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CONG TY CO PHAN QUOC TE HOANG GIA
Dia chi: Phuong Bai Chay, thanh ph6 Ha Long, tinh Quang Ninh

THlT MOfI HQP
DAI HOI DONG CO DONG THtfOfNG NIEN NAM 2018

Kinh sui:  Quy co dong cua Cong ty co phan quoc te Hoang Gia

Hoi ddng quan tri Cong ty C6 phhn Qu6c t% Hoang Gia xin tran trong kinh moi Quy
c6 dong tham du Dai hoi ddng c6 dong thuong nien nam 2018, cu th nhu sau:

1.ThM gian: 08h00, Chu nhat, ngay 24/06/2018

2.Dia diem: Khdch san Royal HaLong, Phuang Bdi Chay, TP Ha Long, tinh Quang
Ninh

3.Dieu kien tham dy Dai hi: C6 dong so huu chung khoan RIC co ten trong danh
sach co dong chot ngay 08/06/2018 hoac nguoi duoc uy quy^n hop le.

4.Noi dung Dai hoi:

+ Bao cao cua Hoi dong quan tri nam 2017;^ '",.

+ Thong qua Bao cao tai chinh va phuomg an phan chia loi nhuan nam 2017, chi tieu
kinh doanh nam 2018;

+ Bao cao hoat dong cua Ban kiem soat nam 2017;

+ Thong qua viec chuyen doi mo hinh to chuc quan ly;

+ Thong qua viec sua doi Dieu le;;

+ Thong qua viec sua doi Quy che quan tri noi bo;

+ Thong qua viec bo sung nganh nghe kinh doanh;
+ Thong qua viec lira chQn cong ty ki^m toan cho bao cao tai chinh nam 2018;

+ Cac noi dung khac thuoc tham quyen cua DHDCD.
5.Tai  lieu Dai  hoi:  Kinh dd  nghi  Quy  c6  dong  truy  cap  website:

http://vn.rovalhalonghotel.com/tin-tuc de xem tai lieu ke tu ngay 13/06/2018.

6.Dang ky tham dy: Quy C6 dong ho^c nguoi duoc uy quy^n dn tham du Dai hoi
vui long mang theo Giay xac nhan va CMND, ho chieu hoac the can cuoc de lam thii
tuc dang ky tham du Dai hoi.
D^ cong tac chu^n bi duoc chu dao, de nghi Quy co dong xac nhan tham du hoac uy
quy^n tham du Dai hoi truoc 1 lh ngay 23/06/2018 toi dia chi:

COA^G 7Y CO PHAN QUOC TE HOANG GIA
Phuang Bai Chay, TP. Ha Long, Tinh Quang Ninh Fax: 0203.3846.728

Ong Vuang QuSc Viet DT: 0912.568.889 hoac Bd Phqm To Quyen DT: 0904.076.399

Tran trong thong bao va kinh moi Quy co dong tham dy!
Ha Long, ngay 12 thdng 06 nam 2018



CHƯƠNG TRÌNH 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

Thời gian Nội dung Ban tổ chức 

08h00 - 08h30 - Tiếp đón Tổ lễ tân 

08h30 – 08h45 
- Tuyên bố lý do khai mạc, giới thiệu Chủ tọa và các Đại biểu 

- Ban tổ chức đề cử và thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. 

Ông 

Vương Quốc Việt 

08h45 – 08h50 

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, 

tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của 

pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Bà 

Trần Thu Hà 

08h50 – 08h55 
- Thông qua chương trình của Đại hội 

   (Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua) 

Ông 

Phạm Ngọc Nam 

08h55 – 09h10 

- Phát biểu khai mạc Đại hội 

- Báo cáo công tác của HĐQT năm 2017. 

   (Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua) 

Bà 

Nguyễn Tiểu Mai 

09h10 – 09h20 

- Báo cáo kết quả kinh doanh  và kế hoạch phân phối lợi nhuận 

năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018. 

   (Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua) 

Ông 

Đỗ Trí Vỹ 

09h20 – 09h35 
- Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2017. 

    (Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua) 

Bà 

Trần Thu Hà 

09h35 – 09h45 
- Thông qua việc chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý. 

    (Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua) 

Ông 

Phạm Ngọc Nam 

09h45 – 10h00 
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ. 

    (Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua) 

Ông 

Phạm Ngọc Nam 

10h00 – 10h10 
- Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị. 

    (Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua) 

Ông 

Phạm Ngọc Nam 

10h10-10h20 
- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. 

    (Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua) 

Ông 

Phạm Ngọc Nam 

10h20 – 10h30 

- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 

năm 2018. 

   (Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua) 

Bà 

Nguyễn Linh Chi 

10h30-10h45 Nghỉ giải lao Nhà hàng 

10h45-10h55 - Thông qua biên Bản kiểm phiếu 
Ông 

Vương Bá Đỉnh 

10h55 – 11h20 - Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội 
Bà 

Bùi Thị Nhung 

11h20-11h30 - Bế mạc Đại hội 
Ông 

Phạm Ngọc Nam 



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

-----***----- 

 

GIẤY XÁC NHẬN 

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA 
 

Kính gửi:  BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 

  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA 
 

Cổ đông: ................................................................................................................. 

CMTND, HC, ĐKKD số: .....................Ngày cấp: ............... Nơi cấp: .................. 

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

Số cổ phần sở hữu:  ................................................................................................ 

Tôi xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty như 

sau: 

����  Trực tiếp tham dự:            

 

Chữ ký của cổ đông 

xác nhận tham dự trực tiếp 

 

 

 

����  Ủy quyền cho người khác tham dự, cụ thể:      

Người được ủy quyền:..................................................... 

CMTND, HC, ĐKKD số: ............................................... 

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

Chữ ký của người nhận ủy quyền 

 

       

 

Chữ ký của cổ đông 

xác nhận việc ủy quyền 

 

Lưu ý: Để công tác chuẩn bị được chu đáo,đề nghị Quý cổ đông xác nhận dự họp 

trước 11h ngày 23/06/2018.  



So: 01/2018/BC-HDQT
Ha Long, ngay 12 thong 06 nam 2018

BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI
Kinh thira cac Quy vi co dong!

Hoi dong quan tri Cong ty CPQT Hoang Gia thuc hien quyen han va nhiem
vu quy dinh tai dieu 25 - Dieu le Cong ty va cac Van ban phap luat lien quan, tran
trong trinh bay bao cao cong tac cua HDQT trong nam 2017 truoc Dai hoi co dong
nhu sau:

I. Boi canh chu yeu nam 2017

Buoc sang nam 2017, kinh te the gioi va trong nuoc dang da phuc hoi, lugng

khach du lich den Viet Nam noi chung, Quang Ninh noi rieng tang hon so voi cac
nam truoc. Kinh te phuc hoi, nhieu nha dau tu trong va ngoai nuoc da dau tu xay
dung va kinh doanh cac co so luu tni cao cap, nha hang va khu vui choi da nang tai
khu vuc Ha Long. Dae biet, mot so doanh nghiep cung nganh tren dia ban mien

Bac da va dang dugc cap phep kinh doanh dich vu vui choi co thuong, tren dia ban
thanh pho Ha Long co 2 doanh nghiep to chuc kinh doanh Mua roi nuoc. Su ra doi
va bo sung hang muc kinh doanh cua cac doanh nghiep nay da tao ra su canh tranh

gay gat tren thi truong du lich khu vuc, khong nhung thu hut rat nhieu lao dong ky
thuat, ma con thu hut mot so dai ly von la ban hang truyen thong cua cong ty
Hoang Gia, anh huong nghiem trong den hoat dong kinh doanh cua Cong ty.

Ve nhan su, do chinh sach thu hut nhan tai cua cac doanh nghiep moi cung
nganh neu tren, nhan su trong Cong ty da co bien dong dang ke: Trong nam 2017:

514 lao dong thoi viec (phan Ion la lao dong lanh nghe), Cong ty phai tuyen bo
sung 130 lao dong.

Ngay 07/12/2016. UBND thanh pho Ha Long ra Quyet dinh s6 4765/QD-
UBND ve viec chi tra so tien den bu va ho trg gia tri quyen su dung d^t tai khu
Cong vien voi so tien la 164.946.019.000 dong. Tuy nhien, phai cho den ngay
08/08/2017, so tien nay moi dugc chuyen vao tai khoan cua Cong ty.

II.   Hoat dong cua Hoi dong quan tri trong nam 2017

Danh gia nam 2017 la mot nam kinh doanh con nhieu kho khan, Hoi dong
quan tri da tap trung hoach dinh chinh sach kinh doanh nham dap ung doi hoi thuc
te cua thi truong va duy tri hoat dong kinh doanh cua Cong ty.

-   Chi dao hoat dong nghiep vy Cdu lac bo quoc te

HDQT da chi dao Ban Giam doc Cong ty tich cue hon nua trong viec phoi hgp
cac doi tac moi tap trung khai thac nguon khach quoc te tu thi truong cac nuoc Ian
can. Trong nam, Cong ty da tien hanh quang ba hinh anh tren cac tap chi cua Han
Quoc, xay dung cac kenh thong tin khach hang. Trong hoat dong nghiep vu va
cham soc khach hang, Cong ty ap dung cac bien phap nhu: mien phi su dung bira
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CONG TY CPQT HOANG GIA   CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
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an tu chon, mien phi xe dua don doi vai khach le tau bien, trich hoa hong hop ly
cho ca Dai ly quy mo nho, tang qua va to chuc tiec khach hang nhan dip tet Trung
thu va Le Giang sinh....Tuy nhien, do tinh hinh nhu da trinh bay a phan dau, lugng

khach quoc te den song bai Hoang Gia trong nam 2017 chi dat 55.899 nguai, giam
so vai nam 2016 la 18.185 nguai. Doanh thu cua Cau lac bo quoc te la
67.809.110.380 VND, quy doi b^ng 2.988.502 USD, bang 77% so vai nam 2016
(nam 2016 doanh thu cua Cau lac bq quoc te Id 87.645.973.526VND, quy doi bang

3.898.322 USD).

-Chi dqo hoat dong kinh doanh Khach sqn- Biet thu

HDQT chi dao Ban Giam doc tap trung to chuc hoat dong kinh doanh Khu
Khach san-Biet thu, tap trung khai thac khach hang tai cac thi truang truyen thong
qua cac cong ty lu: hanh, ap dung cac chinh sach gia ca linh hoat, vai nhung
chuang trinh khuyen mai khac nhau. Trong nam, Cong ty da ky hop dong hop tac
va gui bao gia tai 150 Cong ty du lich tren dai ban ca nuac, tiep nhan thu tuc dat
phong qua mang tai 15 trang Web va cac trang mang xa hoi khac. Nam 2017 doanh

thu Khach san va Biet thu dat 126.566.680.580VND, quy d6i bang 5.578.082
USD, bang 70% so vai nam 2016 (nam 2016 Doanh thu cua khach san va Biet thu
la 178.370.645.909 VND, quy doi bang 7.933.623 USD ).

Tu thang 12/2016 khi tren dia ban Bai Chay thanh pho Ha Long co them 2
doanh nghiep to chuc kinh doanh Mua roi nuac, thi phan Mua roi nuac cua Cong
ty sut giam. De tap trung cho cac hang muc kinh doanh khac, Cong ty quyet dinh

dung kinh doanh hang muc mua roi nuac tu 11/07/2017.

-Chi dqo hoat dong dau tu

Du an khu khach sqn dich vu 8.1 /?a:Ngay 16/02/2017, UBND tinh da co
van ban ket luan ca ban dong tinh va danh gia cao y tuong nghien cuu quy hoach,
thong nhat ve ranh giai nghien cuu, hinh thuc kien true va mat do xay dung nghien
cuu quy hoach Khu khach san, dich vu 5 sao tai khu vuc doi phia Tay Khach san
Hoang Gia vai tong dien tich nghien cuu quy hoach khoang 8,7ha(hqy Id 8.1 ha).
Ngay 20 thang 3 nam 2018, UBND thanh pho Ha Long theo sir phan ckp quan ly
da chinh thuc phe duyet Du an tai Quy6t dinh s6 1133/QD-UBND.

Du an khach sqn 5 sao hai thdp: Nham ma rong quy mo kinh doanh, dap
ung nhu cau ve phong nghi cao cap cho khach luu tru tai khu vuc Bai Chay-Ha

Long, Cong ty du kien dau tu xay dung them mot khach san 5 sao vai quy mo hai
thap tren khu dat du phong truac Khach san Hoang Gia Ha Long trong khuon vien
cua Cong ty. Hien Cong ty dang ket hop vai dan vi tu van hoan thanh ho sa de
xuat phuang an quy hoach, thiet k^ cong trinh bao cao Sa Xay dvmg th^m dinh va
trinh UBND tinh Quang Ninh xem xet thong qua chu truang dau tu.

-Chi dqo cong tac quan ly

HDQT luon giam sat viec thuc thi nghi quyet cua HDQT, chi dao Ban giam
doc luon tuan thu quy dinh cua Phap luat Viet Nam trong viec to chuc quan tri
Cong ty, quan ly kinh doanh va thuc hien che do ke toan tai vu.

HDQT da chi dao Ban Giam doc chan chinh va hoan thien nghiep vu cua
cac phong ban trong khoi Quan ly. Quy che quan ly nhan su cu da dugc xay dung



Hoi dong quan tri da nghiem khac kiem diem, chi ra nhifrig nguyen nhan
chu yeu dan den ket qua kinh doanh thua lo neu tren, do la:

Cac nuac tren the giai, dac biet la cac nuac Ian can vdi Viet Nam nhu
Campuchia, Philippin, Mianma deu cho ma them song bai, nguon khach den cac
song bai trong khu vuc phan Ian deu den tu cac nuac Ian can, song bai Hoang Gia

vi the da bi cac song bai Ian can chia cat thi phan; Them vao do, giao thong den
song bai Hoang Gia khong thuan tien so vai cac song bai tai cac nuac khac. Dieu
do da anh huang dang ke den nguon khach chai bai. Mat khac, Cong ty da danh
gia khong chinh xac nang luc cua cac dai ly trong viec thu hut khach, ky vpng vao
doanh thu cua cac dai ly nay. Thue te cac dai ly nay kinh doanh khong hieu qua,

dan den doanh thu Cau lac bo sut giam, doanh thu ban phong Khach san biet thu
theo do cung giam dang ke.

Do tien dp xay dung ca sa ha tang giao thong trong khu vuc nhu san bay
Van Don, duang cao toe Ha Npi-Ha Long cham han so vdi du kien, vi the lupmg

khach den Ha Long da khong dupe nhu ky vpng.

Do co su canh tranh gay gat ve hang muc kinh doanh cua cac doanh nghiep
cung nganh nghe tren dia ban, lam cho thi phan cua Cong ty sut giam.

III.  Cong tac quan tri cua Hoi dong quan tri trong nam 2017

HDQT da nghiem tuc thue thi quyen han trach nhiem cua minh. Trong nam

2017, HDQT da trien khai 9 cupc hop.Thai gian va noi dung cac cuoc hop cua
HDQT, xin mai (ham khdophu luc I.

Thu lao Hoi dong quan tri va Ban Kiem soat

HDQT thong nhat, Thanh vien HDQT se khong nhan thu lao cong tac nam
2017, rieng Ban Kim soat, HDQT de nghi DHCD thong qua chi tra thu lao la
1500 USD.

