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TdNG CONG TY
PHAN BoN vA HoA cuAr oAu rni-crcp

CONG TY CO PHAN PHAN BON
vA u6a csAr nAu xui o6xc NAM Bo

Todn vdn c:ic n6i dung biio c6o,
liQu phi6n hop cdng b6 tr6n webs

CONG HoA xA HOI CHO NGHIA. VIET NAM
DQc lip - Trr do - H4nh phric

56: 15 ,tsB-DHDCD TP.H6 Chi Minh, ngdy 25 thdng 06 ndm 2021

BIEN BAN PHIEN HQP
DAr HQr DONG C6 O6NC THUONG NrEN NAM 2021

Trg s&: s6 27 Dinh BQ Linh, Phudng 24, Q]u$n Binh Th4nh, TP. H6 Chi Minh
Gi6y CN EKKD s6: 0305918852

Dnng kf lin tliu: ngny 18/08/2008
Dnng kf thay tl6i lAn thri': 13, ngiy 2910312016.

I. Thoi gian, tlia tliGm.

- Thdi gian: Tir 13h30 d6n 16h30 ngiy 2510612021
- Dia di6m: Truc tuy6n tai v6n phdng cdng ty c6 phAn Phdn b6n vd H6a ch6ti

DAu khi Ddng Nam BQ, sd 27 Dinh B0 Linh, Phuong 24, Quln Binh Thanh,
TP. H6 Chi Minh.

II. Hinh thri'c t6 chrirc D4i hQi: Eai hQi tryc tuydn.

III. NQi dung vir chuong trinh nghi sg.

Dqi hQi da nghe, thio ludn vd th6ng qua cilc n6i dung:

l. 86o c6o cta Ban Giiim d5c vti tinh hinh thuc hi€n k€ hoach kinh doanh n6m
2020 vitk6 ho4ch kinh doanh ndm202l.

2. B5o c6o hoat <l6ng cta Hdi d6ng quin tri ndm2020, kC ho4ch ho4t clQng ndm
2021 .

3. 86o crio ho4t dQng cta Ban kii5m sorit ndm 2020,k6 ho4ch ho4t dQng cta Ban
ki6m sorit nim 2021 vd dC xu6t lua chen don vi ki6m to6n BCTC nim 2021 .

4. B6o c:io tdi chinh ndm2020 da ki6m to6n. Phuong 6n phdn ptrOi tqi nhudn nf,m
2020 vd, kti ho4ch phdn ph6i loi nhudn ndm 2021.

5. 86o c6o tht lao, titin lucmg, thudng ndm 2020 cta H6i ddng qu6n tri, Ban
ki6m sorit vd du to6n nlm202l.

6. Td trinh sria d6i, bd sung Di0u lQ C6ng ty; Quy chii nQi bQ vd quin tri C6ng ty.
7. Td trinh thdng qua Quy chti hoat il6ng cria HQi d6ng quin tri, Quy chd ho4t

cl6ng cira Ban ki6m so6t C6ng ty.
8. To trinh Uy quydn cho HDQT ph€ duygt chien luoc phiit trien C6ng ty d€n

ndm2025 vd <t!nh hucrng d6n nim 2035 vd phuong 6ntii co c6u C6ng ty.
9. Td trinh b6 sung ngdnh nghd kinh doanh.
10. Td trinh vC vi€c bdu cir HQi ddng quin tr!, Ban Ki6m sorit nhiQm ky 2021-2026

td trinh duoc C6ng ty cung cAp trong bQ tdi
ite www.pse.vn .



IV. Thhnh phAn tham dg. tinh hqp ph6p cfra D4i hQi.

1. Thirnh phAn tham dr;:
- C4. c6 d6ng vd d4i diQn cO dOng cta Cdng ty c6 phAn PhAn b6n vd H6a ch6t

Ddu khi D6ng Nam 86 theo danh sdch do Trung tdm luu kf chr?ng khorin Vi6t
Nam - Chi nh6nh Thdnh ph6 H6 Chi Minh l{p vdo ngdy ddng kj cudi cing
25/05/202t.

- Cric dai bi€u ld kh6ch moi tt c6c co quan, don vi.

