giüa Cong ty vth cOng ty trong do thành viên 
Hi dOng quán tr là thành viên sang 1p hoc là ngui quân 1 doanh nghip 
trong th?yi gian 03 nãm gân nhât triiâc thôi diem giao djch. 

6. Kt qua giám sat di vâi Hi dng quan trj, Tng Giám dc và nhing ngixi 
diêu hành doanh nghip khác. 

7. Kt quàdánh giá sr phi hcp boat dng giüa Ban kim soát vâi Hi dong 
quán trj, Tong Giám dOe và các cO diOng. 

8. D xut và kin nghj Dai  hi dng c dOng phê duyt danh sách t chüc 
kiêm toán duc chap thun thrc hin kiêm toán Bao cáo tài chInh cüa Cong ty; 
to chrc kiêrn loan di.rqc chap thun thc hin kiêm tra các hoat dng cUa Cong 
ty khi xét thây can thiêt. 

A. Dzeu 17. Tien krong va quyen Içn khac 

1. Thành viên Ban kim soát duac trà tin luong, thu lao, thuâng và lgi Ich 
khác theo quyêt djnh cüa Dai  hi dOng cô dông. Dai  hi dOng cô dOng quyet 
djnh tong mire tiên lirong, thu lao, thithng, li Ich khác và ngân sách hoat  dng 
hang näm cña Ban kiêm soát. 

2. Thành viên Ban kim soát dugc thanh toán chi phi an, , di lai,  chi phi sir 
dçing djch vii tu van dc 1p vái mire hqp l'. TOng mire thu lao và chi phi nay 
khOng vuçt qua tOng ngân sách boat  dng hang nàm cüa Ban Kiêm soát dà 
duqc Dai  hi dông cô dOng chap thun, trir tnryng hqp Dai  hi dOng cO dong 
có quyêt djnh khác. 

3. Tiên luo'ng và chi phi hoat dng cüa Ban kim soát dugc tInh vào chi phi 
kinh doanh cüa Cong ty theo quy djnh cüa pháp 1ut ye thuê thu nhp doanh 
nghip, quy djnh khác cüa phap lut cO lien quan và phâi du'gc 1p thành mc 
riêng trong báo cáo tài chInh hang nàm cüa Cong ty. 

O'cIiho1 ctc5nct7n 5an hni sqoál Con8 y COphán Dikfn8 Qjjn5/V8fli 
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Diu 18. Cong khai các lqi Ich lien quan 

1. Thành viên Ban kim soát cüa Cong ty phài kê khai cho Cong ty v các lqi 
Ich lien quan cüa minh, bao gôm: 

a) Ten, ma s doanh nghip, dja chi tri s chInh, ngành, ngh kinh doanh 
cüa doanh nghip ma h9 lam chü hoc s hu'u phân von gop hoc cO phân; t' 1 
và thai diem lam chü, s hru phân vOn gop hoc cô phân do; 

b) Ten, ma s doanh nghip, da chi tri sâ chInh, ngành, ngh kinh 
doanh cüa doanh nghip ma nhürig ng1ii có lien quan cUa h9 lam chü, cüng sâ 
hcu hoc sâ hüu riêng phân von gop hotc cô phân trên 10% von diêu 1. 

2. Vic kê khai theo quy djnh tai  khoán 1 Diu nay phài &rçic thirc hin trong 
thi hn 07 ngày lam vic kê tr ngày phát sinh igi Ich lien quan; vic süa dôi, 
bô sung phãi duc thông báo vói Cong ty trong th?i hn 07 ngày lam vic kê tr 
ngày có sira dôi, bô sung trnmg irng. 

3. Thành viên Ban kim soát và nhüng ngui CO lien quan cüa các thành viên 
Ban kiêm soát chi dluqc sir diing nhüng thông tin có du?c nh chi.rc vi cüa 
mInh dê phiic vi lqi Ich cüa Cong ty. 

4. Thành viên Ban kim soát có nghia vii thông báo bang van bàn cho Hi dng 
quàn trj, Ban kiêrn soát ye cac giao djch giüa Cong ty, cong ty con, cong ty 
khác do Cong ty nàm quyên kiêm soát trên nàm muoi phân tram (50%) tth len 
vOn diêu 1 vi thành viên Ban kiêm soát hoc vOi nhü'ng ngithi có lien quan 
cüa thành viên Ban kiêm soát theo quy djnh cüa pháp !u.t. Dôi vâi các giao 
dch nêu trên do Dai  hi diOng cô dông hoc HOi  dong quân trj chap thun, 
Cong ty phâi thirc hin cong bO thông tin ye các nghj quyêt nay theo quy djnh 
cOa pháp lut chrng khoán ye cong bô thông tin. 

5. Thành viên Ban kim soát và nhüng nguii có lien quan cña các thành viên 
nay không dtrc sir dvng  hoc tiêt 1 cho nguôi khác các thông tin ni b dê 
thirc hin các giao djch có lien quan. 

Chtwng VI 

MOI QUAN HE CUA BAN KIEM SOAT 

Diu 19. Môi quan h gi&a các thành viên Ban kiêm soát 

Các thành viên Ban kim soát có méii quan h dc lip, khong phii thuc 
lan nhau nhung có sir phôi hçp, cong tác trong Cong vic chung dê dam bào 
thirc hin tot trách nhim, quyên và thim vii cüa Ban kiem soát theo quy dnh 
pháp lu,t và Dieu 1 cong ty. Tru&ng Ban Kiêm soát là ngui diêu phôi cong 
vic chung cüa Ban kiem soát nhung không có quyên chi phOi các thành viên 
Ban kiêm soát. 

Q,yc/i'ho& dçn8cJa han ki8n oá1 COn8 /y C8pfibn Ditdn8 Qjén8 iV0'ëi 
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Diu 20. Mi quan h vó'i ban diu hành 

Ban kim soát có mi quan h dic Ip vi ban diu hành Cong ty, là don 
vj thirc hin chirc näng giám sat hot dng cüa ban diêu hành. 

Diu 21. Môi quan h vó'i Hi dng quãn trj 

Ban kim soát có mi quan h dc 1p vói Hi dng quàn trj Cong ty, là don v 
thrc hin chüc nãng giárn sat hoat dng cüa Hi dong quãn trj. 

Chiro'ng VII 

JMEU KHOAN THI HANH 

Diu 22. Hiêu lire thi hành 

Quy ch hoat dng cña Ban kim soát Cong ty c phn Dtthng Quàng 
Ngai bao gôm VII chuong, 22 diiêu; dä thrgc Dai  hi dông Co dong Cong ty 
Co phân Dung Quãng Ngãi thông qua ngày ... tháng 4 näm 2021 và có hiu 
lirc thi hành kê tr ngày .. .thang 4 näm 2021. 

TM. BAN KIEM SOAT 
TRU1NG BAN 

Nii n/tan: 
-Dai hi dông cô dong QNS 
-HDQT, TGD QNS 
-Luu BKS QNS. 

chho.L dOn8  aim ban kern goaL COn8  Ly C6pha'n Dudn8 Q'' Vs1 
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Quang ngdi, ngdlt 4 thang 3 ndm 2021
Ngwoi bi6u Ety€t
ft)), ghi rd hg t1n)

pHmu BrBU QUYET
r+r EAr Hgr DoNG co pONG rmIoNG NrtN Ni.nr zozr

NSdy 3 thdng 4 ndm 2021

Hg r"u ten paiUl5u cO d6ng : Md s6 Dai bi6u c6 dong :
^: I r L I
So c6 phin c6 quy6n bi6u quydt : e6 phdn

NQr DtrNcnrcr-l QUYET

'fT I{qi dung v6n dA bi6u quyet
ki u

Tan thanh
(l)

I{rong tdn
thanh (2)

Khone co
,9

v ki0n (3 )

I
1'h6ng qua Bao c6o HQi d6ng Quan tri Cong ty CP
f)uone Quine NeSi

2
Thong qua Bao c6o Ban kiern so6t COng ty CP

Duons Quing NgIi

3
Thong,qua Bao c6o trii chinh vd bao c6o tii chinh
hqp nhat ndm 202A

4
Thong qua Phuqng 6n phin phoi lqi nhufln ndm

2020

5

Th6ng qua Phucrng 6n phat hanh co phi6u thes
chuong trinh lua chen cho nguoi lao dQng dUa vAo
ket qua SXKD ndm 2021