(132.635.347.980)

194.375.790.960

Thuc hien

Lgi nhuan sau thue

Doanh thu

Chi tieu

2
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lai nam 2011, nay do co mot so dieu khoan khong con phu hop vdi Phap luat hien
hanh va hoat dong cua Cong ty trong giai doan hien nay, nen HDQT da chi dao
Ban Giam doc cho xay dung lai Quy che dong thai vdi viec kien toan nhan su, sap
xep lai ca cau to chuc, nang cao nang luc chuyen mon va kha nang phoi hap va
hoan thanh nhiem vu...HDQT con chi dao Ban Giam doc thue dan vi chuyen mon
lap trinh va chuyen giao Phan mem quan ly nhan su mdi, nham tung buac hien dai
hoa cac nghiep vii trong cong tac nhan su.

Kit qua kinh doanh nam 2017 cua Cong ty torn tat nhu sau:

DVT: VND



Tren day la bao cao vl hoat dpng cua HDQT Cong ty nam 2017. Thay mat HDQT1
Cong ty, toi xin tr^n trpng cto an nhftng co ging cua tap the ngudi lao dpng. Hy
vpng cac ban hieu dupe nhung kho klian trudc mit cua Cong ty, dong cam cpng

kho cung Cdng ty vupt qua nhunag khd kh^n nay
Xin cam an!... ••:.. " •:•.••• •.^ ^; /: ^:     '/'••:.:- •••^   ' .:-...;.;. ••: '; ,'; • .•."::••

TRI

1.556.000
15.894.000

Tongcpng

Lai nhuan sau thue   t
Doanh thu

Tieu chi

IV. Cac muc tieu vh dinh huong hoat dong nam 2018

Cupc Caeh mang cong nghiep 4.0 dang tdc dpng manli m^ din sir phat triln
cua kinh te Viet Nam va cac nln kinli tl tren thl gidd. Dinh hudng phat triln kinh
te cua tinh Quang Ninh trong nhung nam tdi vn la dky manli xay dpng nganh Du
l|ch Djch vu phat trien, trd thanh mpt trong nhung nganh kinh tl mui nhpn cua
tinh. Dae biet, nam 2018 l^ nam Du lich quoc gia Ha Long - Quang Ninh .

Dl dam bao vipc lanh dao, chi dao cua HDQT doi vdi toan bp hoat dpng cua
Cong ty dat hipu qua cao, tren co so tinh hinh thirc te kinh doanh trong nhumg nam
qua, HDQT de ra chucmg trinhxong tacchu ylu cho n&m 2018 nhu sau:

a.Ve duy tri v^ md* rng quy mo kinh doanh:
Xay dung cac bien phap nghiep vu thyc tl hon, thu hut cac ban hang truyln

thong nhm nang cao doanh thu.

Xuc tiln vide nghidn cun thilt k! Dp An x&y dung Khu kh^eh san va djch vii
5 sao 8.1 haftrwac day la 8.7 ha).

Sau khi dp an x&y dpng khach san 5 sao hai thap 22 tang dupe UBND tinh
Quang Ninh phe duydt, C6ng ty se keu gpi von va dau tu xay dpng cong trinh nay.

b.Ve xay dung dpi ngu nhan luc: Xay dpng dpi ngu can bp nhan vien nhiet
tinh, trach nhiem, chuyen nghiep. Thpc hidn hieu qua kl hoach dao tao, b6i duomg
nghi^p vp cho ngudi lao d^ng nh&m tirng budc nSng cao chat lupng nguon nhan
lpc, tan dung.hlt led the dia ly, phat huy cao dp kha n^ng cha ngudi lao dpng, dung
dung ngubd, lam dung viec.
c.Tang cirdtig cong tac qu^n ly: Duy tri va thpc hien tot cac Quy chl, Npi

quy, Quy dinh mod ban hanh. TSng cudng ung dung cong nghe thong tin va cac
phuong tien ky thuat vao cong tac quan tri, chu trpng cong tac qu&n tri phong ngira
rui ro va dam bao an toan. Tiep tuc tang cudng trach nhiem cua bp my dieu hanh,

nang cao hieu qua kinh doanh.
e.    Du kien ke hoach doanh thu va Ipi nhuan nam 2018
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Loi nhuan sau thue thu nhap doanh nghiep nam 2017 16 132.635.347.980 dong la
do mot so nguyen nhan chinh nhu sau:
-Doanh thu ban hang va cung cap dich vu giam la do : Nam 2017 Cong ty co
hai dai ly Ion la Dai ly Long Bay va Tap doan giai tri Kim Long, tir thang 8/2017
hai dai ly nay do lugng khach it nen da thu hep kinh doanh vi vay lugng khach
din Cong ty choi bai giam manh nen doanh thu Cau lac bo giam, dong thoi keo

theo doanh thu Khach san - Biet thy giam. Mat khac do tir cuoi nam 2016 tren
dia ban Thanh pho Ha Long co them khu 02 doanh nghiep kinh doanh mua roi
nuoc nen gi^^a thang 7/2017 Cong ty da phai dimg kinh doanh hoat dong nay lam
cho doanh thu ciia Cong ty giam.
-Mac du Cong ty da c^t giam mot so chi phi nhu chi phi lai vay, chi phi nhan
cong...nhung do doanh thu giam nhien nen van khong du bu dap cho chi phi dan

(20.515.798.820)

(112.119.549.160)

(132.635.347.980)

126.566.680.580

67.809.110.380

194.375.790.960

Thyc hi?n (VND)

Khach san-Biet thy

Cau lac bp

Loi nhuan sau thue

Khach san-Biet thy

Cau lac bo

Doanh thu

trong do:

Chi tieu

2

1
STT

(V/v: Thong qua bdo cdo kit qua kinh doanh ndm 2017

Ke hoqch phdn phoi lot nhuan ndm 2017 vd ke hoqch kinh doanh ndm 2018)

-Can cu Luqt Doanh nghiep so 68/2014/QH13 duoc Quoc hoi nu&c Cong hod xd

hoi chit nghia Viet Nam thong qua ngay 26 thdng 11 ndm 2014;
-Can cu Dieu le to chuc vd hoqt dong ciia Cong ty ngay 25/06/2016.

-Can cu Bdo cdo tdi chinh da kiem todn ciia Cong ty ndm 2017.

Kinh thira quy vi co dong!

Hoi dong quan tri Cong ty co phan quoc te Hoang Gia xin de trinh de thong
qua bao cao ket qua kinh doanh nam 2017, ke hoach phan phoi lqi nhuan nam
2017 va ke hoach kinh doanh nam 2018:

1. Ket qua kinh doanh nam 2017 ciia Cong ty torn t^t nhu sau:

TC^TRINH

Ha Long, ngay 12 thdng 06 ndm 2018So: 02/TT/BHCB 2018

CONG TY CO PHAN   CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
OUOC TE HOANG GIABoc lap - Tir do - Hanh phuc



Tinh den 31/12/2017, Cong ty c6n Id luy ke Ik 7.515.271 USD (tuong dtrcmg
172.861.507.597 VND), voi dy kiin ket qu^ kinh doanh nhu tren, den
31/12/2018 eong ty se kliic phuc duyc mQt phan tinh trang lo luy ke.

Tr^n day \h to^e b^ bao do ket qu^ kinh doanh, phuang in phan chia lyi
nhuan nam 2017 va k^ hoach kinli doanh n^m 2018.

Kinh trinh Dai hi dong co dong xem x^t vk thong qua./.
RI

296.000
1.260.000

1.556.000

L^i nhuan sau thue
dy kien nam 2018

5.9 J 0.000

9.984.000

15.894.000

Doanh thu dy kien
nam 2018

- Khdch san — Biet thit

- Can lac b

Toancong ty:

Trong tfd:

Dien giaiTT

Dan vj tinh: USD
3. Chi tieu san xuat kinh doanh nam 2018 dy kien nhir sau:

-172.895.542.597

0

34.035.000

0

0

-172.861.507.597

-132.635.347.980

34.035.000

-40.192.124.617

VND

-7.516.771

0

1.500

0

0

-7.515.271

-5.845.542

1.500

-1.668.229

USD

5, Lyi nhuan con lai:

-Chiacotu"c

- Th^ lao Ban ki6m so^it CT^m qui d6i theo ty gi^ tfnh

Igri nhu^n n^m 2017 Ik 22.690 VND/1USD)

-ThillaoHDQT

- Tfich lSp quy dy phong

Dy kien sir dyng l^i nhuan n3m 2017 nhur sau:

4/Hhig lyi nhu;)n dura phan phoi lu^ kc den

31/12/2017:

3, Lyi nhu^n SXKD n8m 2017 1&:

2, Chi thft lao Ban kiem soat n^m 2016

1, Lyi nhu|m luy ke den 31/12/2Q16

Chitieu

den Igri nhuan sau thue thu nhap doanh nghiep nam 2017 lo 132.635.347.980

dong.

2. Do ket qua kinh doanh nam 2017 cua Cong ty van lo, Hi dong quan trj
dy kien phan phoi lyi nhuan nhir sau:



2. Danh gia ket qua hoat dpng cua Ban Kiem soat:

Thanh vien Ban kiem soat dupe bau moi lai tai Dai hpi co dong 2017, Ban kiem soat
da thuc hien viec phan cong, phan nhiem cho cac thanh vien de thuc hien nhiem vy va
quyen han cua tirng thanh vien Ban Kiem soat.

K6t qua hoat dpng cua Ban Kiem soat trong n^m 2017 da thuc hien dupe nhung yeu
c^u co ban v6 trach nhiem va quydn han cua Ban Kiem soat.

II. Ket qua giam sat tinh hinh hoat dpng cua Cong ty.

1.Danh gia tinh hinh hoat dpng nam 2017:

Nam 2017, nhieu nha d^u tu trong va ngoai nude da dku tu xay dung va kinh doanh

nhieu co so luu tni, nha hang cao cap, cac hoat dpng du lich van hoa tren dia ban thanh pho
Ha Long tao ra su canh tranh manh me trong hoat dpng kinh doanh du lich.

Theo ke hoach cua tinh Quang Ninh, hang loat cong trinh ha tang giao thong ket noi
den Ha Long du kien dupe hoan thanh dua vao su dung nhu cao t6c Hai Phong - Hp Long;
cai tao nang cap qu6c 10 18 doan Biic Ninh - Ha Long, Ha Long - Mong Duong... tao thuan

lpi cho hoat dpng du lich cua tinh. Tuy nhien, cac cong trinh nay dang thi cong do dang nen
viec kinh doanh trong linh vuc du lich tren dia ban noi chung chua dupe cai thien.

Doi voi ngudn kinh phi d6n bu, ho trp gia tri quydn su dung dt tai khu cong vien cua
Cong ty la 164.946.019.000 dong dupe UBND thanh ph6 Ha Long phe duyet tai quy^t dinh
s6 4765/QD-UBND ngay 07/12/2016 nhung d6n ngay 08/8/2017 Cong ty moi nhan dupe s6
tien tren.

2.Ve trien khai cac hang muc kinh doanh:

a) Hoat dpng kinh doanh Cdu lac bp quoc te:

Nam 2017, Ban Giam doc Cong ty va cac phong ban chuyen mon thupc bp phan

2018-03-DHCD2018BaocaocuaBKS1
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CONG TY CPQT HOANG GIA   C0NG HO A XA H0ICHU NGHIA Vl^T NAM
BAN KIEM SOATDqc lap - Ty do - Hanh phuc

S6:03/BC-BKSDHCD2018Ha Long, ngay 24 thdngO6nam 2018

BAO CAO CUA BAN KIEM SOAT
Ban kidm soat thuc hien chuc nang nhiem vy theo phap luat quy dinh, tran trpng de

trinh bao cao nay tru6c Dai hpi co dong thucmg nien 2018, c\i the nhu sau:

I. Hoat dpng cua Ban Kiem soat.

^21. Ve hoat dpng cua Ban Kiem soat:

Giam sat chat che va dam bao thuc hien cac noi dung da dupe thong qua tai Nghj
quyet Dai hoi dong co dong thuong nien 2017. Kiem tra viec tuan thu quy dinh Phap luat,
Dieu le, viec thuc hien che dp ke toan, kiem toan, thuc hien thu npp ngan sach Nha nuoc;
giam sat viec trich lap cac quy va chl dp d6i voi nguoi lao dong cua Cong ty.

To chuc danh gia cac hoat dong cua Cong ty theo tung giai doan, lap Bao cao cong
tac nam phuc vu cong bo thong tin.



CLBQT khong ngumg no luc nham ma rgng thi truang dura nguon khach den sur dung dich
vy tai Cong ty nhung lugng khach khong on dinh, cac dai ly kinh doanh thua 16, vi vay ket
qua kinh doanh ciia CLB qu6c t6 trong n^m 2017 khong dat dugc nhu ky vong.

b. Hoat dong kinh doanh Khu Khach san - Biet thu vd Bieu dien Mua roi nu&c:

(1) Hoat dong kinh doanh Khu Khach san - Biet thu:

Nam 2017, Khach san - Biet thy Hoang Gia van chii yeu khai thac nguon khach tu cac
dai ly vai cac thi truang truyen thong nhu: Dai Loan, Trung Quoc, Han Quoc.... Cong ty da

ap dung nhung chinh sach uu dai danh cho cac dai ly de t^ng lugng khach den sii dung dich
vu. Ngoai ra, Cong ty con tang cuang quang ba hinh anh Khach san qua vi^c lam moi trang

web ciia Khach san, va phoi hgp voi cac Dai ly quang cao ve Khach san tai mgt so dia
phuang a nuac ngoai. Tuy nhien, tai khu du lich Bai Chay trong nam qua co nhieu khach
san mai cung phan khuc dugc dua vao khai thac, tung ra nhieu chinh sach khuyen mai Ian
cho khach hang nen thi phan ciia Cong ty cung bi chia se phan nao.

(2) Hoat dong kinh doanh Mua roi nw&c

Tu thang 12/2016, tren dia ban phuang Bai Chay, co them 2 doanh nghiep tap trung
dau tu phat trien chuyen sau mang kinh doanh Mua roi nuac, canh tranh true tiep bang

nhi^u hinh thiic ddi voi hoat dong mua r6i nuac ciia Cong ty. Do do, thi phan mua roi nuac
ciia Cong ty ngay cang bi thu hep. De tap trung dau tu kinh doanh cac hang muc khac ma
cong ty co lgi the, tu ngay 1 11172017 Cong ty da quyet djnh dung kinh doanh Miia roi nuac.

3.Ve mo hinh to chiic va cai tien cong tac quan ly:

a)Bo phan Khach san & Biet thu:

Cong ty t6 chiic cai tao va nang cap 3 Biet thg do da sur dung lau ngay. Song song vai

viec kien toan bg may nhan s\r, bg phan Khach san - Bi^t thg da chii trgng dao tao chuyen
mon, nghiep vu cho nhan vien, giao due nang cao long yeu ngh6, y thiic trach nhiem va gin

bo vai Cong ty, phan dau nang cao chat lugng dich vu va nang luc hoan thanh nhiem v^.

b)Cdu lac bo quoc te:

Trong nam, CLBQT da thuc hien nhieu bien phap nhu to chiic tot cong tac quan ly,
tich cue giao due nhan vien nang cao y thiic phuc vy va nghiep vu chuyen mon, thuc hien
tot khau kiem tra giam sat nhim ngan chan cac hanh vi gian Ian.

Ben canh do, tich cue phoi hgp vai cac doi tac mai de khai thac nguon khach hang tu
cac nuac Ian can. Dong thai to chiic viec tuyen truyen, quang ba hinh anh tren cac tap chi

nuac ngoai, dac biet la thi truang Han Quoc.

c)Doi voi cac phong ban trong khoi quan ly:

HDQT da chi dao Ban Giam doc s^p xep va hoan thien nghiep vy ciia cac phong ban
trong khoi Quan ly, kien toan nhan su, sap xep lai ca cau to chiic, nang cao nang luc chuyen

mon va kha nang phoi hgp va hoan thanh nhiem vy...