2. Tinh hgp phrip cfra Dqi hQi.

Ban ki€m tra tu cdch c6 d6ng do Cht toa chi tlinh gom co:

* Qng Nguy6n Dinh Tu6n - Chuydn vi6n phong TC-HC - Tru&ng Ban
+ Ong Hoirng Nam - Chuy6n vi€n phong TC-HC - Thdnh vi6n

Theo b6o c6o cta Ban ki€m tra tu c6ch cO d6ng, ktit qui ki6m tra tu c6ch cri
ddng d6n dy hgp nhu sau:

- T9ng sd c6 phdn c6 quy6n bi6u quy6t cta Cdng ty ld: 12.500.000 c6 ph6n.
- Tdng sd cd d6ng cluoc grii thu mdi dU hqp: Todn bQ c6 rl6ng theo danh s6ch do

Trung tdm luu kj chung kho6n ViQt Nam - Chi nh6nh Thdnh ptrO HO Ctri
Minh lip vdo ngiiy ddng kj cu6i ctng 2510512021.

- T6ng s6 c6 d6ng vd d4i diQn cta c6 d6ng tham du cuQc hop: g6m 13 cp d6.ng
vri nguoi dai diQn theo ty.quy6n,. sd hiru vd d4i.diQn cho 10.256.960 cd phdn,
dAt ti l9 82,0557yo t6ng s6 cd ph6n c6 quydn bi6u quy€t c[ra C6ng ty.

- Tet cA ciic cd cl6ng vd d4i diQn c6 tl6ng c6 mAt d6u co du tu crich dU hqp.
Cdn cu viro quy dinh cria Luflt Doanh nghiQp hi6n hdnh vd Di6u 16 C6ng ty,
cuQc hep Dai hQi d6ng c6 d6ng thuong ni€n C6ng ty c6 phdn Ph6n b6n vd H6a
chdt DAu khi D6ng Nam BQ t6 chric ngdy 2510612021 le hqp phAp.

V. Chn tga il4i hQi vir Thu kf tlqi hQi:

l. Cht tga D4i hQi:

- Ong Pham Hirng

2. Doirn chi t!ch:
- Qng Ph4m Hr)ng
- Ong L€ Dr?c Thuin
- Bd Phqm Hodi Huong

l. t6 ttru xy:

- Cht tich HQi d6ng qudn tri C6ng ty.

- Bd LC Thl Hoa M! - Thu kj C6ng ty.
- Ong VEn Minh Hii - Chuy6n vi0n phong TCHC.
4. Ban ki6m phi6u:
- Qng, Pham Truong Hi€u Thio - Truong phdng TCHC.
- Ong: Trdn Hiru Long - Chuy6n vi6n Phdng TCKT.

VI. Di6n bi6n nQi dung phi6n hgp:

l. Ban t6 chr?c DHDCD thuong ni€n 2021 chdo mirng khiich mdi vd euli c6
il6ng tham du Dai hdi.

- Chi tich H6i tl6ng quin tri C6ng ty-
- Uy vi6n HQi d6ng quan tri, Girim d6c Cdng ty.
- Trudng ban Ki6m sorit C6ng ty.
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2. 6ng Nguy6n Dinh Tu6n - Tru&ng Ban ki6m tra tu c6c c6 ddng b6o cdo k6t quA

ki€m tra.
3. Th6ng qua danh srich Doan ch[ tich, Ban ki6m phi6u.

Dai hQi cl6 nghe Ban t6 chr?c (BTC) gi6i thiQu vd xin !.kidn th6ng qua danh
s6ch Dodn cht toa, T6 thu kj vd Ban ki6m phi6u bao g6m cric 6ng/bd c6 tdn
t4i mpc V Bi6n bdn nay.
K6t qud bi6u quy6t nhu sau:

- Th6ng qua danh siich nhdn sg doirn Cht tich: 100% t6ng s6 cd phAn c6 quytin
bi€u quy6t dg hgp trln thdnh.

- Th6ng qua danh s6ch nhdn su Ban ki6m phitiu: 100% t6ng s6 c6 phin c6
quy6n bi6u quydt dg hgp trin thdnh

4. Th6ng qua Quy ch6 ldm vi6c tai Dai hQi vd Quy cn6 biu cti vir chuong trinh
Nghi su.

- Dai hQi.da.nghe Ban td chric (BTC) trinh biry Quy ch6 ldm viQc tei Dei hQi vd

Quy ch6 bAu cri .