6 Th6ng qua Ke hopch kinh doanh n[m 2021

7 Quyet dinh b6 sung nganh nghe kinh doanh cua
Cong ty CP Duo,ng Quing Ngii

8

Th6ng qua nOi dung sua d6i, bO sung vd todn vin
Di6u L0 tO chuc vd hoat dQng cfia Cong ty CIi
Ducrng Quang Ngdi ndm 2021

9

Thong gua nQi dung sua d6i, bO sung vd todn v[n
Quy ch6 nQi b0 vO quin tri Cdng ty cua Cdng ty
CP Duone Quing NgSi n[m 2021

10
Th6ng qua Quy che hoat clQng cfia HQi dong quarr
tri COng ty CP Duong Quang NgEi

I1
Thong qua danh s6ch tO chuc ki6m to6n thUc hiQn

kiem toin b6o c6o tdi chinh cua COng ty trong n6m
2021

t2
ThOng qua Quy che hoat dQng cria Ban Ki6m so6t
Cong ty CP Duong Quing NgSi

Ghi chu :
Niu trin thdnh vdn ai Uio quyit. thi l)ai biiu cri d6.ng ddnh diiu nhdn .(.Y) vdo cQr I
Niu khilng ain thdnh viin di biiu Ery* hiDqi tiiu cd ddng ddnh diiu nhh (X) vdo cQt 2
Nar khilng cA t* *iih vi vdn di biiu quyit thi Dqi Oidu cd d6ng ddnh cttiu nhdn (X) vdo cdt 3

e



CONG TY CP DUONG
aYlI:Yl',

Quang ngdi, ngcry I I thang 3 ndm 2021

euY cur nAu ctl
rnANn utN uQr oONc euAN rRI, BAN xrEu soAr

i.rnmrvr ri zozt - zoz5
cONc rv cp DUOl{c euANc NcAr

- Can cir Luflt Doanh nghiQp s6 SglZOZ0iQHl4 dugc Qu6c hqi nudc CQng Hoa XE

H$i Chri Nghia ViQt Nam th6ng qua ngiy 17 thang 6 n[m 2020;

- CAn crl Di€u l0 tO chric vi hoat dQng cria C6ng ty CP Ducrng Quang Ngfli.

Quy ch6 bAu cir thdnh vi€n HQi d6ng quan tri vi Ban Ki6m so6t cria COng ty CP

Duong Quang Ngdi nhiQm W 2o2l-2025(vi6t tit: UDQT, BKS) tai Dai hQi <t6ng cO d6t g

thuong ntdn202l (vi6t tat Eai hQi), g6m nhimg nQi dung sau:

Di6u 1. 56 luong. nhi6m ki vi ti6u chuin th{nh vi6n Hdi tliine Ouin tri vir Ban ki6m
so6t

- Sd luqng thanh vi€n HQi et6ng quan ri : 05 nguli
- Sd luo,ng thdnh vi6n Ban Kitlm so6t : 03 ngudi

- 56 luqng img vi6n AC Uiu vdo thanh vi6n H$i tl6ng quan d vd Ban Ki6m so6t :

phr,l thuQc vio si5 lucmg <l€ cri/rmg cil.

- NhiQm kj,cria HQi ct6ng quan fi vd Ban Ki€m so6t : 05 nIm

- Ti€u chuAn thdnh vi6n HQi ddng qu6n tri vd Ban KiiSm so6t: theo Di6u l0 C6ng ty.

Di6u 2. Neuv6n tic biu cfr

- Dem bio nguy6n tic cdng khai, c6ng beng vd ddn cht.

- Thgc hiQn ttung qui itinh cria Luflt Doanh nghiQp vi Di6u l0 Cdne ty

Didu 3. Oui dinh vd dd cfr/ tfrne cft thinh vi6n Hdi ddne Ouin t.ri vi Ban ki6m sodt

CO <tOng hoic nh6m c,5 d6ng so hiru tu 10% t6ng sO cO phin c6 quydn biiiu quy6t

tro l6n c6 quy6n img cri holc il6 cri ngucri vdo HQi ctdng QuAn tri vd Ban ki6m so6t.

C6c c6 d6ng hqp thanh nh6m Ae ee cri ngudi vdo HQi d6ng Quan fi vi Ban Ki.5m

so6t phii th6ng b6o v0 viQc hqp nh6m cho c6c Dai bi6u cO d6ng du hqp bi6t truOc khi kfiai
m4c Epi hQi. SO lugng img vi6n mi m5i nh6m c6 quyAn it6 cri php thuQc vdo tj'1€ so hfru

l , A " x.
c6 phdn cta m6i nh6m.

Qui tlinh vA Ad cri/ img cri thanh vi6n HQi d6ng Quan fti, Ban Ki€m so6t nhu sau :

+ C6 tt6ng ho6c nhom c6 d0ng n[m git tu 10% <ti5n dudi zobtdngsO cO phdn c6
quy6n bi6u quy6t tlusc etd ct 0l rmg vi6n li thenh vi6n HEQT vi 01 rmg vi6n ld thinh
vi€n Ban Kii5m so6t;

+ CO d6ng hoflc nh6m c6 d6ng nlm git ti 20% it6n dudi 30% duqc tl€ ct t6i tta 02

img vi6n le thenh vi6n HDQT vi 02 img viOn le thenh vi6n Ban Ki6m soit;

CQNGHOA XA HQI CIIU NGHIA VIST NAM
DQc lflp - Tg do - H4nh Phric

,t
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+ CO d6ng hoic nh6m c6 d6rrg nim git ti 3}yo d6n duoi 40o/o dugc dC ct t6i da 03

img vi6n H thdnh vi6n HEQT vd 03 tmg vi6n ln thnnh vi6n Ban Ki6m so6t;

+ Cd d6ng holc nh6m cO d6ng nim gifr tb 40% d6n duoi 50% dugc d€ ct ti5i da O+

ung vi6n le thenh vi6n HDQT vd 04 img vi6n h thanh vi€n Ban KiiSm so6t;

+ C6 d6ng ho6c nh6m cO d6ng nim git ttt 5}yo di5n duoi 60% duqc dA cri trSi da OS

rmg vi6n ld thenh vi6n HEQT vi 05 img vi6n h thanh vi€n Ban Ki6m so6t;

+ C6 d6ng hoac nh6m cO d6ng nim git ti 60% dtin duoi 7Oo/o dusc dd ct t6i da 06

ung vi€n ln thenh vi€n HDQT vd 06 rmg vi6n h thanh vi6n Ban KiiSm sodt;

+ Cd d6ng hoflc nh6m c6 d6ng nim gift tt TOoh d6n 80% dusc t16 cr? tOi <la 07 ung

vi6n li thenh vi6n HDQT vd 07 img vi€n li thinh vi6n Ban Ki6m so6t;

+ CO d6ng hoflc nh6m cO d6ng nim gifr tu 80% d6n dudi 9Oo/o duqc tt6 ct t6i da os

img vi6n ln ftenh vi6n HDQT vi 08 img vi6n H ftnnh vi6n Ban Ki,5m so6t.

Didu 4. H6 so cfra rfrne vi6n tham eia biu vAo H6i ddne ouin tri vi Ban Ki6m so6t :

bao g6m:

(1) Bi€n ban hqp nh6m dA ct ung vi€n tham gia HDQT, BKS (M5u 0liDHCEzO2l)

Ho[c Don img cti thdnh vi6n HDQT, BKS (MIu 02lDHCD2o2l).