4.Ve xay dung ke hoach dau tu mfr ryng quy mo kinh doanh

Ngay 20/3/2018, quy hoach do Cong ty d6 xu^t da dugc UBND thanh ph6 Ha Long phe
duyet tai Quyet dinh so 1133/QD-UBND ve viec Phe duyet Dieu chinh quy hoach chi tiet
xay dung ty le 1/500 khu khach san va dich vy 5 sao tai phuang Bai Chay, TP Ha Long.
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Theo ngi dung quydt djnh, dien tich nghien cuu quy hoach dupe phe duy^t la 8,1 ha bao
gdm 03 khach san nam sao cao 31 tang, 28 ding va 27 ding.

Ben canh do, nhSm mo rong quy mo kinh doanh dap ling nhu c^u phong nghi cao cap
cho khach luu tru tai khu du lich Bai Chay, Cong ty cung dp kien dau tu xay dung them mot
khach san 5 sao tren khu dat 1,2 ha phia trudc khach san Hoang Gia - Ha Long. Hien nay,

Cong ty dang phoi hop vdi don vi tu van hoan thanh ho so trinh phe duyet chu truong dau
tu nh^m hoan thien thu tpc phap ly de trien khai thpc hien trong nam 2018. Nha hang da
nang vln dang trong qua trinh hoan thien, dp ki6n dua vao sir dung trong nam tai.

5. Ve thpc hien che d^ chinh sach doi vdi ngirdi lao dpng

Cong ty duy tri va thpc hien day du cac quy dinh ve quan ly lao dong nhu: thpc hien
Quy che quan ly nhan sp, Thoa u6c lao dgng tap thl, Ngi quy lao dgng, tra lucrng, php cap
ca dem, php cap doc hai, tham gia BHXH, BHYT va BHTN, trang bi bao ho lao dong, ve
sinh an toan lao dong, ve sinh an toan thpc pham, thpc hien dky du ch^ do d6i voi nguoi lao
dong, Ban giam doc Cong ty duy tri tot ca che phoi hop vdi BCH Cong doan, nham khong
ngung dong vien ngudi lao dong nang cao long yeu nghe, gan bo vdi Cong ty, tich cue hoan
thanh cong viec dugc giao.

6.Ve thpc hien cong tac xa hpi

Cong ty va tap the nhan vien Cong ty luon chu trong lam tot cong tac xa hoi, thien
nguyen. Trong nam 2017, nhan vien Cong ty da ling ho cac hoat dong xa hoi cua tinh nha la

273.110.000 ddng. Cong doan Cong ty chi tham hoi doan vien Cong ty 153.500.000 ddng.
Bq phan Khach san Bi^t thp da tham va t^ng qua cho cac chau tai Trung tarn BTXH tinh
Quang Ninh.

27.Ket qua tham dinh bao cao tai chinh

Bao cao tai chinh nam 2017 dugc kiem toan bdi Cong ty TNHH Deloitte Viet Nam.Y
kien cua Kiem toan vien v^ bao cao tai chinh nam 2017 da phan anh trung thpc va hgp ly,
tren cac khia canh trgng yeu, tinh hinh tai chinh cua Cong ty tai ngay 31/12/2017, cung nhu
ket qua hoat dong kinh doanh va tinh hinh luu chuyen tien t^ cho nam tai chinh ket thuc
cung ngay. Ban kiem soat thong nhat vai ket qua bao cao tai chinh da kiem toan.

III. Ket qua giam sat doi vdi Hoi dong quan tri, Ban Giam doc.

1.Hoi dong quan tri:

HDQT luon tuan thu Di^u le Cong ty, cac quy dinh cua phap luat hien hanh, chi dao
Ban Giam doc xay dung cac giai phap huu hieu dua Cong ty vugt qua nhu^g khd khan va
to chuc t6t hoat dong kinh doanh.

2.Ban Giam doc:

Ban Giam doc Cong ty da chi dao rat sat sao va quyet liet, co nhieu n6 luc dam bao
duy tri hoat dong kinh doanh, dieu hanh quan ly va phat huy cac nguon lpc ve von, tai san

va lao dong cua Cong ty, thpc hien dky du nghia vu vai Nha nuac, cac ch^ d^ chinh sach
cho nguai lao dong, tich cue khai thac thi truang, hgp tac vdi cac Dai ly de phat trien nguon
khach qu6c t6, duy tri on dinh Cong ty, dam bao ddi sdng cua nguai lao dgng.

3.Danh gia ket qua giam sat:
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Tran Thu Ha

Ban kiem soat khong nhan th^y d^u hi|u b^t thucmg nao trong hoat dpng quan trj kinh
doanh ciia Cong ty. Tat ca cac hoat dong ciia HDQT va Ban Giam doc trong nam da tuan
thu dung Luat Doanh nghi^p, Luat Chung khoan, Dieu 1^ ciia Cong ty, cac quy djnh lien
quan va chap hanh dung nghi quyet ciia Dai hpi dong co dong.

Hoat dong cong bo thong tin ciia Cong ty dam bao tuan thu cac quy djnh lien quan ap
dung cho doanh nghiep niem ylt.

IV. Ket luan va kien nghj.

l.Ketluan:

Ve tong quan, trong nam 2017, Ban Giam doc Cong ty CPQT Hoang Gia da rat tich
cue trien khai cac hoat dpng kinh doanh, tiep thu y ki^n chi dao ciia UBND tinh Quang
Ninh tich cue thuc hien nhiem v\i nghien cuu, quy hoach thiet ke khu Khach san 5 sao
8,1 ha khu d6i phia Tay khach san Hoang Gia va du an khu khach s^n 5 sao tai khu dat 1,2
ha phia tru^c khach san Hoang Gia Ha Long. Duy tri viec lam va thu nhap cho ngudd lao
dong. Tuy nhien, Ban Giam d6c cung can co bien phap to chuc kinh doanh t6t hem de dua
hoat dong kinh doanh ciia Cong ty nhanh chong thoat ra khoi tinh trang thua lo.

2. Kien nghi:

1.Ban giam doc dieu hanh can co giai phap tich c\rc hem nfta de nang cao hieu qua
kinh doanh cac hang muc;

2.Chii dong hon ve ke hoach don khach luu tru nham nang cao cong suat sii dung
phong cung nhu khach den Casino;

3.Dua ra mpt s6 chinh sach phu hop nhtm thu hut ngudn nhan l\rc cMt lucmg cao,
gift duac nhan tai, can bo nhan vien co tay nghi cao.

Tren day la npi dung bao cao ve tinh hinh va ket qua hoat dong giam sat nam 2017
ciia Ban Kiem soat Cong ty CPQT Hoang Gia.

T/M BAN KIEM SOAT



TC^TRINH
(V/v: Thong qua viec chuyin dbi mo hinh to chuc qudn ly cua Cong ty)

-Can cu Luat Doanh nghiep so 68/2014/QH13 duoc Quoc hoi nude Cong hod
xd hoi chii nghia Viet Nam thong qua ngay 26 thdng 11 ndm 2014;

-Can cu Dieu 1^ cua Cong ty cophdn quoc te Hodng Gia ngay 25/06/2016;

Kinh thira quy vi co dong !

Hien nay mo hinh to chuc quan ly cua Cong ty theo quy dinh tai muc a khoan 1 dieu
134 cua Luat doanh nghiep la:

-Dai hpi dong co dong;
-Hoi dong quan tri;
-Ban kiem soat;
-Tong giam doc.

Trong do tieu chuan ciia Truong Ban kiem soat va kiem soat vien duoc quy dinh tai
Dieu 163 cua Luat doanh nghiep so 68/2014/QH13 la: "Truong Ban kiem soat phdi
la kb todn vien hoqc kiem todn vien chuyen nghiep vdphdi lam viec chuyen trdch tai
cong ty, trie truang hop Dieu le con^ ty quy dinh tieu chuan khdc cao hon"; va
Dieu 164: "Kiem soat vien cong ty cophdn niem yet phdi Id kiem todn vien hoqc ke
todn vien "

Tuy nhien thuc te tai cac cong ty co phan noi chung va Cong ty co phan quoc te
Hoang Gia noi rieng kho dap ling du^c quy dinh ve tieu chuan cua Ban kiem soat do
so nguoi duoc cap chiing chi tren lanh tho Viet Nam moi nam rat han che, nhu nam
2016 Bo tai chinh ca^ 312 chung chi kiem toan vien va 75 chung chi hanh nghe ke
toan (tham khao Quyk dinh so 747/QD-BTC ngay 27/04/2017 cua Bo tai chinh).

N6u Hoang Gia tiep tuc duy tri mo hinh quan ly nhu hien nay thi Ban kiem soat cua
cong ty chua dap ung dugc quy dinh ciia phap luat.

Tai khoan 1 Dieu 134 ciia Luat Doanh nghiep cho phep Cong ty co phan co quven
lua chon to chuc quan ly va hoat dong theo mot trong hai mo hinh sau day:

a) Dai hpi dong co dong;b) Dai hpi dong co dong;
Hoi dong quan tri;Hoi dong quan tri;
Ban kiem soat;Giam doc hoac Tong giam doc.
Giam doc hoac Tong giam doc.

Be tuan thu dung quy dinh cua phap luat va phu hop voi dieu kien quan ly kinh
doanh ma van duy tri dugc cong tac giam sat, Hoi dong quan tri Cong ty co phan
qu6c te Hoang Gia de xuat chuyen doi mo hinh to chuc quan ly cua Cong ty theo
quy dinh tai di^m b khoan 1 dieu 134 ciia Luat doanh nghiep (khong co Ban kiem

Ha Long, ngay 12 thdng 06 ndm 2018So: 04/TT/BHCD 2018

C0NG HOA XA H0I CHU NGHIA VI^T NAM
Doc lap - Tit do - Hanh phiic

CONG TY CO PHAN
OUOC TE HOANG GIA



I

soat) va thanh lap Ban ki^m loan nqi bq tryc thuQC Hqi <16ng quan tri de thuc hien
churc nang giam sat va kilm so^t doi v^i vi^c quan ly dieu hanli cong ty.

Kinh trinh Dai hoi dong co dong xem xet va thong qua./.



CONG TY C6 PHANC0NG HOA XA H0I CHU NGHlA VI^T NAM
OU6C TE HOANG GIABoc lap - Tir do - Hanh phuc

So: 05/TT/DHCB 2018H^ Lon^ nS^^ 12 thang 06 nam 2018

•\   t^trinh

(V/v; Thong qua vi^c sira Mi, bo sung Diiu I^ cua Cong ty)

-Can cu Luat Doanh nghiep so 68/2014/QH13 duoc Quoc hpi nude Cgng hod
xa hoi chiinghia Viet Nam thong qua ngdy 26/11/2014;

-Can cu thong ttrsd 95/2017/TT-BTC ngdy 2^2/09/2017cua Bq tdichinh;
-Can cu Diiu 1^ ngdy 25/06/2016 cua Cong ty co phdn quoc ti Hodng Gia;

Kfnh thira quy vi co dong !

Ngay 22/09/2017, Bo tai chinh ban hanh Thong tir so 95/2017/TT-BTC hpng dan
m^t so di^u cua Nght djnh s6 71/2017/ND-CP cua Chinh phu hu^ng din vh quan tri
cong ty ap dung vdri cac cong ty d^ii chung. Nlilm tuan thu cac quy dinh'ma phap
luat da thay d6i, vi^c ra soat va sua d6i Di^u 1^ cua Cong ty la can thiet de phu hgp
voi quy dinh cua phap lut va hoat dong thyc te cua Cong ty.

Cung luc Cong ty thay doi co cau to chuc quan ty tir mo hinh co ^Ban kilm soat"

theo niuc a khoan 1 dieu 134 cua Luat doanh nghiep la:

Bai hi dong co dong, Hi dong qu^n tri, Ban kiem soat, Tong giam doc

Nay thay ddi sang mo hinh khong co "Ban kilm so^t" theo muc b klioan 1 dieu 134

cua Luat doanh nghifp la:

©ai hi dong co dong, Hoi dong quan trj, Tong giam doc

Vi vay, Cong ty^ co ^han quoc te Hoang Gia dl xult sua d6i Bieu le Cong ty. Chi tilt *
noi dung sua d6i, bo sung Dilu le tai ban thuylt minh dinh khm va dyr thao Bieu 1^
Cong ty cd phan quoc tl Hoang gia (ban da sua ddi, b6 sung) da dugc cong bd tren
trang thong tin dien td^ cua Cong ty.

Kinh trinh ©ai h^i dong co dong xem xet va thong qua./.

TRI



Mai

CONGTYC6PHANC0NGHOAXAH0ICHUNGHIA VI^TNAM
0U6C TE HOANG GIABdc lap - Tir do - Hanh phuc

S6: 06/TT/BHCB 2018 'Hg Long, ngay 12 thdng 06 nam 2018

TdTRINH
(V/v: Thong qua Quy chi quart trj ngi b cua Cong ty CP quoc te Hoang Gia)

-Can cit Luat Doanh nghiep so 68/2014/QH13 dugrc Quoc hqi nu&c Cqng
hod xd hoi chu nghia Vi^iNam thong qua ngay 26 thdng 11 ndm 2014;

-. Can etc Thong tu so 95/2017/TT-BTC ngay 22/09/2017 cua Bq tdi chinh;

-Can cu Biiu 1$ ngay 25/06/2016 cua Cong ty cophdn quoc te Hodng Gia;
-Can cu quy chi qudn tr\ not bq ngay 23/07/2013 cua Cong ty co phdn quoc

te Hodng Gia.

Kinh thira quy vi co dong !

Quy ch^ quan. trj noi b hi^n thai cua Hoang Gia dirge xay dung tuan thu Thong tu ^
s6 121-2012/TT-BTC ngay 26/07/2012 cua Bp tai chinh quy djiih vb quan trj ap

dung cho cac cong ty dai chung.

Ngay 22/09/2017, Bp tai chinh ban h^nh thong tu so 95/2017/TT-BTC hudmg din
mot s6 dieu cua Nghi dinh s6 71/2017/ND-CP cua thu tudmg chinh phu huang dan

ve quan trj cong ty ap dung doi vai cong ty dpi chung thay thl cho thong tu sd 121-

2012/TT-BTC. Bl phu hpp vai nhung thay doi tuong ung cua luat phap, Cong ty c6

phln quoc tl Hoang Gia de xudt sua d6i Quy che quan trj cua C6ng ty. Quy che nay

quy dinh nhftng nguyen t^c ca ban ve qu^n trj cong ty de bao v quyen va lpi ich :
hpp phap cua cd ddng, thiet lap nhung chuln muc vi hanh vi, dao due nglil nghiep

cua cac thanh vien HBQT, Tong giam doc va Nguai quan ly khac cua Cong ty.

Chi tilt ndi dung stra ddi tai ban Du thao sua doi Quy che quan trj dinh kem.

Kinh trinh Bai hpi dong co dong xem xet va thong qua./.

UANTRI



R1

Xin kinh trinh ©^i

(V/v: Thong qua vice bo sung, thay Hdi nganh, nghi kinh do an Ii)

-Con c^ Ludt Doanh nghiep so 68/2014/QH13 duqtc Quoc hoi nu&c Cpng hod, xa

hoi chunghfa Vi^tNamthong qua ngay 26 thdng 11 ndm2014;

-Can etc Nghi djnh s<^ 78/2015/ND -CP ngdy 14/09/2015 cita Chinhphu;
-Cdnctr Dieu 14 to chtccva hoat dqng ciia Cong ty co phdti quoc ti Hodng Gia;

Kinh thira cac quy vi co dong!