- Ong Pham Htng - Cht tqa phi€n hgp ph6t bi€u chiro mimg Dgi hQi vd c6ng bd
Chuong trinh Nghi sg, d6ng thdi l6y j kidin Dai hdi d6ng cO ddng th6ng qua
c6c n6i dung tren. 

.
K€t quA bi6u quy6t: 100% tdng s6 c6 ph6n c6 quydn bi€u quy€t dr,r hgp t6n
thdnh ciic nOi dung.da trinh bdy.

5. Dorin chri toa bdt d6u diOu hirnh phi€n hqp theo chucrng trinh Nghi sg.

l. 86o c6o ciia Ban Gi6m tl6c vd tinh hinh kinh doanh nim 2020 vi cdc chi
ti6u k5 ho4ch kinh doanh chinh nlm 202I.

O.ne Le Dric Thu4n. Girim d6c C6ng ty trinh b?ry 86o ciio c[a Ban Girim d5c
vC tinh hinh thgc hiQn k0 hoach kinh doanh ndm 2020 vd c6c chi ti6u k6 ho4ch
kinh doanh chinh ndm 2021 trinh DHDCD xem xdt, thdng qua.

2. 86o c6o ho4t ilQng H6i tl6ng quin tr! nim 2020, k6 hoqch ho4t dQng nIm
2021.

Ong Ph4m Htng, Cht tich Hgi ddng quAn tri Cdng ty thay mdt H6i d6ng qurin
tri trinl biry Brio c6o hoat rl6ng cria HQi d6ng quin trl ndm 2020 vd kti ho4ch
ho4t tlQng nim2021 trinh DHDCD xem xdt. th6ng qua.

3. 86o cdo ho4t fQne ciia Ban ki6m.so6t nim 2020, kG ho4ch ho4t ilQng nim
2021 fit tI6 xuit lqa. chgn dnn vi ki6m to:in BCTC nim 2021.

Ba Pham Ho?ri Huong. Truong Ban ki6m sodt Cong ty thay mAt Ban ki6m sodt
b6o ciio trudc Dai h6id6ng cO ddng vir trinh DAi hQi xem xdt thdng qua: (l)
Ho4t dQng. cta Ban ki6m sorit ndm 2020; (2) K€ ho4ch hogt dQng ndm 2021;
(3) D6 xuAt danh s6ch ciic don vi thgc hiQn ki6m toiin 86o c6o tdi chinh nim
2021 cta C6ng ty vd dd nghi DHDCD riy quydn cho HQi ddng quin tri vd Ban
ki6m soiit C6ng ty lua chon don vl kidm toiin Biio c6o tdi chinh ndm 2021 cta
C6ng ty tr0n co sd dd xuirt cua Ban Ki6m soiit theo danh srich tld tluqc
DHDCE th6ng qua nhu sau:

- C6ng ty TNHH Deloitte ViQt Nam
- C6ng ty TNHH Ernst & Young Vi€t Nam
- C6ng ty TNHH Pricewaterhouse Coopers ViQt Nam
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4. 86o c6o tiri chinh nim 2020 dn kiOm toin. Phuong 6n phin ph6i lqi nhuin
niim 2020 vir k5 ho4ch phin phiii lqi nhuin nim 2021; Brio c6o tht lao,
tidn lurrng, thu0ng cria HQi tldng qu6n tri, Ban ki6m so6t nim 2020 vir dg
toin nim 2021.

Ong Nguy6n XuAn Dat, K6 to6n truong Cong ty. Ihira 0y quy6n HQi ddng quan
tri C6ng tytrinh bdy 86o c6o tdi chinh.ndm2020 dd duo.c kii-lm torin, Phuong
rin phdn ph6i lqi nhudn ndm 2020 vit K6 ho4ch phdn ph6i lgi nhu4n ndm 2021;
B6o ciio tht lao, ti€n luong, thuong cria HQi d6ng qudn tri, Ban ki€m soiit ndm
2020 vd dU to6n ndm202l trudc Dai hQi d6ng c6 tl6ng.

5. 86o c6o v6 Td trinh th6ng qua cric dg thio Di6u lQ C6ng ty, Quy ch5 nQi
bQ.v6 quin tri C6ng ty, Quy chti ho4t ilQng ciia H6i il6ng quin tri, Quy
ch6 ho4t tlQng cta Ban Ki6m soit.