(2) Ban cam kiSt tham gia HQi d6ng quan tri/ Ban ki6m soit C6ng ty CP Duong

Quang Ngei cria img vi6n (M6u 03/DHCD2O2L)

(3) D6,i vdi img vi6n kh6ng phdi li nguoi tao dQng ttang lim viQc tai C6ng ty, hd so
,;.

pnal co gom:

+ So yi5u V Hch do img vi6n tu khai (theo m6u 04/DHCD2O2L);
+ Ban sao c6 chimg thgc:

Chrmg minh thu nh6n d6n (hoac h0 chii5u ni5u h ViQt kiAu, nguoi nudc ngoai);

H0 HrAu thudmg trir (hoic gi6y itlng ky tam ffi dei han);

Cic bang c6p chimg nhan trinh dO vln ho6 vi trinh d$ chuydn m6n.

Nguoi trng cri ho{c dugc etd cti viro HQi d6ng Quin ti vi Ban ki6m so6t phii chiu

t6ch nhiQm trudc ph6p luft, trudc Dai h$i it6ng c6 dOng vC tintr chinh x6c, trung thuc d6i
vcri n$i dung h6 so cta minh.

Di6u 5 : Dia tli6m vi thdt han nhin h6 so tld cri/ rfrne cri'

DC tao didu kiQn cho c6ng t6c t6 chric Dai hQi, dd nghj c6c ci5 d6ng, nh6m cO d6rg
tham gia de cti/ mg ct vi c6c rmg vi€n gti h6 so tdi Ban T6 chric Dai h$i chflm ntrdt S

ngAy trudc khi ti6n hinh Dai hQi, theo dia chi sau:

Nguoi nhan : Ph4m Thi Tuyi5t Anh - COng ty CP Duong Quing Ngfi -

SO Z Nguy6n Chi Thanh - Thenh fh6 Qunng NgEi - Tinh Quf,ng Ngdi

DiQnthoai:0255.3.726153 Fax: 0255.3.822843

(Niiu hO so ld bdn.fax thi phdi griri lqi bdn giic khi ildng bj,tham ctry truhc cuQc h()p).

-..1-- 1tr1t /'1.,., ^hi llArt lii I'rang 2



Di6u 6 : Lua chon c6c rine viOn

C[n cri fien hO so dA ctr/img ctr cria c6c c6 d6ng, nh6m c6 d6ng vi c6c h6 so kdm

theo cria c6c img vi€n, Ban TO chrlc sE lfp Danh s6ch cic ung vi6n ttfp rmg ttt tli€u ki€n

quy dinh AC UAu vdo HOi dOng quan fii vi Ban Ki€m so6t .

Truong hqrp sO tucrrg img vi0n Hqi dOng quan fii vd Ban Ki0m so6t thOng qua <tA cu

vd ung cft vdn kh6ng tlir sd luqng can *riiSt theo quy drnh tar Di€u I Quy ch6 niy, HQi d6ng

quan trf vi Ban Ki6m so6t duong nhiQm gidi thiQu th€m img vi6n hoac t6 chric t16 cri theo

quy dlnh tai DiAu lQ c6ng W, Quy ch6 nQi bO v6 quin tri c6ng ty.

Didu 7 :Ilinh thrfrc vi phucrns th&c biu cfr

1. Ilinh thric bAu cri

Vi0c bAu cri thanh vi6n HOi ddng Quan ti vd Ban Ki6m soSt ttugc thuc hiQn theo

hinh thric truc ti6p, bo phi0u kin tai Dai hQi; c6 th6 ti6n hanh bAu ddng thdi HOi ilOng Quan
tri vd Ban Ki6m soit b6ng hai loai phi€u biu cir c6 miu vd nQi dur,g cu th6 kh6c nhau

(Phidu bdu c* HDQT: mdu h6ng; Phiiiu bdu cu Ban kidm sodt : mdu xanh) .

2. Phuong thri,c biu c(r

- ViQc bi6u quy6t bAu thenh vi€n HQi il6ng Quan fi vi Ban KiCm so6t thuc hiQn bo

phiiiu kin theo phuong thirc bAu d6n phiiSu ;

- MAi cO d0ng co t6ng s6 phi6u biOu quy6t tuong rmg vdi t6ng s6 c6 phen co quy6n

bi6u quyi6t @ao g1m so htru vd duqc ily quydfl nh6n vdi sO thenh vi€n dugc bAu cria HQi

ddng Quin ti ho[c Ban Ki'5m so6t;

- C6 ttOng c6 th€ d6n h6t t6ng sO phi6u bi6u quy6t cho mQt hoflc mQt sO ung cu vi6n.

(cd Phu lqc hudng ddn phuong thtbc bdu phi6u kdm theo)

Eidu 8: T6 qhfc bAu cfr vir ei6m s6t bAu cft

- ViQc tO chric b6u cri vi giSm s6t bAu cri dugc Ban KiiSm phitiu vd Ban gi6m s6t

kitim phi6u thuc hi€n theo dring c6c quy dinh tai Quy chti niy.

Di6u 9 : Phi6u bflu cfr

1. NOi dung cfia Phi5u biu cri
Phi6u bAu ct do Ban Td chtc ph6t hdnh, c6 d6ng d6u treo cria C6ng ty, mE sO eai

bi6u c0 ddng, s6 c6 phAn co quyOn bi6u quy6t vi tdng sd quyen bi6u quy6t tuong rmg. Dai
bi0u c6 tl6ng khi nhfln phi6u bAu cri phii ki6m tra lai c6c th6ng tin ghi tr6n phi6u, n6u c6

sai s6t phii th6ng b6o ngay cho Ban Ki€m phi6u trudc khi Dai hQi ti6n hanh bAu cri.

frA6i Oai bi€u c6 ddng sC dusc ph6t 0t (mQt) Phi6u bdu cir thanh vi6n HDQT vd 01

(m00 Phi€u bdu cfr thenh vi6n BKS.

2. Chch ghi Phi6u bflu cfr

-Khi tl6ng f bAu cho img vi6n nio, Dai bii5u cO d6ng vitit s5 luqng phi6u mudn biiSu

quy6t vdo cQt "SO phiiSu bi€u quy6t" tai dong tuong rmg v6i t6n img vi€n tl6.

-NCu khdng biu cho img vi6n ndo, Dpi bi6u cO d6ng g4ch chdo (X) vio c$t "Si5

phitiu bi6u quy6t" tni dong tuong img vdi t6n img vi€n tl6.

J)ni LtA; ,lritr,. nA rlA-n tLr,)vnn,'iA- 1n'rt l.,1.,., ^t^i oi.. n."'



-r ^ hitiu bi,5u quyiit cho c6c (mg vi6n cta m$t Dai bi6u c6 d6ng kh6ng dugc- IOng so pI

vust qu6 t6ng sO phi6u bi6u quy6t dusc ph6p cria Dai bi6u c6 d6ng do (: s6 cO phdn c6

quydn bi6u quy6t x sO thenh vi6n dusc bAu).

3. Tfnh hgp l0 vi kh6ng hgp l0 ctia phi6u biu cft:

a/ Phiiiu bdu cu hW le ld phi6u bAu cri dugc in sin do Ban T6 chric ph6t ra c6 dong

diiu C6ng ty CP Dulng Quang Ngii, kh6ng tAy x6a, cpo sria, kh6ng vi6t th6m nQi dung
ndo kh6c ngoii qui tlinh.

b/ Phiiiu bdu cu &rqc coi ld khdng hW lQ khi vi phqm mQt tong cdc l6i sau:

-Phi6u kh6ng do Ban T6 chtc D?i hQi ph6t hanh hoic khdng c6 d6u cria C6ngty

- Phi6u gpch x6a l6n t6n cta (c6c) rmg vi6n;

-Phii5u c6 tAy xo6, sta chfta, b6 sung c6c nQi dung kh6ng theo quy ctinh (truong hqp
vi6t sai phni d6i fui phi6u moi);

-Phi6u c6 ghi t6n nhimg nguoi kh6ng c6 t€n trong Danh s6ch img vi€n md Eai hQi c6

d6ng ttd quyi5t dinh;

- Phi6u c6 t6ng sd phitiu bi6u quyiSt cho,himg img vi6n wqt qu6 t6ng s6 quy€n bi€u
quy6t cta Dai bicu c6 d6ng.