Trong th&i gian vira qua, tinh hinh s^n xuat kinh doanh cua Cong ty eta gap
khdng it kh6 khan do nhieu nguyen nh^v trong 66 c<5 viec bi thu hep quy mo,
hang muc kinh doanh do Cong ty da ban giao lai to^n bQ phan di^n tfch khu Cong
vien cho Tinh va Thanh pho Ha Long. Sap tdi, Cdng ty can tim ki^m ede doi tac
co nang lire kinh doanh, co tiem luc tai chinh du manh 6k tri^n kliai cac du dn da
dirge UBND tinh Quang Ninh cho phdp lap hk so nghien cuu, dieu chinh Quy
hoach vd dang cha phe chuan. Do Id: xdy dung thm mpt khdeh san 5 sao phia
trudc Casino (tren phdn dien tick khodng l,2ha truac ddy da quy hoach khu cay
xanh tieu canh); trien khai Du an xay dung to hgp nghi dudng 5 sao tren di^n tich
8,7ha tai khu doi phia Tay khdeh san Hodng Gia.....

Khi cac nhd dau tu hoac cac Dai ly den Cong ty mong mupn hgp tac kinh
doanh, can thiet viec thue mat bang, nhd cira, v^t kien true... (bat dgng san) ciia
Cong ty lam try so van phbng hoac lam dja diem kinh doanh. Tuy nhien, trong
Gidy dang ky kinh doanh vd Giay chimg nhan ddu tu cua C6ng ty chua dang ky
kinh doanh cho thue bdt dpng san.

Can cir khoan 1 Dieu 49 cua Nghi djnh s6 78/2015/ND - CP^ ngay
14/09/2015 cua Chinh phu da quy djnh, vi^c bo sung, thay doi nganh, nghe kinh
doanh doi voi C6ng ty co phan phdi dugc Dai h^i d6ng co dong quy^t dinh.

Vi vay, Hgi d6ng quan trj kinh de nghj D^i h^i c6 dong thong qua viec bo
sung hang muc kinh doanh "cho thue bat dgng san" vdo Giay phep dang ky kinh
doanh cua Cong ty

Hg Long, ngay 12thdng 06 nam 2018

TO TRINH

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI^T NAM
Doc lap - Tu* do - Hanh phuc

CONG TY CO PHAN
ou6c T^^ hoAng gia

S6: 07/RIC/TT/OHCD 2018



CdNG TY C6 PHANC0NG HOA XA HQl CHU NGHIA VIT NAM

OU6C TE HOANG GIAPoc lap - Ttr do - Hanh phuc

So: 08/TT/DHCB 2018 -H(^ Long, ngdy 12 thdng 06 ndm 2018

TC^TRiNH

(V/v: Thong qua vifc lira chgn Cdng ty TNHH Deloitte Vi^t nam
di kiim loan Bdo cdo tdi chinh ndm 2018)

-Can cie LuQt Doanh nghiep so 68/2014/QH13 dupe Quoc hgi nu&c Cgng hod xa hgi
chit nghia Viqt Nam thong qua ngdy 26 thdng 11 ndm 2014;

-Can cu Dieu 1^ To chuc yd hogt dgng cua Cong ty co phdn quoc ti Hoang Gia ngdy
25/06/2016;

-Cdn cu vdo klid ndng thyce te vd kit qua syr hpp tdc trong cdng tdc kiim todn Bdo cdo tdi
chinh tic nhiiu ndm qua cua Cong ty kiim todn Deloitte Vi^t Nam;

Kinh thu'a quy vj cS dong!,

Deloitte Vift Nam 1^ Cdng ty ti^n phong trong ITnh v\rc Tir van v^ Ki^m todn v6i kinh

nghi^m hem 20 ndm t^i th| trirdmg Vi^ t Nam, vd la thanh vi^n cua mOt trong bdn h^ng cung
cdp d|ch vu chuy^n ngdnh Ion nhat trdn th^ gi^i. Vdi khodng 800 nh^n vien lam vifc tai
van phong Hd N^i vd thanh ph6 H6 Chi Minh, kk hop sir thdng hilu sau sdc luat phdp vd

mdi trucrng kinh doanh tai Vift Nam, Vdi todn bd the manh cua Deloitte Ddng Nam A va

tdm nhin cua Deloitte todn cdu, Deloitte Vi^t Nam cung cdp cac dich v^i chuydn ngdnh chdt

hr^ng virgt trpi tori khdeh hang bao gdm Dich v^ tu vdn Quan tr| Rui ro, Tu vdn Tai chfnh,

Tir vin Thud, Kiim todn vd ede Dich vu Ddo tao chuyen ngdnh.
Gdn 25 n^m g5n bd cung Cdng ty Cl phk Qulc tl Hoang Gia, Cdng ty TNHH

Deloitte Vift Nam d trg giup rdt tlch eye vd nghiep vy kd todn vd tir vdn qudn ly, giup hf
thdng kd todn c^a Cdng ty Hoang Gia ludn dat chudn myc vd hodn thien khdng ngirng.  >v ^

Cdng ty Cl phan Qudc tl Hodng Gia ngodi vide lap Bdo cdo tdi chinh theo chuk myc :
kl todn Vidt Nam (VAS), cdn phdi l^p Bdo cdo tdi chinh theo chudn myc kl todn qudc tl

(1FRS) do cdng ty Deloitte Bdi Loan kiim todn d! hgp nlidt Bdo cdo tdi chinh vdri Cdng ty

me Khai Tidp vd cdng bd trdn thi trudng churng khoan Dai Loan.

Vi nhung 1^ do trdn, Cdng ty cl phdn qudc tl Hoang Gia tilp tuc lya chon Cdng ty TNHH

Deloitte Viet Nam di kiim todn Bdo cdo tdi chinh ndm 2018.

Kfnh trlnh D^i hf i dong ci ddng xem xdt vd thong qua./.

I
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I. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI 
ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

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

- Hội đồng quản trị quyết định về việc chốt danh sách cổ đông, ngày tổ chức họp 

Đại hội đồng cổ đông và công bố thông tin tối thiểu 20 ngày trước ngày chốt danh 

sách 

- Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều 

kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. 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; 

2. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông 

- Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông 

trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước 

ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bằng phương thức bảo đảm, 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.  

- 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 đăng trên trang thông 

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

triệu tập 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. 

3. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông:  

- Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và 

phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt 

đăng ký hết. 

- Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc đại 
diện được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các 

biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác.  

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể đăng ký tham dự với ban tổ 

chức qua thư điện tử, điện thoại, hoặc hình thức điện tử khác nhưng vẫn phải 
mang theo và xuất trình thư triệu tập, giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền và các giấy 

tờ liên quan cần thiết khác trước khi vào tham dự tại Đại hội. 
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4. Cách thức bỏ phiếu 

- Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được 

ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết và/ hoặc phiếu bầu cử, trên đó 

ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số 

phiếu biểu quyết của cổ đông đó.  

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng thẻ biểu 

quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. 

- Khi tiến hành bầu cử tại Đại hội, Cổ đông điền phiếu bầu cử theo hướng dẫn của 

Ban kiểm phiếu rồi bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu được niêm phong để Ban 

kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu. 

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền 

đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi 

đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn 

đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay 

đổi. 

5. Cách thức kiểm phiếu 

- 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 vào đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. 

- Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành từng vấn đề được thu trước, 

số thẻ phản đối từng vấn đề được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành 

hay phản đối để quyết định. 

- Khi tiến hành bầu cử tại đại hội, tình trạng phiếu bầu cử tán thành, phản đối, bỏ 

phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được tổng hợp riêng. Tổng kết 
quả của từng tình trạng sẽ được chia cho tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham 

dự cuộc họp tại khâu đăng ký để xác định tỷ lệ phần trăm của từng tình trạng. 

6. Thông báo kết quả kiểm phiếu 

- Chủ tọa thông báo kết quả ngay sau khi tiến hành biểu quyết từng vấn đề. 

- Biên bản kiểm phiếu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong 

vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 

7. Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

- Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

hoặc biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ 
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đông phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì cổ đông đó phải thực hiện 

bằng văn bản, ghi rõ họ tên, mã số dự Đại hội đồng cổ đông và nội dung, lý do về 
việc phản đối. 

8. Lập biên bản họp 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 lập bằng tiếng Việt, có thể 
lập thêm bằng tiếng nước ngoài 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 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 Đại hội đồng cổ đông về 
từng vấn đề trong nội dung 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; 

- 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 tiếng Việt và 

tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 

b) Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc 

cuộc họp. 

c) Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, 

chính xác của nội dung biên bản. 

d) Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của 

Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp. 



QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ    CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA 

 

4 | 1 9  

 

e) 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. 

9. Công bố Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 

- Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử 

của Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm Nghị quyết được 

thông qua. 

10. Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng 
văn bản 

- Thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện như quy định tại Điều 

22 của Điều lệ. 

- Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải 
được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp 

thuận và có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông. 

II. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng  quản trị 

a) Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý 

doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp. 

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và 

không nhất thiết phải là cổ đông của công ty. 

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng 

quản trị của công ty khác. 

- Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên 

Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, 

con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của 

Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên 

quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ. 

b) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 

của Luật Doanh nghiệp có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp 

pháp luật về chứng khoán có quy định khác: 
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- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không 

phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 

03 năm liền trước đó. 

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp 

mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định; 

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, 

con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý 

của công ty hoặc công ty con của công ty; 

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết của công ty; 

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của 

công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó. 

2. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên 
Hội đồng quản trị 

- 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 
và ứng viên độc lập Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 

5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng 

viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 

40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 

bốn (04) ứng viên; từ 50% 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. 

- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị và ứng viên độc lập Hội đồng 

quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng 

quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. 

- Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và ứng viên độc lập Hội đồng 

quản trị bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây: 

+ Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

+ Số chứng minh thư/ số hộ chiếu/ số giấy phép đăng ký kinh doanh; 

+ Trình độ học vấn; 

+ Trình độ chuyên môn; 
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+ Quá trình công tác; 

+ Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị 
và các chức danh quản lý khác; 

+ 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; 

+ Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có); 

+ Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có); 

+ Những thông tin liên quan ảnh hưởng tới tính độc lập của ứng viên độc lập Hội 

đồng quản trị. 

3. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị 

- 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, 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. 

4. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

a) Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây: 

- Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại mục1 khoản II của Quy chế 

này; 

- Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ 

trường hợp bất khả kháng; 

- Có đơn từ chức; 

- Trường hợp khác quy định tại khoản 3 điều 26 của Điều lệ công ty. 

b) Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông. 
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5. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

- Các thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị sẽ 
thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

6. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị 

- Cổ đông, nhóm cổ đông sẽ ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo đúng 

tiêu chuẩn, điều kiện được đề cập tại mục 1, 2 Điều 25 của Điều lệ và mục 1 

khoản II của Quy chế này. Toàn bộ hồ sơ, thông tin cần thiết được chuyển đến trụ 

sở chính của Công ty. 

- Hội đồng quản trị sẽ công bố thông tin về ứng viên theo đúng quy định của pháp 

luật. 

- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn 

không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng 

viên hoặc tổ chức đề cử. 

- Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ công bố quy trình giới thiệu ứng viên Hội đồng 

quản trị để Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy 

định của pháp luật. 

III.  TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Thông báo họp Hội đồng quản trị 

- 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 30 của 

Điều lệ. Trường hợp Chủ tịch không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị 
thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; người 

đề nghị có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

- Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng 

quản trị ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp.  

- Thành viên Hội đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản, 

việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên 

Hội đồng quản trị đó. 

- Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và tiếng 

Trung Quốc và phải thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, chương trình, nội 

dung các vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về những vấn đề được thảo 

luận và biểu quyết tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. 
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- Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện 

khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng 

quản trị được đăng ký tại công ty. 

2. 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. 

- Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến. 

3. Cách thức biểu quyết 

- Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền tham gia các cuộc họp trực tiếp hoặc 

trực tuyến sẽ biểu quyết bằng cách giơ tay hoặc bằng miệng đối với mỗi vấn đề 
sau khi được chủ tọa nêu vấn đề và kết thúc phần thảo luận. Các tình trạng biểu 

quyết là đồng ý, phản đối hoặc không có ý kiến. 

- Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua 

thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua 

thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ 

tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu 

quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả người dự họp. 

4. Cách thức thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị 

- 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. 

- Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và 

tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải 
được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng 

quản trị tham dự cuộc họp này. 
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- 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. 

5. Biên bản Hội đồng quản trị 

- Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới 

các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến 

hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời 

hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập 

bằng tiếng Việt và tiếng Trung Quốc. 

- Biên bản cuộc họp trực tiếp phải có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp. 

- Các cuộc họp qua điện thoại phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên 

bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này. 

6. Thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

- Các nghị quyết thuộc phạm vi phải công bố thông tin sẽ được công bố thông tin 

theo quy định của  pháp luật. 

IV. THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI 
ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

- Hội đồng quản trị quyết định việc thành lập các tiểu ban để phụ trách về chính 

sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ khi xét thấy cần thiết để 
hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị. 

2. Cơ cấu của tiểu ban 

- Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng ít nhất là 

ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. 

Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều 

hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ 

nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. 

3. Tiêu chuẩn thành viên của tiểu ban, trưởng tiểu ban 

- Thành viên của tiểu ban không phải là người có liên quan với các thành viên Hội 

đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác. 

- Trưởng tiểu ban là thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng 

quản trị không điều hành, được Hội đồng quản trị chỉ định. Có kinh nghiệm liên 

quan đến công tác tài chính kế toán hoặc kiểm toán. 
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4. Việc thành lập tiểu ban 

- Hội đồng quản trị quyết định việc thành lập các tiểu ban khi thấy cần thiết và quy 

định về quyền hạn, quy trình và báo cáo của các tiểu ban. 

5. Trách nhiệm của các tiểu ban và từng thành viên:  

- Trách nhiệm của từng tiểu ban sẽ được Hội đồng quản trị phân công khi thành lập 

các tiểu ban đó. 

- Nhiệm vụ của từng thành viên trong tiểu ban sẽ do Trưởng tiểu ban phân công. 

V. THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ 

1. Các tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm toán nội bộ 

- Trưởng ban kiểm toán nội bộ phải là thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc 

thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, được Hội đồng quản trị chỉ định. 

Có kinh nghiệm liên quan đến công tác tài chính kế toán hoặc kiểm toán; 

- Thành viên ban kiểm toán nội bộ không nhất thiết phải là thành viên Hội đồng 

quản trị; 

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và 

quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp; 

- Không phải là người có liên quan với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người 

quản lý khác; 

- Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty; 

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Cơ cấu, thành phần của ban kiểm toán nội bộ 

- Phần lớn thành viên của Ban kiểm toán nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị độc 

lập và thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. 

- Ít nhất một (01) thành viên của Ban kiểm toán nội bộ có các bằng cấp, chứng chỉ 
hoặc có kinh nghiệm liên quan đến công tác tài chính, kế toán hoặc kiểm toán. 

3. Quyền và trách nhiệm của Ban kiểm toán nội bộ 

- Khi có yêu cầu của Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông được quy định tại khoản 3 

Điều 12 của Điều lệ, thực hiện và tiến hành kiểm tra trong thời hạn bảy (07) ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm 

việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm toán nội bộ phải báo cáo giải trình về 
những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và Cổ Đông hoặc 

nhóm Cổ Đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm toán nội bộ quy định tại 
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khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, 
không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; 

- Xây dựng cơ chế tiếp nhận ý kiến phản ánh, khiếu nại của nhân viên trong Công 

ty về các sai phạm, thiếu sót trong việc quản lý, điều hành kinh doanh, quản trị rủi 

ro, kiểm soát nội bộ. Cơ chế này phải đảm bảo bảo mật và bảo vệ quyền lợi hợp 

pháp của người phản ánh, khiếu nại, cũng như quy định về điều tra độc lập và các 

bước xử lý sau đó. 

- Khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc vi phạm nghĩa vụ của 

người quản lý Công ty quy định tại Điều 160 của Luật Doanh Nghiệp, Điều 36 và 

Điều 37 của Điều Lệ này thì phải yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt 

ngay hành vi vi phạm, đồng thời gửi thông báo ngay bằng văn bản đến Hội đồng 

quản trị để Hội đồng quản trị ra quyết định xử lý; Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, 

tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh 

doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính; 

- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều 

hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo 

yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông được quy định tại Khoản 3 Điều 12 của 

Điều lệ; 

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý 

của Công ty. Lập nội dung thẩm định này trong báo cáo của Hội đồng quản trị 
trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên; 

- Kiểm toán nội bộ: Tiểu Ban Kiểm Toán chịu trách nhiệm về hoạt động kiểm toán 

nội bộ của Công ty; 

- Các quyền hạn và trách nhiệm khác theo quy định Pháp Luật. 

- Ban Kiểm Toán nội bộ được quyền sử dụng tư vấn độc lập để thực hiện các 

nhiệm vụ được giao. 

- Tổng giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp khác phải cung cấp tất cả các 

thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban 

kiểm toán nội bộ. 

4. Cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ 

- Ban kiểm toán nội bộ tiến hành họp hoặc thảo luận định kỳ hàng quý trước cuộc 

họp quý của Hội đồng quản trị từ 1 đến 10 ngày để thảo luận và thống nhất các 

nội dung cần báo cáo Hội đồng quản trị. Thành phần tối thiểu là 2/3 thành viên. 
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VI. LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM NGƯỜI ĐIỀU HÀNH 
DOANH NGHIỆP 

1. Các tiêu chuẩn của người điều hành doanh nghiệp 

- Có trình độ chuyên môn trong một hoặc các lĩnh vực quản lý kinh doanh của 

Công ty, kinh nghiệm thực tế về quản trị kinh doanh; 

- Có trình độ đại học trở lên; 

- Không đồng thời làm Tổng giám đốc của bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào hoặc 

các chức danh quản lý ở các công ty khác 

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh 

nghiệp; 

2. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp 

- Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc một 

người khác làm Tổng giám đốc. Việc bổ nhiệm sẽ được thể hiện bằng văn bản 

Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

- Nhiệm kỳ của người điều hành doanh nghiệp là 5 năm và có thể được tái bổ 

nhiệm. 

3. Ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp 

- Công ty ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp, trong đó quy 

định thù lao, tiền lương và lợi ích khác.  

- Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ thay mặt Hội đồng quản trị ký kết hợp đồng lao 

động của Tổng giám đốc và Tổng giám đốc ký hợp đồng lao động với Người điều 

hành khác. 

4. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm người điều hành doanh nghiệp  

- Miễn nhiệm: 

+ Do nhu cầu công tác, điều chuyển, luân chuyển nhân sự của Công ty; 

+ Hết hợp đồng lao động; 

+ Nghỉ hưu và không có nhu cầu gia hạn/ tái ký hợp đồng; 

+ Do sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục công tác. 

- Bãi nhiệm: 

+ Không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm nội quy, quy chế của Công ty; 
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+ Vi phạm pháp luật đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc buộc phải 

chấm dứt hợp đồng lao động; 

- Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm, bãi 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. 

5. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp 

- Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người điều hành doanh nghiệp được 

công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường 

chứng khoán. 

VII. PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG 
GIÁM ĐỐC 

1. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết 
quả họp giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc 

- Thủ tục và trình tự mời họp được đề cập trong phần triệu tập họp Hội đồng quản 

trị. 

- Nội dung họp giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc được tích hợp trong 

chương trình họp Hội đồng quản trị. 

2. Tổng giám đốc 

- Tổng giám đốc và các thành viên bộ máy quản lý khác là cơ quan chấp hành, điều 

hành hoạt động của Công ty, đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra bình thường 

và có hiệu quả. 

- Tổng giám đốc có quyền quyết định các biện pháp vượt thẩm quyền của mình 

trong trường hợp khẩn cấp như thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, sự cố bất ngờ... 

nhưng phải báo cáo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong thời gian sớm nhất 
có thể và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông gần 

nhất về các quyết định đó. 

- Tổng giám đốc có quyền từ chối thi hành và bảo lưu các ý kiến của mình đối với 

các quyết định của Hội đồng quản trị nếu nhận định rằng quyết định này trái pháp 

luật hoặc gây tổn hại đến quyền lợi của cổ đông. Trong trường hợp này, Tổng 

giám đốc phải có báo cáo giải trình ngay với Hội đồng quản trị và Tiểu ban kiểm 

toán nội bộ bằng văn bản. 

- Trước khi thực hiện các nhiệm vụ tuyển dụng người điều hành khác cần phải có 

sự phê duyệt của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc gửi tờ trình đến Hội đồng 

quản trị trước 7 ngày. 
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- Các nội dung quy định tại điểm h khoản 3 Điều 35 của Điều lệ, Tổng giám đốc 

phải gửi cho Hội đồng quản trị sớm nhất có thể nhưng không ít hơn 7 ngày trước 

ngày nội dung đó được quyết định. 

3. Các trường hợp Tổng giám đốc và tiểu ban kiểm toán đề nghị triệu tập họp 
Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị 

- Xung đột quyền, nghĩa vụ giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; 

- Khủng hoảng mà việc xử lý vượt quá thẩm quyền của Tổng Giám đốc; 

- Các giao dịch mà Tổng Giám đốc là một bên liên quan; 

- Các phát sinh trọng yếu trong quá trình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng 

quản trị; 

- Các nội dung vượt thẩm quyền theo ủy quyền của Hội đồng quản trị đối với Tổng 

Giám đốc. 

4. Báo cáo của Tổng giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ 
và quyền hạn được giao 

- Thành tích chung của Công ty, đặc biệt trong sự so sánh với đối thủ cạnh tranh; 

- Việc triển khai chiến lược kinh doanh của Công ty; 

- Các chỉ tiêu tiếp thị và kinh doanh của Công ty; 

- Các kết quả tài chính của Công ty; 

- Sự tuân thủ của Bộ máy quản lý đối với luật pháp và các thủ tục nội bộ liên quan 

tới Quản trị công ty, quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ, cũng như các vấn đề về 
đạo đức kinh doanh; 

- Thành tích của Bộ máy quản lý, ở cấp độ nhóm lẫn cấp độ cá nhân; 

5. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội 
đồng quản trị  đối với Tổng giám đốc 

- Các nội dung giám sát việc thực hiện Nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của 

Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc được tích hợp thành 1 mục trong 

chương trình họp Hội đồng quản trị. 

6. Các vấn đề Tổng giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức báo 
cáo Hội đồng quản trị 

- Tổng giám đốc phải báo cáo Hội đồng quản trị khi có yêu cầu. Cách thức báo cáo 

tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. 
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7. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội 
đồng quản trị và Tổng giám đốc theo nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu 
trên 

a) Đối với các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông: 

- Tổng giám đốc có trách nhiệm chuẩn bị các báo cáo theo phân công của Hội đồng 

quản trị, báo cáo Hội đồng quản trị thông qua để Hội đồng quản trị trình Đại hội 

đồng cổ đông xem xét và quyết định. 

b) Đối với các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị: 

- Tổng giám đốc là người chịu trách nhiệm tổ chức nghiên cứu xây dựng các dự án, 

lập các kế hoạch, lấy ý kiến của các chuyên gia tư vấn và trình dự thảo lên Hội 

đồng quản trị xem xét và quyết định. Tổng giám đốc có trách nhiệm xây dựng các 

báo cáo cho Hội đồng quản trị đảm bảo rõ ràng về hình thức, chính xác về nội 

dung và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật; 

- Đối với các nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt bằng văn bản, Tổng 

giám đốc có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, 

quyết định của Hội đồng quản trị; 

- Tổng giám đốc được ký kết một số văn bản liên quan theo phân cấp của Hội đồng 

quản trị và có trách nhiệm tổ chức thực hiện đề án, kế hoạch sau khi được Hội 

đồng quản trị thông qua. 

c) Tiểu ban kiểm toán nội bộ có sự phối hợp sau: 

- Đối với hoạt động của Tổng giám đốc và Ban giám đốc tiều hành, căn cứ vào các 

báo cáo hoạt động thường kỳ và những yêu cầu cung cấp thông tin cá biệt của 

Tiểu ban kiểm toán, Tiểu ban kiểm toán có quyền đề nghị Hội đồng quản trị xem 

xét lại các quyết định của Tổng giám đốc. Trong các trường hợp có dấu hiệu vi 

phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty và có thể gây thiệt hại lớn về vật 
chất, uy tín của Công ty, Tiểu ban kiểm toán có quyền gửi thông báo đến Tổng 

giám đốc nhằm mục đích yêu cầu dừng ngay việc thực hiện các quyết định đó. 

Trong vòng 01 giờ kể từ khi gửi yêu cầu, Tiểu ban kiểm toán phải thông báo ý 

kiến của Tiểu ban kiểm toán với các thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội 

đồng quản trị sẽ ra thông báo về việc ngừng thực hiện các quyết định của Tổng 

giám đốc. 

- Đối với thông tin, tài liệu về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo 

tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, văn bản yêu cầu của Tiểu ban kiểm toán 

phải được gửi đến Công ty trước ít nhất 48 giờ; 
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- Đối với việc sử dụng tư vấn độc lập bên ngoài, Tiểu ban kiểm toán phải thông tin 

về phạm vi, giá trị và các nội dung trọng yếu khác trong vòng 48 giờ kể từ thời 

điểm xác định lập dịch vụ đó. 

d) Tổng giám đốc 

- Chịu trách nhiệm cao nhất trong việc tổ chức, điều hành mọi hoạt động sản xuất 
kinh doanh hàng ngày của Công ty. Tổng giám đốc thực hiện quyền hạn, nhiệm 

vụ của mình phù hợp với luật và Điều lệ của Công ty; 

- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, chỉ đạo thực 

hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư đã được Hội đồng quản trị phê 

duyệt. Trong trường hợp không đồng ý với Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng 

quản trị, Tổng giám đốc vẫn có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết, Quyết định của 

Hội đồng quản trị nhưng có quyền bảo lưu ý kiến của mình và trình Đại hội đồng 

cổ đông xem xét trong phiên họp gần nhất; 

- Khi thấy Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị vi phạm pháp luật, vi 

phạm quy định của Điều lệ của Công ty, Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo 

để Hội đồng quản trị thay đổi quyết định. Trong trường hợp Hội đồng quản trị 
không thay đổi quyết định, Tổng giám đốc có quyền từ chối thực hiện những Nghị 
quyết, Quyết định trái pháp luật đó của Hội đồng quản trị. Khi từ chối thực hiện 

Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc có trách nhiệm 

thông báo ngay với Ban kiểm toán nội bộ. 

VIII. QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG, 
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH 
NGHIỆP KHÁC 

1. Đánh giá hoạt động 

a. Hội đồng quản trị: 

- Hội đồng quản trị thực hiện đánh giá Hội đồng quản trị kết hợp với đánh giá hoạt 
động các tiểu ban và đánh giá từng thành viên Hội đồng quản trị. Việc đánh giá 

được thực hiện 1 lần/năm 

- Việc đánh giá được thực hiện thông qua việc tổ chức một cuộc họp đặc biệt của 

Hội đồng quản trị để đánh giá công tác của Hội đồng quản trị hoặc dành thời gian 

trong một cuộc họp thường kỳ để thực hiện việc đánh giá. Hồ sơ đánh giá sẽ được 

lưu trữ tại Công ty theo chế độ lưu trữ thông tin bảo mật. 
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- Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và các tiểu ban thể hiện qua các khía 

cạnh: 

+ Kết quả doanh thu, lợi nhuận và các chỉ số phi tài chính khác 

+ Tỷ lệ thành viên độc lập hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị không 

điều hành trong cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị 

+ Số cuộc họp của Hội đồng quản trị, của các tiểu ban và các nội dung được đề ra 

trong từng cuộc họp 

+ Số lượng các trường hợp về xung đột lợi ích có xảy ra 

+ Việc tuân thủ quy định về bảo mật thông tin 

+ Hội đồng quản trị tham gia các chương trình đào tạo về quản lý 

b. Tổng giám đốc và các Người điều hành doanh  nghiệp khác 

- Hội đồng quản trị giao phòng nhân sự xây dựng các tiêu chuẩn và đánh giá hoạt 
động cho tất cả các đối tượng là Tổng Giám đốc và Người điều hành doanh 

nghiệp khác. 

- Các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động phải hài hòa giữa lợi ích của các nhân sự bộ 

máy quản lý với lợi ích lâu dài của Công ty và cổ đông. Các chỉ số tài chính và phi 

tài chính được sử dụng trong đánh giá được Hội đồng quản trị cân nhắc trận trọng 

và quyết định tại từng thời điểm. Trong đó, các chỉ tiêu phi tài chính có thể được 

phân loại theo lĩnh vực như bên có quyền lợi liên quan, quy trình hoạt động và 

tính hiệu quả, tăng trưởng nội  bộ và quản lý tri thức. 

- Hội đồng quản trị thực hiện việc đánh giá Tổng giám đốc và Người điều hành 

doanh nghiệp khác dựa trên các tiêu chí sau: 

+ Thực hiện mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh 

+ Bổn phận chung của Cán bộ quản lý cấp cao 

+ Năng lực và kỹ năng của cán bộ quản lý cấp cao 

2. Khen thưởng 

- Hội đồng quản trị giao cho phòng nhân sự trách nhiệm xây dựng hệ thống khen 

thưởng. Việc khen thưởng được thực hiện dựa trên kết quả đánh giá hoạt động của 

Quy chế này và tình hình thực tế của Công ty tại từng thời điểm. 

- Hình thức khen thưởng: 

+ Bằng tiền; 

+ Bằng hình thức phi vật chất khác 
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- Đối với đối tượng là thành viên Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị quyết định 

trong phạm vi thù lao được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn. 

- Đối với đối tượng là người điều hành: nguồn kinh phí thưởng được trích từ Quỹ 

khen thưởng phúc lợi của Công ty và nguồn hợp pháp khác, hoặc sẽ được tính vào 

chi phí trước thuế theo các quy định pháp luật có liên quan. Mức khen thưởng căn 

cứ vào tình hình thực tế của Công ty từng năm. 

3. Kỷ luật 

- Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng hệ thống kỷ luật dựa trên tính chất và 

mức độ của việc vi phạm. Việc kỷ luật phải có hình thức cao nhất là bãi nhiệm và 

cách chức. 

- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp 

khác không hoàn thành nhiệm vụ của mình so với yêu cầu với sự trung thực, siêng 

năng, cẩn trọng và tròn bổn phận sẽ phải chịu trách nhiệm cá nhân về những thiệt 
hại do mình gây ra. 

- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp 

khác khi thực hiện nhiệm vụ mà có hành vi vi phạm quy định pháp luật hoặc quy 

định của Công ty thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, phạt hành 

chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của hệ thống kỷ luật và 

quy định của pháp luật. Trường hợp gây thiệt hại đến lợi ích của Công ty, cổ đông 

hoặc người khác sẽ phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

IX. LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN 
TRỊ CÔNG TY 

1. Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị Công ty 

- Có hiểu biết về pháp luật; 

- Không được đồng thời làm việc cho Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện 

kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty; 

- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và quyết định của Hội đồng quản 

trị. 

2. Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty 

- Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị quyết định, 

tối đa là năm (05) năm. 
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3. Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty 

- Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần 

nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. 

4. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty 

- Hội đồng quản trị sẽ thông báo việc  bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản 

trị công ty với Tổng giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp khác. 

X. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU 

- Các quy định về việc quản lý và sử dụng con dấu tuân thủ theo Quy chế quản lý 

con dấu của Công ty ban hành kèm quyết định số 264/QTHG ngày 15 tháng 05 

năm 2016 của Tổng giám đốc) 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Tiểu Mai 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

Điều lệ này được thông qua theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại 

đại hội tổ chức vào ngày 24 tháng 06 năm 2018 

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 giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký 

mua khi thành lập doanh nghiệp và quy định tại Điều 6 Điều lệ này; 

b. "Luật doanh nghiệp" là Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội 

nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 

năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2015; 

c. "Luật chứng khoán" là Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội 

nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 

năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 

62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010; 

d. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh lần đầu; 

e. "Người điều hành doanh nghiệp" là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế 

toán trưởng, và người điều hành khác trong Công ty được Hội đồng quản 

trị phê chuẩn; 

f. "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4 

Luật doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán; 

g. "Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 9 Điều 6 Luật chứng 

khoán; 

h. "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; 

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

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

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

3. Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện 

cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này. 
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II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, 

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 và thời hạn 
hoạt động của Công ty 

1. Tên Công ty 

- Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA 

- Tên tiếng Anh : Royal International  Joint Stock Corporation 

- Tên giao dịch : Royal International Corp 

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: Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

- Điện thoại : (+84 -0203) 846658 

- Fax  : (+84 -0203) 846728 

- Website : http://vn.royalhalonghotel.com  

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

doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết 

định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép. 

5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo khoản 2 Điều 49 hoặc gia 

hạn hoạt động theo Điều 50 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 

Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. 

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật: 

a)  Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm sau: 

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, 

tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty; 

- Trung thành với lợi ích của Công ty, không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ 

hội kinh doanh của Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài 

sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; 

- Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về việc mình và người 
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có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tạ 

các doanh nghiệp khác. 

b) Chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm 

nghĩa vụ quy định tại mục a điều này. 

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: 

- Xây dựng một khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao, các khu vui chơi giải 

trí tại Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh và kinh 

doanh các dịch vụ khách sạn tại đây. 

- Thiết lập một khu riêng biệt trong khuôn viên dự án để kinh doanh trò chơi 

có thưởng dành cho người nước ngoài gồm các trò chơi có thưởng sau: 

+ Bách gia lạc, số lượng 3 bàn; 

+ Black – Jack (21 điểm), số lượng 3 bàn; 

+ Tài sỉu (to nhỏ), số lượng 3 bàn; 

+ Máy đánh bài tú Lơ khơ, số lượng 3 bàn; 

+ Bánh xe may mắn, số lượng 3 bộ; 

+ Thiên cửu bài (Mạt chược), số lượng 3 bộ; 

+ Máy trò chơi điện tử, số lượng 70 máy. 

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là: từng bước mở rộng thị trường, nâng 

cao hiệu quả hoạt động, tạo việc làm cho người lao động, tăng lợi tức cho 

các cổ đông và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh. 

3. Trong quá trình hoạt động Công ty có thể có các mục tiêu khác phù hợp với 

quy định của pháp luật. 

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

1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh 

doanh theo ngành nghề của Công ty đã được công bố trên Cổng thông tin 

đăng ký doanh nghiệp quốc gia và Điều lệ này, phù hợp với quy định của 

pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các 

mục tiêu của Công ty. 

2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác 

được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 
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IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN  

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần 

1. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này là 

703.687.540.000 VND (Bảy trăm linh ba tỷ, sáu trăm tám mươi bảy triệu 

năm trăm bốn mười ngàn đồng chẵn). 

 Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 70.368.754 cổ phần với 

mệnh giá là 10.000 VND/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 cho các đối tượng 

theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, 

nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so 

với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp 

cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá. 

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. Cổ phần 

do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán 

theo những cách thức phù hợp với Luật chứng khoán, văn bản hướng dẫn 

liên quan và quy định của Điều lệ này. 

7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng 

cổ đông thông qua và phù hợp với 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 chứng chỉ do công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu 

điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ 



ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG                CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA 

 

Trang 5/44 

 

phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật 

doanh nghiệp. 

3. Trong thời hạn một (01) tháng kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển 

quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn hai 

(02) tháng (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định) kể từ 

ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án 

phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần được cấp chứng 

nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in 

chứng nhận cổ phiếu. 

4. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng, 

người sở hữu cổ phiếu đó có thể đề nghị được cấp chứng nhận cổ phiếu 

mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh 

toán mọi chi phí liên quan cho Công ty. 

Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác 

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

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

Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần 

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

luật có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao 

dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về 

chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

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

hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu 

phát hành để tăng vốn cổ phần 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 suất trên khoản tiền đó và những 

chi phí phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty. 

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

thiểu là bảy (07) ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và 

thông báo phải ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số 

cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi. 

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

đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không 
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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 111 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 thanh toán (các khoản tiền có liên quan) 

và lãi phát sinh theo tỷ lệ (không quá 12 % một năm) 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 

Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị của Công ty bao gồm: 

a) Đại hội đồng cổ đông; 

b) Hội đồng quản trị; 

c) Tổng giám đốc. 

VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

Điều 12. Quyền của cổ đông 

1. Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương 

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

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

góp vào Công ty. 

2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: 

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

hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc 

thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa; 

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

c. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định 

của Điều lệ này và pháp luật hiện hành; 

d. Ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông 

mà họ sở hữu; 
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e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cổ đông và yêu 

cầu sửa đổi các thông tin không chính xác; 

f. Tiếp cận thông tin về danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ 

đông; 

g. 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; 

h. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn 

lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty sau khi Công ty đã thanh 

toán các khoản nợ (bao gồm cả nghĩa vụ nợ đối với nhà nước, thuế, phí) và 

thanh toán cho các cổ đông nắm giữ các loại cổ phần khác của Công ty theo 

quy định của pháp luật; 

i. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại 

Điều 129 Luật doanh nghiệp; 

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

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% 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 theo quy định tương ứng tại Điều 25 

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 Hội đồng quản trị 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 13. Nghĩa vụ của cổ đông 

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau: 

1.  Tuân thủ Điều lệ công ty và các quy chế nội bộ của Công ty; chấp hành 
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quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 

2. 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 người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; 

c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp 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. 

3. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định. 

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

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

6. 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. 

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 

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 hoặc có thể 

được gia hạn nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài 

chính. 

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 và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. 

Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các 

khoản ngoại trừ trọng yếu, Công ty có thể mời đại diện công ty kiểm toán 

độc lập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để giải thích các nội 

dung liên quan. 

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

các trường hợp sau: 
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a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 

b. Báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng hoặc báo cáo tài chính năm đã được 

kiểm toán phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu 

kỳ; 

c. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, viên 

ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội 

đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định 

tại Điều lệ này; 

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này yêu 

cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. 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; 

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

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

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba 

mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc 

lập Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại điểm c khoản 3 Điều này 

hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm d và điểm e 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 Chủ tịch Hội đồng quản trị 
phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và phải bổi thường thiệt hại phát sinh 

đối với Công ty;  

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

theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) 

ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d 

khoản 3 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông theo quy định tại khoản 6 Điều 136 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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Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn 

đề sau: 

a. Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán; 

b. Báo cáo của Hội đồng quản trị; 

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

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về 

các vấn đề sau: 

a. Thông qua báo cáo tài chính năm; 

b. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật 

doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này 

không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý 

kiến các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

c. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị; 

d. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; 

e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị; 

f. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền 

thù lao của Hội đồng quản trị; 

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

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

phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba 

(03) năm đầu tiên kể từ ngày thành lập; 

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

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

k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị gây thiệt hại cho 

Công ty và cổ đông; 

l. Quyết định giao dịch đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá 

trị tài sản của Công được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được 

kiểm toán; 

m. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần phát hành của mỗi loại; 

n. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại 

khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% 

tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; 
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o. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây: 

a. Thông qua các hợp đồng quy định tại khoản 2 Điều này khi cổ đông đó 

hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng; 

b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ 

đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện tương ứng với 

tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông 

qua giao dịch khớp lệnh trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc chào mua 

công khai theo quy định của pháp luật. 

4. 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. Đại diện theo ủy quyền 

1. Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định của pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. 

Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác 

định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại 

diện. 

2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập 

thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau 

đây: 

a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có 

chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ 

chức được ủy quyền dự họp; 

b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có 

chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của 

cổ đông tổ chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được 

ủy quyền dự họp; 

c. Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện 

theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp. 

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

quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp. 

3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định người 

đại diện, việc chỉ định người đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là 

có hiệu lực nếu giấy chỉ định người đại diện đó được xuất trình cùng với 

giấy ủy quyền cho luật sư (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty). 



ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG                CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA 

 

Trang 12/44 

 

4. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, 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; 

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 nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ 

thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% 

quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nêu trên biểu quyết thông qua. 

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

thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai 

(02) cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu 

một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. 

Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ 

chức lại trong vòng ba mươi (30) ngày sau đó 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 được 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. 

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

với các quy định tại Điều 19 và Điều 21 Điều lệ này. 

3. 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. 
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Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng 
cổ đông 

1. Hội đồng quản trị 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 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 Đại hội 

đồng cổ đông. 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; 

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; 

c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 

d. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc 

họp; 

e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; 

f. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ 

đông có quyền dự họp; 

g. Các công việc khác phục vụ đại hội. 

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

phương thức bảo đảm, 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. 

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 

mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

(tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được 

trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). 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; 

c. Phiếu biểu quyết; 
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d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp; 

e. 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 3 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 ít nhất ba (03) 

ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến 

nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ 

căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực 

cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp 

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

chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị 
đưa vào chương trình họp. 

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối 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 thời hạn hoặc không đủ, không đúng 

nội dung; 

b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 

5% cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng 

theo quy định tại khoản 3 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. 

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 cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi 

(30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp 

hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong 

vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ 

đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ 
được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết. 

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại 

biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai 

mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu 

tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 
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hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào 

tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp 

lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. 

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. 

2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại 

diện được 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 được ủy quyền và số 

phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số 

thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được 

thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. 

Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo 

từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn 

đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát 

kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ 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. 

3. Cổ đông hoặc đại diện 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. 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp 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.  

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và 

người có số phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp. 

5. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời 

gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. 

6. Chủ tọa đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã 
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được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự. 

7. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại 

hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định 

tại khoản 8 Điều 142 Luật doanh nghiệp. 

8. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền yêu cầu các cổ đông 

hoặc đại diện được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông chịu sự 

kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác. Trường hợp có 

cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không tuân thủ những quy định về 

kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, người triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông sau khi xem xét một cách cẩn trọng có quyền từ chối hoặc 

trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên ra khỏi đại hội. 

9. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, sau khi đã xem xét một cách cẩn 

trọng, có thể tiến hành các biện pháp thích hợp để: 

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. 

10. Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông áp dụng các biện pháp 

nêu trên, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông khi xác định địa điểm 

đại hội có thể: 

a. Thông báo đại hội được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và chủ 

tọa đại hội có mặt tại đó là “Địa điểm chính của đại hội”; 

b. Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không dự 

họp được theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa 

điểm khác với địa điểm chính của đại hội có thể đồng thời tham dự đại hội; 

Thông báo về việc tổ chức đại hội không cần nêu chi tiết những biện pháp 

tổ chức theo Điều khoản này. 

11.  Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi 

là tham gia đại hội ở địa điểm chính của đại hội. 

12. Hàng năm, Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý 

kiến cổ đông bằng văn bản. 
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Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 

51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt 

trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại 

hội đồng cổ đông: 

a. Thông qua báo cáo tài chính năm; 

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

c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, báo cáo 

việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc. 

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 

Điều 144 Luật doanh nghiệp. 

3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ 

sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ 

chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc 

các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của 

Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được 

thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền 

biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt 

tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

4. 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 

và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy 

định. 

Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để 
thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của 

Công ty. 

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

hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Hội đồng 

quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời 

gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày 

trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu 
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lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 

Điều 18 Điều lệ này. 

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

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b. Mục đích lấy ý kiến; 

c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy 

chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác 

của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành 

lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường 

trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền 

của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu 

quyết của cổ đông; 

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

e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý 

kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến; 

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

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp 

luật của Công ty. 

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, 

hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, 

người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền. 

5. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công ty theo các hình thức sau: 

a. Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì 

dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư 

điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. 

Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội 

dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được 

công bố trước thời điểm kiểm phiếu 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. 

6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng 

kiến của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản 

kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 
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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 biểu quyết không hợp lệ và 

phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông 

tham gia biểu quyết; 

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

vấn đề; 

e. Các vấn đề đã được thông qua; 

f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp 

luật của Công ty, 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. 

7. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm 

(15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang 

thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc 

đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi tư 

(24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 

8. 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. 

9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 23. 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 được lập 

bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh 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; 



ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG                CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA 

 

Trang 20/44 

 

c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 

d. Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp; 

f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục 

danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số 

phiếu bầu tương ứng; 

g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ 

phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, 

không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu 

biểu quyết của cổ đông dự họp; 

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

ứng; 

i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký. 

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý 

như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và 

tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 

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 phải chịu trách nhiệm 

liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 và tài liệu có 

liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định 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 cổ đông 

bằng văn bản, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cổ đông hoặc 

nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền yêu cầu 
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Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông trong các trường hợp sau đây: 

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ra 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định 

của Luật doanh nghiệp và Điều lệ này, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 

Điều 21 Điều lệ này. 

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này. 

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 ba 

mươi (30) ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều 

lệ này. 

VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập 
Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được 

quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này; 

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty 

và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ 

công ty quy định khác. 

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội 

đồng quản trị của công ty khác. 

d) Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành 

viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ 

đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị 
dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công 

ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm 

quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ. 

2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau 

đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác: 

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; 

không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty 

ít nhất trong 03 năm liền trước đó. 

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản 
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phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định; 

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, 

con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là 

người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty; 

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết của công ty; 

e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó. 

3. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các 

ứng viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập 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 và thành viên độc lập Hội 

đồng quản trị 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 và thành viên 

độc lập 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; 

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 hoặc thành viên độc 

lập 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). 

4. 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 hoặc ứng viên độc lập Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm 
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cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai 

(02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 

40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% 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. 

5. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị và ứng viên độc lập Hội 

đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, 

Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức 

đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị 
công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội 

đồng quản trị và ứng viên độc lập Hội đồng quản trị phải được công bố rõ 

ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề 

cử theo quy định pháp luật. 

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

1. Thành viên Hội đồng quản trị là sáu (09) người, trong đó thành viên độc lập 

hội đồng quản trị là ba (03) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản 

trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có 

thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

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

Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần 

ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản 

trị trong các trường hợp sau: 

a. Không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật 

doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng 

quản trị; 

b. Có đơn từ chức; 

c. Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những 

bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi; 

d. Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu (06) 

tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 

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

f. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên 

Hội đồng quản trị; 
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g. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

4. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin 

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

5. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty. 