Dodn cht tich trinh bdy t6m tit cac to trinh cria HDQT va BKS vC cdc du thdo
van bdn d,a DHDCD bi€u quy6r rhong qua.

6. 86o cdo vd Td trinh th6ng qua nQi dung riy quy6n cho HDQT ph6 duyQt
chi6n luqc ph6t tri6n C6ng ty tl6n nim 2025 vit tlinh hu0ng tliin nim 2035
vir phucrng dn t6i ctr c6u C6ng ty; Th6ng qua b6 sung nginh nghd kinh
doanh cria C6ng ty.

Doirn chir tich trinh bdy cac td trinh.cria HDQT vd n6i dung: Uy quydn cho
HDQT ph6 duyQt chi6n luoc phrit tri6n,C6ng ty d6n nim 2025 vit dlnh huong
d€n nim 2035 vd phuong 6n t6,i co cdu C6ng ty; 86 sung ngdnh ngh€ kinh
doanh cria C6ng ty dC DHDCD bi€u quy0t th6ng qua.

(Torin vin ciic ndi dung b6o c6ro, td trinh: theo Tdi liQu DAi hQi).

7. Th6ng qua td trinh danh s6ch bAu cii thinh vi6n HDQT vir BKS C6ng ty
nhiQm ki lll (2021-2026).

- 6ng. Pham TruOng Hi6u Thdo. Trucrng. phong T6 chric - Hdnh chinh, thta ty
quydn cria HDQT trinh biry td trinh vd danh s6ch bAu ct thdnh vi€n HDQT,
BKS nhiQm ky 2021-2026. DHDCD.

14h45: Phi6n th6o lu6n cta D4i hQi.

15h00: K6t thric phi6n th6o luAn

Ong Ph4m Hirng.thay m{t Dodn chri tich cim on nhirng g6p y cir.a ciic c6 ddng,
ddng thdi cam k6t ti€p tqc nhfln c6c y ki6n vd trao d6i vdi ciic cd ddng qua rlia
chi email duo. c c6ng b6 tr0n website www.pse.vn cria COng ty.

8. 86 phi6u th6ng qua c6c nQi dung b6o cdo vir td trinh.
- Ong Ph4m Trucrng"Hi6u Thrio thay mat ban kiem phiiiu l6n ptrO Uitin v6i Dqi

hQi v6 crich thric bi6u quy€t th6ng qua c6c nQi dung b6o c6o vd td trinh. C6c c6
ddng dg hop ti6n hdnh b6 phi€u theo huong din cria ban ki€m phi6u.

14h50: Ph6t bi6u cta dqi diQn cO d6ng lon ld T6ng Cdng ty Phdn b6n vd H6a
ch6t DAu khi - CTCP (PVFCCo):

Ong Trinh VIn Khi6m thay mdr T6ng Cdng ty Phdn b6n vd H6a ch6t Diu khi
d6nh gid cao su n5 lgc, quy6t t6m crja HQi tl6ng quan tri, Ban ki€m sodr, Ban
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rli€u hdnh vd todn th6 CBCNV C6ng ty, dac biQt ld sg h6 trg, ddng hdnh cta
c6c cii <ldng vd nhd dAu tu di g6p phAn cung C6ng ty hodn thdnh c6c chi ti6u,
nhi6m vu nim 2020 trong cdng tdc kinh doanh.

Ong tin tuong ring trong nAm 2021 , HDQT, ,BKS cirng R.an l6nh d4o vd todn
thC CBNV Cdng ty se tiCp tuc clodn k6t vir n6 lgc phdn cl6u <l€ hodn thdnh t6t
c6c muc ti6u, nhiQm vu md DHDCD giao.

Ong Ph4m Htng thay mqt Dodn chri tich cim on nhAng g6p j cta d4i diQn c6
d6ng lon, d6ng thdi cam kdt ti6p tuc cing Ban l6nh d4o vd toirn th0 CB-NV
C6ng ty n6 lqc h6t sric d6 vugt qua moi kh6 khdn trong giai cto4n hiQn nay,
vira dim bdo cdng t6c kinh doanh vta dim bdo an todn trong phong ch6ng
dlch bgnh covid - 19.

Chri tqa dA nghi cric cd d6ng hodn t6t vi€c bi6u quy6t thdng qua ciic nQi dung
cia Dqi hQi.