- Phi6u ghi t6ng siS phi6u bi6u quy6t dA ghi cho c6c rmg vi6n bi cQng sai mi Ban

ki6m phiiSu cQng lai lon hon t6ng s6 quydn bi6u quy6t cta Dai bi€u c6 d6rrg tt6 ghi sin
t€n phii5u.

-Phi6u nQp sau khi Ban Ki6m phi6u ttd ktlt thric vi€c thu phiiSu bAu cir;

C6c phitiu kh6ng hqp lQ sE kh6ng dugc tinh vdo ktit qui bAu cri.

Di6u 10: 86 nhiSu vir ki6m phi6u :

Khi bd phii6u, c6c Dai bi6u c6 ddng chi bo phii5u vio hdm phi6u dd dugc ni€m phong

do Ban Ki€m phi6u gi6m s6t. ViQc bo phiiiu k6t thric sau khi tdt chDai bi€u c6 d6ng de b6
phitiu vdo hdm phiiSu.

ViQc ki6m phi6u phii duqc ti6n hdnh ngay sau khi viQc bo phi6u k6t thric; Ban Gi6m
s6t ki6m phitiu s€ thay mflt Dai hQi d6 gi6m s6t vi€c ki6m phii5u.

f6t qui ki6m phi6u dugc lfp thanh v[n bin vi dusc TruOng Ban kir3m phiiiu c6ng bd

trudc Eai hOi.

Di6u 11: Nguy6n tic xic tlinh k6t oui biu cfr'

-Nguoi tning cri thinh vi6n H$i ddng quan d hoac thinh vi6n Ban ki6m so6t dugc
x6c finh theo si5 phi6u bAu tinh tu cao xu6ng th6p, b6t ctdu tu img vi6n c6 sti phiiiu bdu cao

nh6t cho d6n khi tlt s6 thenh vi€n quy ttinh tai Di6u l0 C6ng ty vi Quy ch6 niy .

-Trudrng hgrp c6 tt hai rmg vi€n fi& l6n d4t cung s6 phi+5u bAu nhu nhau cho thanh
vi€n cuiSi ctng cria HQi <t6ng Quan tri hoac Ban Kitim so6t thi nguoi nio sd hftu nhi6u cd

phAn hon sC dugc chgn.

N6u s5 c6 phAn so htu ctia cdc tmg vi6n ngang nhau thi s€ t6 chric bAu lai gita c6c

img vi6n niy d6 chen.

,,{ f)^r-- --t- T'rang I



Didu 12 :Bi0n bin ki6m phi6u

Sau khi ki6m phii5u, Ban Ki6m phi6u phqi lfp Bi6n ban ki€m phi6u. N$i dung Bi6n ban

ki6m phitiu bao g6m: T6ng sO Oai bi€u cO d6ng tham gia du hgp, tdng sO Bai bi6u cd d6ng

tham gia b6 phiiiu, tf lQ sO phiiSu bi6u quy6t cria Dai bi6u c6 d6ng tham gia bo phiiSu so vcri

tdng s6 phi6u bi6u quyi5t cria Dai bi6u c6 d6ng tham gia du hqp (theo phuong thftc bAu d6n

phi6u), s6 vi ti lE phi6u t qp 19, phi€u khOng hsp lQ, phi6u tr6ng; s5 qryAn bi6u quytit cho

tung ung vi6n vdo HQi tt6ng quan tri vi Ban kiiSm so6t;

Toan vln Bi6n ban ki0m phiiSu phii duqc c6ng b6 ffudc Dai hQi.

Di6u 13 :Khi6u nai

NiSu xdt thdy c6 nhirng henh vi gian d6i troflc vi pham Ei6u 19 C6ng ty c6 li€n quan

d6n viQc bAu cri tai Dai hQi tl6ng cO d6ng thuong ru6n 2021, mei Dai bi€u cO d6ng tt€u c6

quy6n ctr6t van. Chri tqa Dai hQi, Ban Kitim phitiu, Ban Gi6m s6t Ki6m phi€u c6 tr6ch
nhiQm giai trinh vi lim 16 msi vAn A€ cn6t vtin cira Eai bi€u c6 ddng vd phai chiu tr6ch

nhiQm trudc Dai hQi tl6ng c6 <t6ng.

CHTIC

Phwang

pr-rAu
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MAU or/DHcDzozt
ceNG Hoa xA Her cnt NGHia vrpr NAM

DQc I$p - Tq do - [I?nh phirc
-----gQo-----

mtN nAN HeP mr6u uD cttr.rNc vrtx
rHAM GrA HQr oONc euAN rn1 vA BAN ruu soAr

cOxc rv c6 puAN ptl0xc euAxc NcAr
NHryM t* zozt-zozs

Hdm nay, ngdy I l2OZl, ta ...........,. chring t6i li nhtng cO d6ng cria C6ng ty
Duong Qutng Ngdi cung nhau n8m giff ....... ci5 phin, chi6m ......% s6 c6 phin c6 quy6n biiSu

quytit ctra C6ng ty, c6 t6n trong Danh s6ch dudi t10y:

TT Hq vd t6n
SO

CMND/DKKD
Dia chi

56 cO ph0n

sd hiru
Ki t6n

Tdng cOng T6ng sO CP

Cung nh6t tri dO cu:
1/ Ons (Ba)

.. Noi cdp

Chuy6n nginh:

2t .....

Lim tng vi6n tham gia H$i tt6ng quin tri C6ng ty C6 phAn Duong Quing Ngdi, vd:

Ngay sinh : ... .. ...
CMI{D/HO chi6u s6. ....
Dia chi thuong tru:....
Trinh d0 hqc vAn.....

11 Ong @a): . ..
Ngay sinh : ...
CMND/HO chi€u s6:

Dia chi thuong tru:..
Trinh dO hqc v6n: ..

Quoc tich : ...
.. Ngdy cAp: ..

Ncyi cdp

Chuydn nginh:

2t

Lim ring vi6n tham gia Ban fiiSm sodt C6ng ty C6 phdn Euong Quing Ngai NhiQm kj,
2OZl-2025 taiEai hQi c6 ddng thuong ni6n n[m 2O2l ngiry 3 th6ng 04 n6m 2OZl.

Bi6n bin ndy dusc lfp vdo hic .... gio, ngdy .....1.....12021 tai . .... ....

ngiy ...... th6ng .. ... ndm202l
DAr DrENNHoM c0 oONc

(Ky rd ghi rd hp tAn)

Ghi chir : BiAn bdn nay phdi dtryc grhi d€n BTC dqi hQi truvc t7 h ngdy 29i03i2021

Qu0c tich :

Ngay cdp'.

Dqr HOi ddng cd cldng thwcntg niAn 2021 - Q:ry chA Biiu at T'rang 6



MAU o2tDHcuzozt

ceNG Hoa xA HeI cnt NGHIa vq0T NAM
DQc Iflp - tq do - H4nh phric 

'

-----o0o-----

DON IING CU
ruAun vrfN uQr nonvc euAN TRI/ BAN rc0u soAr

cONc rv cO pnAN DrIor.{G euANc Nc.Al

Kfnh gfri : Dgl HQr n0NG CO oONG THUOI{G NrfN 2021
cONG rY cP DUoNG euAxc NGAI

TOi t6n la :

Ngay sinh : Qu6c tich :

CMND/ HO chi6u sd
A\rt.cip ngav )-J-tai

Dia chi thuong tru :

Trinh d0 hqc vAn: Chuydn nganh

Sd cO phin so hfru d6n thoi cli6m hi0n tai la
sd cO phin c6 quy6n bi6u quy6t ctra Cdng ty.

c6 phAn, chi6m ...,.%

C[n ct vdo Lufit Doanh NghiQp, pi6u l0 t6 chric vd hoat dQng cira C6ng ty CP Euong

Quing NgIi vi c6c tli6u kiQn, ti6u chuAn thdnh vi6n HQi d6ng quin try' Bm ki6m so6t.

T6i tu rtng cri vio vi tri : Thenh vi6n H$i tt6ng quan tril Ban fi6m so6t cta C6ng ty CP

Euong Quang Ng6i nhiQm ky 2021-2025.