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

1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát 

và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ 

quyền hạn để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không 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 hàng năm của Công ty; 

b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được 

Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

c. Bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng 

giám đốc, người điều hành khác và quyết định mức lương của họ; 

d. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người điều hành khác; 

e. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với người điều hành doanh nghiệp 

cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề 

liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với người điều hành đó; 

f. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty, việc thành lập công ty con, lập chi 

nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp 

khác; 

g. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty; 

h. Quyết định quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng 

cổ đông chấp thuận thông qua hiệu quả để bảo vệ cổ đông ; 

i. 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 quyết định; 

j. Đề xuất mức cổ tức hàng năm; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức; 

k. Đề xuất các loại cổ phần phát hành và tổng số cổ phần phát hành theo từng 

loại; 
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l. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng 

quyền; 

m. Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu trong trường hợp được Đại hội 

đồng cổ đông ủy quyền; 

n. Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị công ty 

lên Đại hội đồng cổ đông; 

o. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám 

đốc; 

p. Các quyền và nghĩa vụ khác (nếu có). 

3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:  

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

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

c. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp và trừ 

trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 135 và khoản 1, khoản 3 Điều 162 

Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng 

quản trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của 

Công ty; 

d. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty ủy nhiệm là đại diện 

thương mại và Luật sư của Công ty; 

e. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và 

bồi thường của Công ty; 

f. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách hoặc các 

khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng 

năm; 

g. Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được thành 

lập ở Việt Nam hay nước ngoài; 

h. Việc định giá tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền trong đợt phát 

hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ; 

i. Việc mua lại hoặc thu hồi không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã 

được chào bán trong mười hai (12) tháng; 

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

k. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải có 

sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình. 
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4. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của 

mình, cụ thể là việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc 

và người điều hành khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản 

trị không trình báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm 

của Công ty bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông 

qua. 

5. Trừ khi pháp luật và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể ủy 

quyền cho nhân viên cấp dưới và người điều hành khác đại diện xử lý công 

việc thay mặt cho Công ty. 

Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản 
trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được ủy quyền) 

được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội 

đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ 

đông quyết định. Khoản thù lao này được chia cho các thành viên Hội đồng 

quản trị theo thỏa thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường 

hợp không thỏa thuận được. 

2. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi 

phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công 

ty, công ty con, công ty liên kết của Công ty và các công ty khác mà thành 

viên Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết 

trong Báo cáo thường niên của Công ty. Thù lao của thành viên Hội đồng 

quản trị phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng 

năm của Công ty. 

3. Thành viên Hội đồng quản 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 mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm 

vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể 

được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng 

lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo 

quyết định của Hội đồng quản trị. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi 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 . 
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Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các 

thành viên Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu 

tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông; đồng thời có các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Luật doanh 

nghiệp và Điều lệ này. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị 
gửi báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo kiểm 

toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông. 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng 

quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, 

Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày. 

Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 

1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì Chủ tịch Hội đồng quản trị 
sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong 

thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản 

trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc 

tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành 

viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất thì các thành 

viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong số họ triệu tập 

họp Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị 
định kỳ và bất thường, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp 

ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Chủ tịch có thể triệu tập 

họp khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một (01) lần. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không 

được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối 

tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần 

thảo luận: 

a. Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác; 

b. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 

c. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; 

d. Các trường hợp khác (nếu có). 
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4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời 

hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị nêu tại khoản 3 

Điều này. Trường hợp không triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch Hội 

đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công 

ty; những người đề nghị tổ chức họp được nêu tại khoản 3 Điều này có 

quyền triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

5. Trường hợp có yêu cầu của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán 

báo cáo tài chính của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập 

họp Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty. 

6. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành tại trụ sở chính của Công ty 

hoặc tại địa điểm khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của 

Chủ tịch Hội đồng quản trị và được sự nhất trí của Hội đồng quản trị. 

7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội 

đồng quản trị ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Thành viên 

Hội đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ 

chối này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên 

Hội đồng quản trị đó. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được làm 

bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, 

chương trình, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về 

những vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp và phiếu biểu 

quyết của thành viên. 

Thông báo mời họp được gửi bằng thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện 

khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên 

Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty. 

8. 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. 

9. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực 

tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số 

thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành 

viên tham gia họp đều có thể: 

a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong 
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cuộc họp; 

b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc 

thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện 

thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các 

phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy 

được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo 

quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, 
hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp. 

Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức 

và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp 

nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả 

thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này. 

10. Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp 

thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc 

họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải 

được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ trước 

khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả 

người dự họp. 

11. Biểu quyết 

a. Trừ quy định tại điểm b khoản 11 Điều này, mỗi thành viên Hội đồng quản 

trị hoặc người được ủy quyền theo quy định tại khoản 8 Điều này trực tiếp 

có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) 

phiếu biểu quyết; 

b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các 

giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành 

viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích 

của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành 

viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về 

những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết; 

c. Theo quy định tại điểm d khoản 11 Điều này, khi có vấn đề phát sinh tại 

cuộc họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội 

đồng quản trị mà thành viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, 

phán quyết của chủ tọa là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất 

hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được 

công bố đầy đủ; 

d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại 

điểm a và điểm b khoản 5 Điều 37 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng 
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kể trong hợp đồng đó; 

12. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ 

một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với 

Công ty và biết bản thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công 

khai lợi ích này tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng thảo luận về việc ký kết 

hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị 
không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, 

giao dịch được ký với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải công 

khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được 

tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích 

trong giao dịch hoặc hợp đồng nêu trên. 

13. 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. 

14. 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. 

15. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản 

trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc 

đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung 

biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội 

đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên 

bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản. 

Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính 

sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. 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 độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản 

trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các 

thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của 

Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của 

Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số 

thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là 

thành viên Hội đồng quản trị. 
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2. 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. 

Điều 32: Các quy định liên quan về cơ cấu tổ chức, chức năng của Tiểu 
Ban Kiểm Toán: 

a) Cơ cấu tổ chức của Tiểu Ban Kiểm Toán: Phần lớn thành viên của Tiểu 

Ban Kiểm Toán là thành viên Hội đồng quản trị độc lập và thành viên Hội 

đồng quản trị không điều hành. Các nội dung cụ thể liên quan đến cơ cấu tổ 

chức của Tiểu Ban Kiểm Toán sẽ được quy định tại Quy Chế Quản Trị 
Công Ty. 

b) Ít nhất một (01) thành viên của Tiểu Ban Kiểm Toán có các bằng cấp, 

chứng chỉ hoặc có kinh nghiệm liên quan đến công tác tài chính, kế toán 

hoặc kiểm toán. 

c) Tiểu Ban Kiểm Toán có những quyền hạn và trách nhiệm dưới đây: 

- Khi có yêu cầu của Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông được quy định tại khoản 

3 Điều 12 của Điều Lệ này, thực hiện và tiến hành kiểm tra trong thời hạn 

bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 

mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Tiểu Ban Kiểm 

Toán phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến 

Hội đồng quản trị và Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông có yêu cầu. Việc kiểm 

tra của Tiểu Ban Kiểm Toán quy định tại khoản này không được cản trở 

hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn 

điềuhành hoạt động kinh doanh của Công Ty; 

- Xây dựng cơ chế tiếp nhận ý kiến phản ánh, khiếu nại của nhân viên trong 

Công Ty về các sai phạm, thiếu sót trong việc quản lý, điều hành kinh 

doanh, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ. Cơ chế này phải đảm bảo bảo mật 

và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người phản ánh, khiếu nại, cũng như quy 

định về điều tra độc lập và các bước xử lý sau đó. 

- Khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc vi phạm nghĩa 

vụ của người quản lý Công Ty quy định tại Điều 160 của Luật Doanh 

Nghiệp, Điều 36 và Điều 37 của Điều Lệ này thì phải yêu cầu người có 

hành vi vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm, đồng thời gửi thông báo 

ngay bằng văn bản đến Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị ra quyết 

định xử lý; Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn 

trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công 

tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính; 
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- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công Ty, các công việc quản 

lý, điều hành hoạt động của Công Ty theo quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông hoặc theo yêu cầu của Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông được quy định 

tại Khoản 3 Điều 12 của Điều Lệ này; 

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm, sáu tháng 

và quý của Công Ty. Lập nội dung thẩm định này trong báo cáo của Hội 

đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên; 

- Kiểm toán nội bộ: Tiểu Ban Kiểm Toán chịu trách nhiệm về hoạt động 

kiểm toán nội bộ của Công Ty; 

- Trong hoạt động kế toán, kiểm toán của Công Ty: thực hiện các quyền hạn 

và trách nhiệm được quy định tại Quy Chế Quản Trị Công Ty; 

- Các quyền hạn và trách nhiệm khác theo Điều Lệ này, Quy Chế Quản Trị 
Công Ty, và quy định Pháp Luật. 

d) Tiểu Ban Kiểm Toán được quyền sử dụng tư vấn độc lập để thực hiện các 

nhiệm vụ được giao. 

e) Tổng giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp khác phải cung cấp tất cả 

các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu 

của Tiểu ban kiểm toán 

Điều 33. Người phụ trách quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị 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 Hội 

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

2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: 

a. Có hiểu biết về pháp luật; 

b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực 

hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty; 

c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định 

của Hội đồng quản trị. 

3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi 

cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. 

Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty 

tùy từng thời điểm. 

4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau: 
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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, và Đại hội đồng cổ đông theo 

yêu cầu của Hội đồng quản trị; 

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

d. Tham dự các cuộc họp; 

e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy 

định của pháp luật; 

f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị 
và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị; 

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

công ty. 

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

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

ty. 

VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

Điều 34. 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 hàng ngày của Công ty. Công ty có 

Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh 

quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, 

bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết Hội 

đồng quản trị. 

Điều 35. Người điều hành doanh nghiệp 

1. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản 

trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu 

chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng 

quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm mẫn 

cán để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ 

chức. 

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

động đối với Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng 

với những người điều hành khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi 

tham khảo ý kiến của Tổng giám đốc. 
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Điều 36. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám 
đốc 

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc 

một người khác làm Tổng giám đốc; ký hợp đồng trong đó quy định thù 

lao, tiền lương và lợi ích khác. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Tổng 

giám đốc phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, được 

thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm và được nêu trong 

Báo cáo thường niên của Công ty. 

2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc 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. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm 

giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định 

của pháp luật và Điều lệ công ty. 

3. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:   

a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, 

kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng 

quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

b. Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản 

trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương 

mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty 

theo những thông lệ quản lý tốt nhất; 

c. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế 

quản lý nội bộ của Công ty; 

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

e. Kiến nghị số lượng và người điều hành doanh nghiệp mà Công ty cần tuyển 

dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế nội bộ 

và kiến nghị thù lao, tiền lương và lợi ích khác đối với người điều hành 

doanh nghiệp để Hội đồng quản trị quyết định; 

f. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao 

động, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, mức lương, trợ cấp, lợi ích, và các điều 

khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ; 

g. Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế 

hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng 

các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) 

năm; 

h. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau 
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đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và 

hàng quý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm 

(bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và 

báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình 

để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định 

tại các quy chế của Công ty; 

i. 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 của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao 

động ký với Công ty. 

4. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng 

cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo 

cáo các cấp này khi được yêu cầu. 

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. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG 

GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

Điều 37. Trách nhiệm cẩn trọng 

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác có 

trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư 

cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, 

cẩn trọng vì lợi ích của Công ty. 

Điều 38. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 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. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác 

không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích 

cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những 

thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ 

lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác có 

nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung 

đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp 

nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác. 

4. Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác, Công ty không 
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được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản 

trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên 

quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có 

các lợi ích tài chính trừ trường hợp công ty đại chúng và tổ chức có liên 

quan tới thành viên này là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty 

hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn 

kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác. 

5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội 

đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ 

chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà 

thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác hoặc 

những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài 

chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây: 

a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng hai mươi phần trăm (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, Tổng giám đốc, người điều hành 

khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị 
đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực 

bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không 

có lợi ích liên quan; 

b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn hai mươi phần trăm (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 này cũng như mối quan hệ và lợi 

ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác 

đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu 

quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao 

dịch này; 

c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công 

bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của 

Công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản 

trị hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các 

tổ chức, cá nhân có liên quan tới các thành viên nêu trên không được sử 

dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho 

người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan. 
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Điều 39. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, 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 với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn 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, Tổng 

giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc là đại diện được Công ty 

ủy quyền hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Công ty với tư 

cách thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành doanh nghiệp, nhân 

viên hoặc đại diện theo ủy quyền của Công ty với điều kiện người đó đã 

hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích hoặc không mâu thuẫn 

với lợi ích của Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng 

chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình. 

3. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy 

quyền của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành khác, 

nhân viên hoặc là đại diện theo ủy quyền của Công ty được Công ty bồi 

thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi 

tố (trừ các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) trong các trường hợp 

sau: 

a. Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích và không mâu thuẫn 

với lợi ích của Công ty; 

b. Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện 

trách nhiệm của mình. 

4. Chi phí bồi thường bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), 

chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát 

sinh trong thực tế hoặc được coi là hợp lý khi giải quyết những vụ việc này 

trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho 

những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên. 

X. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY  

Điều 40. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nêu tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ này có quyền 

trực tiếp hoặc qua người được ủy quyền gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra 

danh sách cổ đông, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp 

hoặc trích lục các tài liệu này trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của 
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Công ty. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được ủy quyền của cổ đông phải 

kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao 

công chứng của giấy ủy quyền này. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác có 

quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và 

những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới 

chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật. 

3. Công ty phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh 

quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản 

trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo 

của Hội đồng quản trị, 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. 

4. Điều lệ công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. 

XI. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN  

Điều 41. Công nhân viên và công đoàn 

1. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn 

đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, 

bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động 

và người điều hành doanh nghiệp. 

2. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn 

đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các 

chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và 

chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định 

pháp luật hiện hành. 

XII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN  

Điều 42. Phân phối lợi nhuận 

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ 

tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. 

2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi 

trả liên quan tới một loại cổ phiếu. 

3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 

thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản 
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trị là cơ quan thực thi quyết định này. 

4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ 

phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt 

Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng 

trên cơ sở các thông tin chi tiết về 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 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. 

5. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua 

nghị quyết xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ 

theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu 

các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi 

nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. 

6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo 

quy định của pháp luật. 

XIII. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ 

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 

Điều 43. Tài khoản ngân hàng 

1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các 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 44. 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 Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ 

ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 

31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

đó. 
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Điều 45. Chế độ kế toán 

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS), chế 

độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm 

quyền ban hành khác được Bộ Tài chính 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. 

XIV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH 

NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Điều 46. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý 

1. Công ty phải lập Báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật cũng 

như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được 

kiểm toán theo quy định tại Điều 47 Điều lệ này. Trong thời hạn 90 ngày 

kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, Công ty phải nộp Báo cáo tài chính 

năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho cơ quan thuế có thẩm 

quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trong 

trường hợp Công ty đã niêm yết) và Cơ quan đăng ký kinh doanh. 

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi/lỗ của Công ty 

trong năm tài chính, báo cáo tình hình tài chính phản ánh một cách trung 

thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty tính đến thời điểm lập 

báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. 