9. Thdng brio k5t qui ki6m phi6u th6ng qua c6c b6o c6o vir tdtrinh.
Ong Ph4m Truong Hi6u Thio. thay mdt Ban.kidm phi€u cong bii.k6r qud kiem
phi€u th6ng qua ciic b6o c6o, td trinh vd KCt qui ki6m phi6u b6u cri HDQT,
BKS, kCt qui nhu sau:

1. Th6ng qua 86o c6o ciia Ban Gi6m a6c v6 tinn hinh kinh doanh nim 2020
vi c6c chi tiGu kG ho4ch kinh doanh chinh nim 2021.

- SO cd phin bi6u quytit trin thanh: 11.558.960 cii phAn, <lqt 100% t6ng s6 c6 phdn
c6 quy€n bi6u quy€t dr; hgp.

- SO cO pran tieu quytlt khdng t6n thdnh: 0 cii phin, d4t 0% t6ng s6 c6 phAn c6
quydn bi€u quy€t dU hqp.

- Sd c6 ph6n bii3u quy6t khdng c6 1i ki€n: 0 cri phAn, tl4t 0% t6ng sd c6 phAn c6
quydn bi€u quy6t dU hgp.

2. Th6ng qua B6o c6o ho4t tlQng HQi ildng quin tri nim 2020, kG ho4ch hoqt
ilQng nim 2021.

- 56 c6 phAn bi6u quytit trin thanh: 11.558.960 c6 phAn, dqt l00oh tdng s6 c6 phAn

c6 quy€n bi6u quy6t dg hgp.

- SO cO pnan tieu quy6t kh6ng trin thdnh: 0 c6 phin, dqt 0% t6ng sil cd phdn c6
quydn bi€u quy€t dg hgp.

- 55 c6 phAn biCu quy6t kh6ng c6 j ki6n: 0 c6 phAn, d4t 0% t6ng sd cd phdn c6
quy€n bi6u quy6t dg hgp.

3. Th6ng qua 86o c6o ho4t tlQng Ban Ki6m soit ndm 2020, kii ho4ch ho4t
ilQng nim 202lvir ild xu6t lga chgn tlcrn vi ki6m to6n 86o c6o tAi chinh
ndm202l.

- 56 cO pnan Ui6u quyCt trtur thanh: 11.558.960 c6 phin, dat 1007o t6ng s6 c6 phdn
c6 quy6n bi6u quy€t du hop.

- Sd c6 pnan ti6u quytit kh6ng tiin thdnh: 0 c6 phAn, d4t 0% t6ng sii c6 phdn co
quy6n bi6u quy€t dr,r hgp.
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- SO cO phin bi0u quy6t kh6ng co y ki6n: 0 c6 phAn, dqt 07o t6ng s6 c6 phan c6
quydn bi6u quy€t dg hgp.

4. Th6ng qua B6o.c6o tiri chinh n5,m 2020 - Phuong 6n ph6n ptriii lqi ntru$n
nim 2020 vir K6 ho4ch ph6n ph6i lqi nhufn nilm2021.

- S6.c6 phan bi6u quy6t t,in thdnh: 11.539.760 c6 phAn, dat 99,83397o t6ng sd c6
phdn c6 quy€n bi6u quydt dU hqp.

- S6.c6 pnan Ui6u quy6t kh6ng t6n thanh: 19.200 c6 phAn, dqt 0,l66lYo tOng sO cO

phAn c6 quy6n bi€u quy6t dg hgp.

- Si5 cd phdn bi0u quy6t kh6ng c6 ! ki6n: 0 c6 phAn, d4t 0% t6ng s6 c6 phdn c6
quy0n bi6u quy6t dg ho. p.

5. Thdng qua Td trinh Tht lao, lucrng, thuii,ng nIm 2020 cta HDQT vh BKS.

- S6.c6 phin bi6u quy6t trin thdnh: 11.539.760 c6 phAn, <lat 99,83397o t6ng sd c6
phAn c6 quydn bi6u quy6t dU hqp.

- S6.c6 pnan UiCu quyiit kh6ng t6n thanh: 19.200 c6 phAn, d4t 0,16610 t6ng sd c6
phdn c6 quy6n bi6u quy6t dg hgp.