Tdi xin cam doan minh c6 Ari ei6u kiQn di5 ung cri Thinh vi6n HQi d6ng qu6n tdl Ban
fiiim soit theo pi6u l€ C6ng ty vi Quy ch6 bAu cri thdnh vi6n HEQT vi Ban ki6m so6t nhiQm

k! 2021-2025 cba C6ng ty CP Duong Quing NgEi

T6i cam ki5t chiu trich nhiQm vd tinh chinh x6c, trung thuc cta nQi dung v6n bin vd hd
so kdm theo.

, ngdy , thqng ...... n[m 2021
NGTIOI UI{G CU'
(K! vd ghi rd hp tdn)

Ghi chrt : Drm ilmg c* nay phdi &.rqc gui den BTC dqi hqti trtbc t 7 h ngdy 29/03/202 t

Dqi I{Oi diilg, cii dAng thuting nihn 202 t - Quy chd Bdu cir I'rang 7



MAU o3/DHcuzozt

ceNc Hoa xA Hgr cHU NGHIA vrST NAM
DQc lflp - T1r do - H?nh phfic

-----O0O-----

nAxcAMxnr
THAM GrA HQr BoXG QUAN TLIIBAN Xmnn SOAT

c0nc rY cO PHAN DLrcrNG euANc NGAI
NHrEru tci zozt-2ozs

Kinh gfri: D$,r HQr ooxc c0 BoNG THuor{G NrUX 2021

cONG rY cP nUoxc euAxcxcAt

TOi t6n la

Ngay sinh Qu6c tich :

CMNID/ HO chi6u sO
A\rt.

cop ngiv 
-J -J 

-taiDia chi thuong tru

Trinh d0 hqc v6n: Chuydn nganh

Ld ung vi6n tu fng cri hoflc dugc de cri boi c6 ddng/nhom cO d6ng :

Nilu duqc cdc ci5 d6ng tin nhiQm bdu lim thinh vi6n HQi d6ng quan tril Ban ki6m so6t,

Tdi xin cam k6t nh&ng nQi dung dudi ddy :

1. ThUc hiQn cic nhi6m v.u mQt cich trung thgc, cAn treng vi lqi ich C6ng ty.

2. Thuc hiQn ddy dri tr6ch nhiQm vd quyiSn han cria thinh vi6n H$i tt6ng quin tril Ban
kiiSm so6t theo quy ttinh cria ph6p luflt.

3. Eem h6t nlng lyc vi t6m huy6t cira bin thin tt6 dong gop cho sg ph6t tri6n cria

C6ng ty.

Trin trgng !

, ngdy ...... thang ...... nlm 2021
NGUOICAMXNT
(Ky vd ghi rd he t2n)

Ghi chit : Bdn cam kh nay phai &ryc gui din BTC dqi h\i truvc 17 h ngtry 2g/0j/2021

Dclr HOi ddtg cd ctdng rhwong ni\n 202 t - QW, chd Biiu c* Trang, B



MAU o4lDHcDzozt

cQNGHoaxAHQrcnu NGHIA vrET NAM
DQc lap - tu do - Hanh phuc

SOYEU Lf LICH

1.

2.
a,

J.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Hq vi t6n:
Gi6i tinh: NamA.{fr
Ne?y
Qudc

sinh:
tich

,
CMND sO

Dia chi
56 diOn

thucrng tr0:
thoai li6n lac

Trinh d0 vln ho6:
Trinh d0 chuy6n m6n:

10. Qu6 trinh c6ng tirc

11. Chric w c6ngtitc hiOn

12. SO lugng cO phdn dugc uy quy6n hofic nam gifi: cO ph0n

TOi xin cam doan nhtng ldd khai t6n ld hodur toan ilung su thflt, niSu sai t6i xin
chiu fr6ch nhiQm trudc ph6p luflt.

Ngdy...... thdng .... ndm 2021
NguM khai

Xdc nh$n noi c0 quan c6ng tfrc
ho[c chinh quy6n dia phurng

noj cu trri

Ghi chrt : So yAu tj, tich nay phdi ehpc gui iftn BIC dli hli ffrrtc 17 h ngay 29/03/202 t

Dqi HOt d6ns cd tldng thrbry, ni\n 2021 - Qrry ch| Biiu ctr T'rung 9
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PHU LUC
HU0NG nAN pntlor.lc rHUc nAu DoN rslfu

(Kdm theo Quy chA dd cu, tmg ch bdu c* thdnh viAn HEQT, BKS

nhiQm ki 2021-202s)

1- Quy tlinh vd viQc bAu d6n phi6u

ViQc b6u cri thanh vi6n HDQT vi BKS tai DHCD dugc ti6n hanh theo nguy6n t6c

bAu d6n phii5u, fiong d6 Dai bi6u c6 d6ng c6 quy6n sir dung t6ng s6 phi6u bi6u quy€t cta
minh cho mQt img vi6n, ho{c mQt sO rmg vi€n voi s5 lugrrg bAu cho m6i ung vi6n kh6ng

bit buQc phii blng nhau; hofic chi bdu m$t phAn t6ng sO phi€u bi6u quy6t cria minh cho

mQt hoac mQt sO img vi6n, phdn phi6u bi6u quyiSt con l4i c6 th6 khdng bAu cho b6t tcy ung

vi6n ndo, tuy thu$c viro su tin nhi0m tlOi voi img vi6n d6. SO lugng img vi6n duqc bAu

trong m5i phi6u khdng dugc vugt qu6 s6 luqng tOi tta dugc phdp bAu.

2- Ctich thrfrc bAu :

a) X6c dinh t6qg sO phi6u.bi6u quy6t cira I Dai bi6u qp tt6ng :

TOng sO phi6u bi6u quy€t ctra Eai bi€u c6 d6ng duqc x6c rtinh theo c6ng thrlc sau :

Tdng s6 phi6u = TOng s5 c6 ptrin x S5 tnAnh vi6n
bi6u quy6t nim giii hoflc il4i diQn tlrrqc bAu

Vi du / : 56lusng thenh vi6n b0u vio HDQT ld 5 nguoi

S6 lusng thanh vi6n bAu vdo BKS li 3 nguoi.

Ong X ld Dai bi6u cO it6ng nim git L000 cO phhn c6 quy6n bi6u quyi5t.

Nhu vfly, phi0u bi6u quy6t HEQT cria 6ng X h (1.000 * 5): 5.000 phi€u

vi phiiSu bi€u quyiSt BKS h (1.000 * 3): 3.000 phi€u.

b) Cqcluhus b6 phi6u :

" pOi vdi quqpg hqp bAu HQi Ddng.Quan Tri : BAu 6y 5 img vi€n thi m5i Eai bi6u
c6 d6ng phfrn ph6i tdng sOpft idu bi6u quydt iho c6c img vi€nmd minh lua chsn.

OOI vOi t uong hqp,beu pan Ki6m so6t : Bdu 16y 3 ung vi€n thi m5i pai bi6u cO

ilong ph6n phOi tOng s6 phidu bidu quydt cho c6c rmg vi€n ma minh lua chqn.

Cdch ghi :

- Tr€n m5i ptri6u biu cri c6 ghi rd t6ng s6 phiiSu bi6u quy6t cta nguoi cAm phitiu.

. -,Khi 
"d6rg f bAu cho img vi6n, Epi bi6u cd d6ng vi6t s6 phi6u mu6n bAu vdo cQt

"56 phi0u bi6u quy6t" tpi dong tucrng tmg vdi t6n img vi6n d6.

- Ntiu kh6ng bAu cho img vi6n, Dai bi6u cO d6ng diAn sO "0" ho{c gpch ch6o vdo cQt
"SO phii5u bi6u quyiSt"

- CQng t6ng sd phi6u bi6u quy6t vd ghi vdo c$t t6ng cQng.

Luu ;ir: t6ng s6 phi6u dfl bilSu quyiSt kh6ng dusc vuqt qu6 t6ng s6 phi€u bi6u quy€t
de ghr sfrn tr6n phi6u bdu cu.