3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính sáu tháng đã soát xét và 

báo cáo tài chính quý theo các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước, Sở giao dịch chứng khoán và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và Cơ 

quan đăng ký kinh doanh theo các quy định của Luật doanh nghiệp. 

4. Các báo cáo tài chính năm được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán 

viên), báo cáo tài chính sáu tháng được soát xét và báo cáo tài chính quý 

(đối với công ty niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn) phải được công 

bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. 
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5. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản 

báo cáo tài chính năm được kiểm toán, báo cáo sáu tháng được soát xét và 

báo cáo tài chính quý trong giờ làm việc tại trụ sở chính của Công ty và 

phải trả mức phí hợp lý cho việc sao chụp. 

Điều 47. 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. 

XV. KIỂM TOÁN CÔNG TY  

Điều 48. Kiểm toán 

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 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. 
Công ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán 

độc lập sau khi kết thúc năm tài chính. 

2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận, lập báo cáo kiểm toán và 

trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng hai (02) tháng kể từ 

ngày kết thúc năm tài chính. 

3. Bản sao của báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của 

Công ty. 

4. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán Công ty được phép 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 mà các 

cổ đông được quyền nhận 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. 

XVI.  CON DẤU  

Điều 49. Con dấu 

1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty và 

con dấu được khắc theo quy định của luật pháp và Điều lệ công ty. 

2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy 

định của pháp luật hiện hành. 

XVII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ  

Điều 50. Chấm dứt hoạt động 
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1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau: 

a. Kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn;  

b. Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;  

c. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

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 51. Gia hạn hoạt động 

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất bảy (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 từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu 

của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại 

diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Điều 52. Thanh lý 

1. Tối thiểu sáu (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 ba (03) thành viên. Hai (02) thành viên do Đại hội 

đồng cổ đông chỉ định và một (01) thành viên do Hội đồng quản trị chỉ 
định từ một 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; 
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c. Nợ thuế; 

d. Các khoản nợ khác của Công ty; 

e. Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) 

trên đây được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh 

toán trước. 

XVIII. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ  

Điều 53. 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, các quy định pháp luật khác, Điều lệ công ty, các quy định giữa: 

a. Cổ đông với Công ty; 

b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, 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 10 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 sáu (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 kinh tế hoặc Tòa án kinh tế. 

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. 

XIX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ  

Điều 54. 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. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt 

động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong 

trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều 

khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên 
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được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty. 

XX. NGÀY HIỆU LỰC  

Điều 55. Ngày hiệu lực 

1. Bản điều lệ này gồm 20 chương 55 điều được Đại hội đồng cổ đông Công 

ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia nhất trí thông qua ngày 24 tháng 06 năm 

2018 tại Hạ Long, Quảng Ninh và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của 

Điều lệ này. 

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. 

 TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

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

-----------***---------- 
 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU 
THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ TẠI 
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA 
 

Địa chỉ:  Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 
(Giấy chứng nhận đầu tư số 221.032.000.118 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấp 

ngày 01/07/2008) 
 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014. 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia ngày 

25/06/2016. 

Hôm nay, ngày 24 tháng 06 năm 2018, tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 

năm 2017, Ban kiểm phiếu Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia gồm có:  

1. Ông:  Vương Bá Đỉnh  - Phòng Nhân sự CLB - Trưởng ban 

2. Bà: Phạm Tố Quyên    - Phòng Kế toán    - Phó ban 

3. Bà: Nguyễn Thu Bình  - Phòng Kế toán    - Ủy viên 

4. Bà: Trần Thị Bích Hạnh - Phòng Kế toán    - Ủy viên 

Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông thông qua các nội dung 

nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.  

Tổng số đại biểu tham dự ....... người, đại diện ........ cổ phần bằng ........% số cổ phần 

có quyền biểu quyết. 

I/ Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:  
1. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội. 

Kết quả biểu quyết: 

Số phiếu đồng ý: .......... phiếu, chiếm tỉ lệ .........% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị; 

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị; 

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị. 
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2. Thông qua Báo cáo công tác năm 2017 của Hội đồng quản trị : 

Kết quả biểu quyết: 

Số phiếu đồng ý: ........ phiếu, chiếm tỉ lệ .......% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị; 

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị; 

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị. 

3. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận 
năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018: 

Theo đó, Kết quả kinh doanh năm 2016 là: 

 - Tổng doanh thu     :   8.566.584  USD tương đương 194.375.790.960 VND 

- Lợi nhuận sau thuế: (5.845.542)  USD tương đương -132.635.347.980 VND 

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017: 

- Không trích lập quỹ dự phòng. 

- Không trả thù lao hội đồng quản trị. 

- Thù lao Ban kiểm soát  :  1.500 USD 

- Không chia cổ tức. 

Kế hoạch SXKD năm 2017: 

Tổng doanh thu  : 15.894.000 USD 

Lợi nhuận sau thuế  :   1.556.000 USD 

Kết quả biểu quyết: 

Số phiếu đồng ý: ............. phiếu, chiếm tỉ lệ ..% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị; 

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị; 

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị. 

4. Thông qua Báo cáo công tác năm 2017 của Ban Kiểm soát: 

Kết quả biểu quyết: 

Số phiếu đồng ý: ... phiếu, chiếm tỉ lệ ...% số phiếu có quyền biểu quyết tham 

dự hội nghị; 

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị; 

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị. 
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5. Thông qua việc chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý 

Kết quả biểu quyết: 

Số phiếu đồng ý: ... phiếu, chiếm tỉ lệ ...% số phiếu có quyền biểu quyết tham 

dự hội nghị; 

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị; 

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị. 

6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ: 

Kết quả biểu quyết : 

Số phiếu đồng ý: ... phiếu, chiếm tỉ lệ ...% số phiếu có quyền biểu quyết tham 

dự hội nghị; 

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị; 

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị. 

7. Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị: 

Kết quả biểu quyết: 

Số phiếu đồng ý: ... phiếu, chiếm tỉ lệ ...% số phiếu có quyền biểu quyết tham 

dự hội nghị; 

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị; 

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị. 

8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh : 

Kết quả biểu quyết: 

Số phiếu đồng ý: ... phiếu, chiếm tỉ lệ ...% số phiếu có quyền biểu quyết tham 

dự hội nghị; 

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị; 

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị. 

9. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm công ty 
kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018. 

 Kết quả biểu quyết: 

Số phiếu đồng ý: ... phiếu, chiếm tỉ lệ ...% số phiếu có quyền biểu quyết tham 

dự hội nghị; 
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Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị; 

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị. 

II. Như vậy, căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia và kết quả kiểm phiếu, các quyết định 
đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau: 

1. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội. 

2. Thông qua báo cáo công tác năm 2017 của Hội đồng quản trị; 

3. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 

2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018; 

4. Thông qua báo cáo công tác năm 2017 của Ban kiểm soát ; 

5. Thông qua việc chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý; 

6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ; 

7. Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị; 

8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; 

9. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt nam là đơn vị kiểm toán 

Báo cáo tài chính năm 2018. 

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 trang, được lập xong vào hồi ...giờ ...phút ngày 24 

tháng 06 năm 2018 và đã được Đại hội cổ đông thống nhất thông qua. 

 
 T.M BAN KIỂM PHIẾU 

Trưởng ban 
 
 
 
 
 

Vương Bá Đỉnh 
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BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA 
 

Vào hồi 8h00, ngày 24/06/2018, tại Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia, TP 

Hạ Long tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2018 của Công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Gia. 

 

 THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI: 

A. Đoàn chủ tịch: 

1. Bà Nguyễn Tiểu Mai   - Chủ tịch  HĐQT 

2. Ông Nguyễn Khải Phát - Uỷ viên HĐQT 

3. Ông Đỗ Trí Vỹ  - Tổng Giám đốc 

4. Ông Phạm Ngọc Nam  - Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc 

5. Bà Nguyễn Linh Chi   - Kế toán trưởng 

B. Ban thư ký: 

1. Bà Bùi Thị Nhung   - Giám đốc kho quỹ CLB 

2. Bà Nguyễn Khương Hoạt - Chủ nhiệm phòng Nhân sự CLB 

C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết: 

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 70.368.754 cổ phần 

2. Số cổ đông tham dự đại hội:   ..........cổ đông, bao gồm  ........cổ đông tham 

gia trực tiếp và ........ cổ đông uỷ quyền tham dự đại hội.  

3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự trực tiếp và cổ 

đông ủy quyền tham dự Đại hội là: ........ cổ phần.Tỷ lệ hiện diện của cổ phần 

có quyền biểu quyết: ......% 

(có báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đính kèm) 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
QUỐC TẾ HOÀNG GIA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------------------- 
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DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI 

I/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC 
BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI 

1. Ông Vương Quốc Việt thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại 
biểu, giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. 

Hội nghị đã biểu quyết với ........... cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có 

quyền biểu quyết tham dự hội nghị thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban 

Thư ký và Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức giới thiệu; 

2. Bà Trần Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ 

đông. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ 

phần quốc tế Hoàng Gia đủ điều kiện khai mạc đúng theo Luật định. 

3. Ông Phạm Ngọc Nam thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình nghị sự 

của Đại hội. 

Hội nghị đã biểu quyết với ........ cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có 

quyền biểu quyết tham dự hội nghị thông qua chương trình nghị sự của Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2018; 

4. Bà Nguyễn Tiểu Mai - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai 

mạc Đại hội; Sau đó, Bà Nguyễn Tiểu Mai thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo 

hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị; 

5. Ông Đỗ Trí Vỹ - Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh 

doanh, phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 

2018; 

6. Bà Trần Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 

2017 của Ban kiểm soát; 

7. Ông Phạm Ngọc Nam - Uỷ viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc chuyển đổi 

mô hình tổ chức quản lý; 

8. Ông Phạm Ngọc Nam - Uỷ viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều 

lệ; 

9. Ông Phạm Ngọc Nam - Uỷ viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Quy 

chế quản trị nội bộ; 

10. Ông Phạm Ngọc Nam - Uỷ viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc xin bổ sung 

ngành nghề kinh doanh; 

11. Bà Nguyễn Linh Chi – Kế toán trưởng bày Tờ trình lựa chọn Công ty TNHH 

Deloitte Việt Nam là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. 

II/ ĐẠI HỘI THẢO LUẬN: .............................................................................. 
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III/ ÔNG VƯƠNG BÁ ĐỈNH THAY MẶT BAN KIỂM PHIỀU THÔNG 
QUA BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU. 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ CÁC 
TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHƯ SAU: 

1. Thông qua Báo cáo công tác năm 2017 của Hội đồng quản trị : 

 Kết quả biểu quyết: 

 Số phiếu đồng ý: ............. phiếu, chiếm tỉ lệ .......% số phiếu có quyền biểu 

quyết tham dự hội nghị; 

 Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị; 

 Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị. 

2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận 
năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018: 

Theo đó, Kết quả kinh doanh năm 2017 là: 

 - Tổng doanh thu     :   8.566.584  USD tương đương 194.375.790.960 VND 

- Lợi nhuận sau thuế: (5.845.542)  USD tương đương -132.635.347.980 VND 

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017: 

- Không trích lập quỹ dự phòng. 

- Không trả thù lao hội đồng quản trị. 

- Thù lao Ban kiểm soát :  1.500 USD 

- Không chia cổ tức. 

Kế hoạch SXKD năm 2018: 

Tổng doanh thu  : 15.894.000 USD 

Lợi nhuận sau thuế :   1.556.000 USD 

Kết quả biểu quyết: 

Số phiếu đồng ý:        phiếu, chiếm tỉ lệ       % số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị; 

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị; 

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị. 

3. Thông qua Báo cáo công tác năm 2017 của Ban Kiểm soát: 
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Kết quả biểu quyết: 

Số phiếu đồng ý:          phiếu, chiếm tỉ lệ ........% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị; 

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị; 

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị. 

4. Thông qua việc chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý: 

Kết quả biểu quyết: 

Số phiếu đồng ý: ......... phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị; 

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị; 

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị. 

5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ 

Kết quả biểu quyết: 

Số phiếu đồng ý: ....... phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị; 

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị; 

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị. 

6. Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ: 

Kết quả biểu quyết : 

Số phiếu đồng ý: .......... phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị; 

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị; 

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị. 

7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: 

Kết quả biểu quyết: 

Số phiếu đồng ý: ......... phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị; 
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Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị; 

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị. 

8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty 
kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018. 

Kết quả biểu quyết: 

Số phiếu đồng ý: .......... phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị; 

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị; 

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết 

tham dự hội nghị. 

IV/ THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI: 

Bà Bùi Thị Nhung đọc và thông qua Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội. Đại hội 

đã biểu quyết thông qua đạt kết quả 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự 

Đại hội.  

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia 

kết thúc vào hồi .........giờ 00 ngày 24/06/2018. 

 

Hạ Long, ngày 24 tháng 06 năm 2018 

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI 

 

 

 

Bùi Thị Nhung 

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

 

 

 

Nguyễn Tiểu Mai 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

QUỐC TẾ HOÀNG GIA 

Số: 2018/NQ-ĐHCĐTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hạ Long, ngày 24 tháng 06 năm 2018 

 
NGHỊ QUYẾT  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN 

Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;  

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia ngày 25/06/2016 ; 

- Căn cứ các tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2018; 

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 24 tháng 06 

năm 2018 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia. 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị. 

Điều 2: Thông qua kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 

và kế hoạch kinh doanh năm 2018. 

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: 

- Tổng doanh thu  : 8.566.584  USD tương đương 194.375.790.960 VND 

- Lợi nhuận sau thuế : (5.845.542)  USD tương đương -132.635.347.980 VND 

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017: 

Chỉ tiêu USD VNĐ 

1, Lợi nhuận luỹ kế đến 31/12/2016 -1.668.229 -40.192.124.617 

2, Chi thù lao Ban kiểm soát năm 2016 1.500 34.035.000 

3, Lợi nhuận SXKD năm 2017 là:  -5.845.542 -132.635.347.980 

4,Tổng lợi nhuận chưa phân phối luỹ kế đến 

31/12/2017: 
-7.515.271 -172.861.507.597 

 Dự kiến sử dụng lợi nhuận năm 2017 như sau:   

- Trích lập quỹ dự phòng   0 0 

- Thù lao HĐQT 0 0 

- Thù lao Ban kiểm soát (Tạm qui đổi theo tỷ giá tính 

lợi nhuận năm 2017 là 22.690 VND/1USD) 
1.500 34.035.000 
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Chỉ tiêu USD VNĐ 

- Chia cổ tức  0 0 

 5, Lợi nhuận còn lại: -7.516.771 -172.895.542.597 

 

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 bao gồm một số chỉ tiêu như sau: 

TT   Diễn giải  
 Doanh thu dự kiến 

năm 2018  
 Lợi nhuận sau thuế 
dự kiến năm 2018   

 
Toàn công ty:  
Trong đó: 

15.894.000 1.556.000 

 - Câu lạc bộ 9.984.000   1.260.000  

 - Khách sạn – Biệt thự 5.910.000  296.000  

 

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát; 

Điều 4: Thông qua việc chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý; 

Điều 5: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ; 

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ; 

Điều 7: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; 

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte là Công ty kiểm toán báo 

cáo tài chính năm 2018; 

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ 

phần quốc tế Hoàng Gia thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị căn cứ 

nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./. 

 

 TM.  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA 

 

 

 

 

Nguyễn Tiểu Mai 

 