- 56 cd ph6n bi6u quylit kh6ng c6 j ki6n: 0 c6 phAn, <l4t 0% t6ng s6 cd phdn c6
quydn bi6u quy6t dU ho.p.

6. Th6ng qua Td trinh K6 hoqch tht lao, lucrng, thuting nim 2021 cta
HDQT vi BKS.

- S6.cO phAn bi€u quy6t tdn thdnh: 11.539.760 cd phAn, dat99,,83390/o t6ng sti cd
ph6n c6 quy6n bi€u quy6t dg hgp.

- Sr5.cO pnan Uieu quy6t kh6ng t6n thanh: 19.200 c6 phAn, d4t 0,166106 t6ng s5 c6
ph6n c6 quy6n bi€u quy6t dU hqp.

- 56 cd phin bidu quy6t khdng c6 y ki6n: 0 c6 ph6n. d4r 07. t6ng so co phdn c6
quy€n bi6u quy6t du ho. p.

7. Th6ng qua Td trinh vC vl6c Sfa d6i, b6 sung Didu lQ C6ng ty.

- Sd cd phAn bi6u quy6t t6n thanh: 11.558.960 c6 phAn, dat 100% tdng s6 c6 phdn
c6 quy6n bi6u quy€t dr; hop.

- 56 cO pnan Ui6u quy6t kh6ng trin thdnh:0 c6 phin, tl4t 0% t6ng s6 c6 phdn c6
quydn bi€u quy€t dU hqp.

- 56 cO phdn bi6u quytit khOng c6 j ki6n:0 c6 phAn, d4t 0% t6ng s6 c6 phAn c6
quydn bi€u quy€t dg hgp.

8. Td trinh v6 viQc th6ng qua dg thio Quy ch6 n6i bQ vG quiin tri C6ng ty.

- 56 c6 phAn biiiu quytit trin thirnh: 11.558.960 c6 phAn, d4t 100% tdng sd c6 phAn
c6 quy€n bi€u quy6t du hop.

- Sd c6 pnan Uieu quy€t khdng tan thdnh: 0 c6 phin, dat 0%o tdng s5 c6 phdn c6
quy€n bi€u quy6t dU hgp.



- SO cO phAn bi6u quy6t kh6ng c6 j ki6n: 0 c6 phAn, d4t 0% t6ng s6 c6 phan c6
quy€n bi6u quy6t dr,r hgp.

9. Th6ng qua Td trinh vil viQc th6ng qua dg th:io Quy ch5 ho4t ilQng cria HQi
tldng quin tr!

- 56 c6 phnn bi€u qrly6t ten thanh: 11.558.960 c6 phin, d4tl00o/o t6ng sd c6 phan
c6 quy6n bi€u quy6t du hop.

- SO cd pnan Ul6u quy6t kh6ng trin thdnh: 0 c6 phin, ilat 07o t6ng s6 c6 ph6n c6
quydn bi€u quy6t dU hqp.

- 56 c6 phAn bi€u quy{it kh6ng c6 1i ki6n: 0 c6 phAn, dqt 0% t6ng sd c6 phdn c6
quy0n bi6u quydt dg hgp.

10. Th6ng qua Td trinh vd viQc th6ng qua dg th:io Quy ch5 ho4t dQng cfia Ban
Ki6m soit

- Sd cd phin bi6u quyilt tan thanh: 11.558.960 cii phAn, d1tl00%o t6ng s6 c6 ph6n
c6 quydn biilu quy6t dr,r hop.

- 56 c6 phAn biiiu quy6t khdng t6n thdnh: 0 c6 phin. d4t 0% t6ng s6 c6 phAn c6
quy€n biOu quydt dr; hgp.

- Sd c6 phin bi€u quy6t khong c6 y ki6n: 0 cti phin. d4t 07o tong s6 c6 phAn c6
quydn bi6u quy€t dy hgp.

11. Th6ng qua Td trinh th6ng qua nQi dung tiy quydn cria DHDCD cho HDQ'I
phG duyQt chi6n luqc ph6t tri6n C6ng ty d6n nIm 2025vir tllnh hurl,ng tl6n
nim 2035 vA phuong dn tii co c6u C6ng ty.

- SO cO phAn biiiu quytit t6n thdnh: 11.558.960 c6 ph6n, d4t 100% tdng s6 c6 phin
c6 quy€n bi6u quy€t dU hqp.