Dqi HOi ctdtg cd dAng ilnttmg ni\n 202 t - Quy che Biiu cit Trang l0



Vi du 2 : Khi bdu c* HDQT, 6ng X chia tbng sd phiiiu bi\u quyiit cila minh ld 5.000
phi€u cho cdc *ng viAn, chdng hin :

TT Hq vi tOn Sti phi6q bi6u
quy0t

I Nguy6n VIn A I 500

2 Nguy6n Thi n I .500

3 LC VEn C 1.000

4 Dao V[n D 500

5 Tr0n V[n E 500

TOng cQng
(Kh6ng du.oc vt.crt qua 5.000 phiAu)

5.000

Luu. f : - 6ng X c6 thti chi st.dung i1 hon 5.000.phii5u bieu quyi5t AC UAu cho c6c
rmg vi6n. N€u dung quri 5.000 phi€u bi6u quy€t ld phi6u bdu ct kh6ng hop 10.

Vi du j: Khi bdu cw Ban KiAm Sodt, 6ng X chia t6ng sO phi*u bieu quyet cita
minh ld 3.000 phiiiu cho cdc trng vi1n, chiing hgn :

TT Ho vi t6n 56 phi6u bi6u quY6t

I Nguydn V[n A 1.000
2 Nzuy6n VIn B 600

3 Nguv6n Vln C 1 400

Tdng cQng
(Khdns duqc vuqt qua 3.000 phiAu)

3.000

Luu f : - 6ng X c6 th6 chi su dung it hon 3.000 phi6q bieu quy6t AC UAu cho c6c
ung vi€n vdo BKS. N€u dung qu6 3.000 phi6u bi6u quy6t ld phi€u bdu cri kh6ng hqp le .

Dqi HOi ctiing cd ddng thuong nihn 2021 - A+' chA Bau ar T'rang I I



nn.A,u prupu nAu
c6xc rY cP DUoNG eUANG ucAr

(*& .Y,$f' Sfl*

DAr rrQr Dor{G c6 ooNG THTI0NG NrrX 2021

PHrnu nAu crIHQr DOr\G QrrAN rRI
I - Th6ng tin cua c6 O0og tham gia bAu cfr :

Ma c0 dong :

m  i -^I en co oong :

So co phan sry hfiu vd dai diQn : c6 phan

-A 
' ' " I - , .A

Tong s0 phi€u bieu quyet : phieu

II- Phin biu cfr :

I'lgdv 03 thang 01 ndm 2021
cOo0xc

K1,va ghi rd ho t2n

Ghi chir : Dgc k! hrntg cIAn phrnry th{rc bdu tlin phiiiu trroc khi ghi phihu

TT Hg vir t6n 56 phi0,l bi6u
quYGt

I
2
a
J

5

6

7

T6ng cQng
(Kh0ng \,ugt qua : phi0u)

coNc TY cP DTIoNG QUANG NGAr

sa :rx' *,8

DAr HQr OoNG C0 oomc THTIONG NrEN 2021

PHIUTI NAII CTIBAN KIEM SOAT

I - Th6ng tin cfra c6 OOng tham gia beu cfr:
Me c6 OOng :

Fr-t^ i a^

r en co oong :

S0 c0 phAn so hinr vA cta diQn : co phan

T6ng s0 phi6u bidiu qul,6t : phi0u

II- Phin biu cfr :

Ngdy 03 thanp 04 ndm 2021

coo6xc
K! r,a ghi rd hp t2n

Ghi chit : Dpc ki hrmg dfut phrrmtg thirc bfiu clhn pldhu trrfuc khi ghi phititr

TT Hg vir t6n SO phi6.l bi6u
quv6t

I
2
aJ

Tdng cQng
(Kh0ne vugt qm : phi0u)

Dqi IIOi ctdng co ctong thrcmg ri\rt 202 t - Qr,)' ch| Bdtt ar T'rang l2
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PHrEU nAu HoP LE

15.000 phi6u

Hg vir t€n $6lptri6u
hte,l qur'6t

56 phi€u
bi0u quv6t

TT TT IIg vir t6n

4.000I Ngov6n VIn A I looo I Nzu-v6n Van A
Neuv6n Thi B xtt 2 Nzul'En TH B x2

I zboo 2.000J LC VIn C 3 Le VIn C
4 Ddo Ven D I +boo ,l Dao VIn D 5.000

[ :.doo x) TrAn VIn E 5 Tran Van E
6 Nguy6n VIn F x\ Nzuv6n VIn F x6

3.000 3.0007 Nguy6n VIn G I
7 Ngur*6n VIn G

\

I \

\ l /I 2
14.000r6ng cQns {

(Kh6ne r"ugt qu6 : 15.fi)0 phi6u)

l-I

15.000 T6ng cQng
(Khone vuqt qua : 15.fi)0 phi6u)

Ptri6u biu h-r.p lQ,

vi:
+ Biu kh6ng quri 5
nguT
+ T6ng s6 phi0u
biu khdrrg trrgt
qua t6ng sri phi5u
biSu quy6t (15.ooo
phi€u)

Pni6u biu hgp lQ,

vi:
+ Chi biu 4 nguoi
(khdng qu6 5

nguoi)
+ T6ng s5 phiiiu
bnu khdng rtrqt
qua tong sii phieu
bieu qu)'el ( clti
14.000 phi€u)

{R" T,S

c0lcrY cPDUONceUANG NGAI

DAr HQr OoXG CO OONG THIIONG NIEN 2021

PHrnu nAu crl HQI noxc QuAl{ rRI
I - Th6ng tin cfia c6 OOng tham gia biu cft:
MA c6 d6ng : QNS000001

Ten co dong : Ngrry'6n Vln X
56 c6 phan so hinr va dai dien : 3

TOng s6 phi0u bi6u quv6t :

II- Phen bAu cfr:

Ngiz, 3 thdng 04 ndnt 2021
cOooxc

Ghi rhrt . Ftor kn htln s rri,, nhrmts rh{rr {f,'l:: !,5!,,1,,r*- trhi ohi nhiitt

c0xc rY cP DUoNG eUANGNGAI

.S|iA '.f.-,{f S-.i}

DAr HQr ooxc CO noNG rHumc NIEN 2021

PHrEU nAU CTIHQTDOXC QUANTRI

I - ThOng tin cua c6 OOng tham gia bAu cfr:
Me c6 dong : QNS00000I

T€n c6 d6ng : Ngp.v6n Viln X

AkAy 3 thdng 04 ndm 2021

coooNG

lr'guyAn I'dn X
Ghi chfi : D7c k! hrhry dfut phrmry tlicc hitu ,lin phiiiu trrfuc Mi ghi phiAu

56 co pldn so'him vi dai diOn

T6ng s0 phi6u bi6u quyet :

II- Phin bflu cfr :

3.000 cO

15.000 phi6u

Dqi HOi dary 
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PHrEU BAU rnOxc rroPLE

15.000 phi€u

TT Hg vir tOn SO phi6u
bi6u quy6t

TT Hg vir tOn \ 56 phi6u
bi6u quy6t

Neuv6n VIn A 2.000 I Nzu-v6n Vln A I 6.000I

x X2 W 2 Nguy6n Thi B
L0 VIn C 3.000 3 LC Van C 3.000

-J

2.000 ./ 4 Ddo Van I) \ 2.0004 Eiio Ven D

Tran Vin E 2.000 5 Tran Ven E 5 3.0005

Pni6u uiu
kh6ng hgp 10,

vi:
TErr fmg cu
ri6n bi g4ch
x6a

3.000 \X6 Nguy6n VIn F 6 Ngoy6n VIn F
7 Nnrv6n VIn G 3.000 7 Nguv6n VIn G \ 2.ooo

\
\
t

15.000 T6ng cQng
(Kh6ne vtrcvt qud : 15.(X)0 phi6u)

16.000<T6ng cQng
(Kh0ng Yust qua : 15.000 phi€u)

pni6u uAu
kh6ng hgp
rc'Ji
T6ng so

phi6u biu dr
lon hon t6ng
sil phi5u bi€u
quy€t

cONc rY cP D[foNGeuANG NGAI

F"f

DAr rrQrooNG co oOwG THtIOs{c I\rEIY 2o2r

PHmU BAU CIIHQI DOXG QUAI{ rRI
I - Th6ng tin cfia c6 e6ng tham gia bflu cfi':