- 56 cO pnan UiCu quy6t kh6ng tdn thdnh: 0 c6 phin, d4t 0% t6ng s6 c6 phAn c6
quy0n bi6u quy€t dU hqp.

- 56 c6 pmn UiCu quytit kh6ng c6 ! ki6n: 0 c6 phAn, ttat 0% t6ng s6 c6 phdn c6
quy€n bi6u quy6t dr,r hgp.

12. Th6ng qua Td trinh th6ng qua b6 sung ngirnh ngh6 kinh doanh cria Cdng
ty.

- Si5 c6 phAn bi€u quy6t tdn thanh: 11.558.960 cii phin, tlat 1007o t6ng sd c6 phdn
c6 quydn bi6u quydt du hop.

- SO c6 pnan fi,5u quy6t kh6ng trin thdnh:0 cii phAn, d4t 0% t6ng s6 c6 ph6n c6
quy€n bi€u quy6t dy hgp.

- 56 c6 phrin bi6u quy6t khdng c6 ! ki€n: 0 cii phAn, il4t 0% t6ng sd c6 phdn c6
quy€n bi€u quy6t dq hgp.

13. Th6ng qua Td trinh Danh sich bAu cfr HDQT vir BKS.

- SO c6 pnan Uieu quy6t tan thdnh: 11.558.960 c6 phAn, datl00o/ot6ng s6 c6 ph6n
c6 quydn bi€u quy€t du hgp.
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SO c6 phan bi6u quy6t kh6ng tan thdnh: 0 c6 phin, d4t 07o t6ng sO c6 phan c6
quydn bi6u quy6t dq hgp.

56 c6 phan bi6u quyilt kh6ng co y ki6n: 0 c6 phin. dqt 07. t6ng s6 cti phdn c6
quydn bi6u quy€t dg hgp.

14. HOi dting quan tri vd Ban kidm soiit nhigm kj, 2}l6-2021tuy€n bd mdn nhi€m.

- Ong Ph4m Htng Chn tich HEQT, thay mqt. HDQT vd BKS nhism ki 2016-
2021 tuyin b6 min nhiQm vd cirn on Dai hdi d6ng c6 rl6ng tli tin tuorg giao ph6
nhi6m vu vd rl6ng hdnh vdi HDQT, BKS trong nhiQm kj,qua.

15. BAu ct HDQT vd BKS nhiQm ki 2O2l- 2026.

- Ong Pham Truong.Hidu Thdo thay mdt ban,ki0m phi6u len ptr6 Ui,5n vdi D4i
hQi v€ crich thric BAu HDQT vd BKS. Cric c6 <l6ng dg hgp ti€n hdnh b6 phi€u
theo hu6ng d6n cta ban ki€m phi€u.

16. K5t quii bAu cfr thhnh viGn HDQT vn BKS.

Ong Pham Truong Hi6u Thio.thay mat tO ki6m phi6u cdng M eiCn ban ki€m
phi6u bdu cri HDQT vd BKS, k€t qui cq th6 nhu sau:

HQi d6ng quin tri.
- O.nB: Phqm Htng tmng ct thinh vi6n HDQT nhiQm ky 2021-2026 voi s6 phi6u

b6u ld I1.231.160 d4t ty lC 97,1641yo.

- Ong: LC Dr?c ThuAn trung ct thiurh vi0n HDQT nhiQm k! 2021-2026 vot s6
phi6u b6u h f1.231.160 d?t tj/ le 97,16410/0.

- Ong Nguydn Quang TudLn trung cu thanh vi6n HDQT nhiQm kj, 2021-2026 vu s6
phi€u bdu la 11.231.160 d?t ti lC 97,16410 .

Ban ki6m soit.

- Bd:.Ph4m Hodi Huong trfng cri thanh vi€n BKS nhiQm ky 2021-2026 vti sit
phi6u b6u lA I1.231.160 dat ti 19 97,16410 .

- Ong Ph.am Thanh Long tning cri thdnh vi€n BKS nhiQm k! 2021-2026 vot s6
phi6u b6u h 11.231.160 dat ti 19 97,16410/0.

- B.a LC Qulnh Chang trung cir thanh vi€n BKS nhiQm ky 2021-2026 voi s6 phi6u
bdu ld 11.231.160 d?t ty lC 97,16410 .