MA c0 dOng : QNS00000I

T€n c6 dOng : Nguy6n VIn X
S0 c0 phAn so'hinr va dai diOn : 3

T6ng sd phi0u biOu qu-u6t :

II- Phfln bflu cu :

,\gd1'oJ 04 nam 2021

CO

Ghi rhit . F)or kii hrinto ,tfrt, nhrrmrs thrrr;'Ufr.;:: !;;,'r-rirr khi ohi nhiirt

15.000 nhi6u

c0xc rY cP DTIoNG eUANG NGAI

trfrAt :.rr{r ffi;

DArHQrooxc co oOXG THTIotvG NIEN 2021

PHIEU BATI CTT,HQI DONG QUAI\ TRI

I - Th6ng tin cria c6 COng tham gia biu cfr :

Me c6 dOng : QNS000001

TCn c6 d6ng : Nguy'6n VIn X
S0 c0 phan so'hiru vd dai

T0ng s0 phi6u bi0u qu1*6t

II- Phin bflu cfr :

diOn : 3.000 cO

NSdy 02 thang!1 ndm 2021

CODONG

Grti chit : Dec k! hrons dart phrmry thftc ifr:i;,: ;;;"',*r* Mi shi phiarr

Dqi HOi ctdng co ctong thtrdng niiln 2021 - Qul' ch| Btit.t clr Trang l4
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 
 

Số: …../NQ/QNS-ĐHĐCĐ2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 4 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 

 (Ngày 03/04/2021) 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14  ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi; 

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty 

Cổ phần Đường Quảng Ngãi ngày 03/04/2021. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức vào lúc …. giờ …… phút 

ngày 03/04/2021 tại Hội trường Công ty CP Đường Quảng Ngãi với sự có mặt của 

……. Đại biểu cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu ……………… cổ phần, chiếm tỷ 

lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; đại diện …………. cổ đông được triệu 

tập theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 22/02/2021. 

Sau ½ ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, nghiêm 

túc và hiệu quả; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần 

Đường Quảng Ngãi đã thống nhất: 

QUYẾT NGHỊ 

A. ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT CÁC NỘI DUNG SAU: 

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị 

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021. 

Chỉ tiêu ĐVT 
Thực hiện 

năm 2020 

Kế hoạch 

năm 2021 

Tổng doanh thu triệu đồng 6.702.260 8.000.000 

Lợi nhuận trước thuế TNDN triệu đồng 1.266.434 1.100.000 

Lợi nhuận sau thuế TNDN triệu đồng 1.052.978 913.000 

Lãi chia cổ tức triệu đồng 892.350   

Tỷ lệ cổ tức % 25 ≥ 15 

(Tổng số phiếu tán thành: ………………… CP, đạt tỷ lệ: ……...% tổng số cổ 

phần tham gia  biểu quyết tại Đại hội) 

 

DỰ THẢO 
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II. Báo cáo của Ban kiểm soát 

(Tổng số phiếu tán thành: ………………… CP, đạt tỷ lệ: ……...% tổng số cổ 

phần tham gia  biểu quyết tại Đại hội) 

III. Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm 

toán 

(Tổng số phiếu tán thành: ………………… CP, đạt tỷ lệ: ……...% tổng số cổ 

phần tham gia  biểu quyết tại Đại hội) 

IV. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:  

TT Chỉ tiêu  Số tiền (đồng)  

I Lợi nhuận năm 2020 sau thuế trên BCTC hợp nhất 1.052.977.956.157 

II Phân phối từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 934.469.005.747 

1 Trích lập các Quỹ năm 2020 42.119.118.247 

1.1 Quỹ đầu tư phát triển (3% LNST) 31.589.338.685 

1.2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1% LNST) 10.529.779.562 

2 Chia cổ tức cho các cổ đông (25% vốn điều lệ) 892.349.887.500 

III Lợi nhuận năm 2020 chưa phân phối còn lại 118.508.950.410 

IV Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau lũy kế 2.265.417.696.500 

2. Chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền: 

- Tỷ lệ thực hiện: 15% 

- Đối tượng nhận cổ tức bằng tiền: Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại 

ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): 16/04/2021. 

- Ngày thanh toán: 29/04/2021. 

(Tổng số phiếu tán thành: ………………… CP, đạt tỷ lệ: ……...% tổng số cổ 

phần tham gia  biểu quyết tại Đại hội) 

V. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao 

động dựa vào kết quả SXKD năm 2021: 

1. Mục đích ý nghĩa phát hành: 

- Nhằm khuyến khích, đãi ngộ những người quản lý Công ty, người điều hành 

Công ty và người lao động đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển và đem lại hiệu 

quả sản xuất kinh doanh của Công ty.  
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- Tạo động lực để người lao động cống hiến và gắn kết với Công ty 

- Thu hút và giữ chân những người lao động có năng lực đã, đang và sẽ tiếp tục 

đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công ty.  

2. Tỷ lệ cổ phiếu phát hành: 

- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành: 1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành : Nếu tốc độ 

tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) của Công ty năm 2021 

so với năm 2020 tăng từ 20% đến 30%. 

- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành: 2% số lượng cổ phiếu đang lưu hành : Nếu tốc độ 

tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) của Công ty năm 2021 

so với năm 2020 tăng trên 30%. 

3. Đối tượng và tiêu chuẩn để xét chọn người lao động tham gia chương 

trình: 

- Đối tượng: những người quản lý Công ty, người điều hành Công ty và người 

lao động mà Hội đồng Quản trị nhận thấy đóng góp có hiệu quả cho Công ty và các 

đơn vị thành viên.  

- Tiêu chuẩn để xét chọn người lao động tham gia chương trình : Người lao động 

được lựa chọn đáp ứng các tiêu chuẩn sau:  

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  

+ Có sáng kiến cải tiến trong kỹ thuật và quản lý. 

+ Có những thành tích nổi trội góp phần gia tăng hiệu quả SXKD. 

- Tổng số lượng người lao động được lựa chọn: Không quá 50 người. 

4. Tiêu chí phân bổ tỷ lệ người lao động được xét chọn tham gia chương 

trình giữa các đơn vị trong Công ty:  

- Việc phân bổ tỷ lệ người lao động được xét chọn tham gia chương trình cho các 

đơn vị trong Công ty căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD năm 2021 theo các chỉ tiêu 

tài chính cơ bản sau:  

a - Chỉ tiêu tạo vốn (Lợi nhuận trước thuế + Khấu hao cơ bản)  

b - Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng Doanh thu. 

c - Chỉ tiêu tốc độc tăng trưởng Lợi nhuận. 

d - Chỉ tiêu Lợi nhuận trên Doanh thu.  
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Bên cạnh đó các đơn vị phải đảm bảo thực hiện tốt các lĩnh vực khác như : môi 

trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động... 

- Đối với các đơn vị chuyên môn và phục vụ như các phòng, ban, trạm,  phân 

xưởng ... hoặc các đơn vị đặc thù khác, tùy theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ và tạo  

hiệu quả chung cho Công ty, Hội đồng quản trị sẽ quyết định một số cá nhân tại các 

đơn vị. 

5. Giá phát hành:  Theo giá sổ sách kế toán tại thời điểm 31/12/2021. 

6. Hạn chế chuyển nhượng:    

Hạn chế chuyển nhượng trong 03 (ba) năm kể từ thời điểm phát hành. Nếu trong 

thời gian hạn chế chuyển nhượng người lao động Công ty chấm dứt hợp đồng lao động 

vì bất cứ lý do nào (trừ trường hợp người lao động nghỉ hưu theo đúng chế độ và 

trường hợp bất khả kháng như chết,…) thì Công Đoàn Công ty là tổ chức đại diện cho 

Người Lao động Công ty sẽ sử dụng nguồn tiền từ Quỹ tình thương của Người Lao 

động Công ty để mua lại toàn bộ số cổ phần đã phát hành theo chương trình này, giá 

mua lại bằng với giá tại thời điểm mà Công ty đã phát hành cho người lao động. 

7. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành : Vốn thu được từ đợt phát 

hành sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty. 

8. Ủy quyền cho HĐQT:    

- Trên cơ sở phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người 

lao động dựa vào kết quả SXKD năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại 

hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng Phương án phát 

hành cụ thể sau khi có kết quả Báo cáo tài chính năm (hợp nhất) đã được kiểm toán 

và lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai thực hiện phương án theo đúng trình tự 

quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành.   

- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế dựa trên số lượng cổ phiếu lưu 

hành tại thời điểm phát hành.  

- Xác định đối tượng phát hành, số cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng, từng 

đơn vị, thời điểm phát hành, số lượng và danh sách người lao động được phát hành, 

thời gian thực hiện, quyết định xử lý số cổ phiếu không phát hành hết và các nội dung 
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khác nhằm thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người 

lao động. 

- Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, điều chỉnh Điều lệ Công ty (tại Điều 6) phần vốn điều lệ theo số vốn thực tế 

phát hành được và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành.  

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất chương trình phát 

hành. 

(Tổng số phiếu tán thành: ………………… CP, đạt tỷ lệ: ……...% tổng số cổ 

phần tham gia  biểu quyết tại Đại hội) 

VI. Kế hoạch kinh doanh năm 2021 

1. Các chỉ tiêu tài chính: 

  Tổng doanh thu:    8.000.000 triệu đồng 

  Lợi nhuận trước thuế TNDN:     1.100.000 triệu đồng 

  Lợi nhuận sau thuế TNDN:     913.000 triệu đồng 

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021: 

TT Chỉ tiêu ĐVT  Số tiền  

1 Vốn điều lệ dự kiến đến 31/12/2021 Đồng 3.569.399.550.000 

2 
Tổng số lượng cổ phần dự kiến đến 

31/12/2021 
CP 356.939.955 

3 
Lợi nhuận trước thuế trên Báo cáo tài chính 

hợp nhất 
Đồng 1.100.000.000.000 

4 Thuế TNDN Đồng 187.000.000.000 

5 
Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo Tài chính hợp 

nhất 
Đồng 913.000.000.000 

6 Lợi nhuận các năm trước còn để lại Đồng 2.265.417.696.500 

7 Trích lập các quỹ năm 2021 Đồng 36.520.000.000 

  Quỹ đầu tư phát triển (3%/Lợi nhuận sau thuế) Đồng 27.390.000.000 

  
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1%/lợi nhuận sau 

thuế) 
Đồng 9.130.000.000 

8 
Lợi nhuận còn lại của những năm trước và 

năm 2020 chia cổ tức cho các cổ đông 
Đồng 3.141.897.696.500 

9 Tỷ lệ cổ tức % ≥ 15 

(Tổng số phiếu tán thành: ………………… CP, đạt tỷ lệ: ……...% tổng số cổ 

phần tham gia  biểu quyết tại Đại hội) 
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VII. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:  

Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Đường Quảng Ngãi với những 

nội dung sau: 

1. Ngành nghề bổ sung: 

STT Tên ngành nghề bổ sung Mã ngành 

1 Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511 

2 Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512 

3 Sản xuất nồi nơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513 

4 Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591 

5 Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816 

6 Lắp đặt hệ thống điện 4321 

7 
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa 

không khí 
4322 

8 

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 

Bổ sung chi tiết: Kinh doanh giống đậu nành, đậu nành 

nguyên liệu. 

4669 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP đường Quảng 

Ngãi phù hợp Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020. 

3. Giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện và 

đăng ký với các cơ quan chức năng về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo 

các quy định của pháp luật hiện hành. 

(Tổng số phiếu tán thành: ………………… CP, đạt tỷ lệ: ……...% tổng số cổ 

phần tham gia  biểu quyết tại Đại hội) 

VIII. Điều Lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi sửa đổi, bổ 

sung 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất biểu quyết thông qua 

các nội dung bổ sung, sửa đổi và toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP 

Đường Quảng Ngãi và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan 

để đăng ký với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng các quy định pháp 

luật hiện hành. 

(Tổng số phiếu tán thành: ………………… CP, đạt tỷ lệ: ……...% tổng số cổ 

phần tham gia  biểu quyết tại Đại hội) 

IX. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi sửa đổi, bổ sung 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất biểu quyết thông qua 

các nội dung bổ sung, sửa đổi và toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP 

Đường Quảng Ngãi nêu trong báo cáo. 

(Tổng số phiếu tán thành: ………………… CP, đạt tỷ lệ: ……...% tổng số cổ 

phần tham gia  biểu quyết tại Đại hội) 

X. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi 
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Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất biểu quyết thông qua 

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi nêu trong 

báo cáo. 

(Tổng số phiếu tán thành: ………………… CP, đạt tỷ lệ: ……...% tổng số cổ 

phần tham gia  biểu quyết tại Đại hội) 

XI. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Đường Quảng Ngãi 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất biểu quyết thông qua Quy 

chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Đường Quảng Ngãi nêu trong báo cáo. 

(Tổng số phiếu tán thành: ………………… CP, đạt tỷ lệ: ……...% tổng số cổ 

phần tham gia  biểu quyết tại Đại hội) 

XII. Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên 

và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê chuẩn danh sách bốn (04) Công 

ty kiểm toán sau đây: 

 1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC) 

 Địa chỉ: Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh 

 2. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) (GT) 

 Địa chỉ: Tầng 18, Tòa tháp Quốc tế Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc Việt, 

Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. 

 3. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC (AAC) 

 Địa chỉ: Lô 78-80 Đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

 4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte) 

 Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Quận Đống 

Đa, TP, Hà Nội. 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty 

quyết định việc lựa chọn một (01) trong bốn (04) Công ty kiểm toán nêu trên để thực 

hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 

2021 theo quy định hiện hành. 

(Tổng số phiếu tán thành: ………………… CP, đạt tỷ lệ: ……...% tổng số cổ 

phần tham gia  biểu quyết tại Đại hội) 

XIII. Bầu các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất bầu 05 thành viên Hội 

đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025, gồm: 

1. Ông/bà: 

(Số phiếu được bầu:………………/……………. tổng số phiếu biểu quyết bầu 

thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội.) 
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2. Ông/bà: 

(Số phiếu được bầu:………………/……………. tổng số phiếu biểu quyết bầu 

thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội.) 

3. Ông/bà: 

(Số phiếu được bầu:………………/……………. tổng số phiếu biểu quyết bầu 

thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội.) 

4. Ông/bà: 

(Số phiếu được bầu:………………/……………. tổng số phiếu biểu quyết bầu 

thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội.) 

5. Ông/bà: 

(Số phiếu được bầu:………………/……………. tổng số phiếu biểu quyết bầu 

thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội.) 

XIV. Bầu các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất bầu 03 thành viên Ban 

kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025, gồm: 

1. Ông/bà: 

(Số phiếu được bầu:………………/……………. tổng số phiếu biểu quyết bầu 

thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội.) 

2. Ông/bà: 

(Số phiếu được bầu:………………/……………. tổng số phiếu biểu quyết bầu 

thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội.) 

3. Ông/bà: 

(Số phiếu được bầu:………………/……………. tổng số phiếu biểu quyết bầu 

thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội.) 

B. TRÁCH NHIỆM TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

1. Nghị quyết này đã được biểu quyết theo từng nội dung của Báo cáo và phương 

án, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua với số 

phiếu nhất trí …..% và có hiệu lực kể từ ngày 03/04/2021. Hội đồng quản trị có trách 

nhiệm gửi Nghị quyết này đến tất cả cổ đông hoặc công bố trên trang thông tin điện 

tử của công ty www.qns.com.vn trong vòng 24 giờ kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu 

lực. 

2. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm 

soát có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, triển khai có hiệu quả cao nhất tinh thần và 

nội dung các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này; đảm bảo theo đúng trình tự, thủ 

tục quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 
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3. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị 

quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp./. 

 
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

CHỦ TỌA ĐH – CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

Trần Ngọc Phương 
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