6. Th6ng qua Nghi quytit vh b6 m4c D4i hQi:

Vdo h6i 16 gid 10 ph[r, Dai hgi rl6ng c6 d6ng dd hoan thdnh vd biiiu quytit
th6ng qua cric n6i dun-g theo chuong trinh. nghi su.. Cdn cf Chuong trinh nghj
su, Tdi li6u dai h6i, di€n bitln dai h6i vd k6t qui ki6m phi6u da cOng UO, Ua t-e
Thi Hoa M! thay m6t Ban Thu kj brio ciio voi Dai hQi d6ng cd d6ng cric nQi
dung cta du th6o Bi6n brln vd Nghi quy6t D4i hQi d6ng c6 d6ng thudng ni€n
ndm202l cira C6ng ty c6 phAn Ph6n B6n vd H6a.ch6t DAu khi D6ng Nam-80.
Ong Ph.4m Hirng, bnir tqa phi€n hgp Dpi hQi tl6ng c6 <I6ng thud'g ni€n nlm
2021 dA nghi.D4i h6i ddng cO d6ng bi6u quytlt vit l00o/o iO dOng 

"O -at tai
D4i h6i da nh6t tri th6ng qua Nghi quy€t.

"\
(
irl

)t

8



Sau khi Dai hQi th6ng qua Nghi quytlt, 6ng Phgm Hirng - thay mdt Dodn chri
tich cim on cdc c6 d6ng vd kh6ch rndi ctd tham dU Dei hQi vd tuy6n b6 bt! mac
Dai h6i.ddng c6 d6ng thudng ni€n niam202l cta C6ng ty cd phin Phdn b6n vd
H6a chAt Ddu khi Edng Nam 86 vrio hic 16h30'.
Bi€n bdn Dai hQi dd dugc Ban thu k;i ghi chdp phin rinh trung thuc todn b0
di6n bi6n phi0n hgp, theo dring quy .dinq cia Lu6t Doanh nghiQp vd Di6u lQ

Cdng ty c6 phdn Phdn b6n vd H6a chdt DAu khi Ddng Nam BQ.

TM. BAN THU KV DAI IIOI
TRTIONG BAN

LA Thi Hoa M!

TM. DAr HQr DoNG CO DoNG
CHU T HOI DONG QUAN TRI

A DAI HQI

Ph4m Htng

Noi nhQn:
- Quf c6 d6ng;
- HDQT, BGD, BKS;
- Ban bi6n t6p website (d6 ddng tin);
- LtruVT, HDQT. HM.0l

)
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CONG TY CO PHAN PHAN BON
VA HOA CHAT DAU KHI DONG NAM BO

56: 3t ArIQ-DHDCD

NGH
Phi6n hgp Dai hQi tl6ng c

T

CONG HoA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc l$p - Tr; do - Hlnh phric

TP. Ho Chi Minh, ngdy 25 thdng 06 ndm 2021

QUYET
tl6ng thu'd'ng ni6n n5m 2021

I
o

DAr HQr^DONS cq DO.NG
CONG TY CO PHAN PHAN BON VA HOA CHAT DAU KHI

DONG NAM BO

Cdn cr? Luit doanh nghiQp 2020;
Cdn cri Di6u lQ hiQn hdnh cria Cdng ty Cd phdn Phdn b6n vd H6a chdt DAU

khi Ddng Nam B0 tld dugc Dai hQi ddng cO d6ng th6ng qua.

Cin cri Bi6n bin hgp vd kiit qui bitiu quy6t th6ng qua ciic n6i dung t4i
phi6n hqp Dai hQi ddng c6 d6ng thuong ni€n ndm 2021 cta Cdng ty C6
phAn PhAn b6n vir H6a chAt D6u khi D6ng Nam BQ ngdy 2510612021.

QUYET NGH!:

1.1 Th6ng qua 86o ciio k€t qu6 kinh doanh ndm 2020 v6i c6c chi ti€u
chinh:
Sin luong:
Doanh thu:
Loi nhudn truoc thu€:
Loi nhuAn sau thu6:
NQp Ng6n siich Nhd nudc
Ty lQ chia cd tric:

Th6ng qua k€ ho4ch kinh doanh nim202l v6i cdc chi ti6u chinh:
Sin luqng: 294.OOO tiln
Doanh thu: 2.020 t! <tdng

Loi nhudn truoc thu6: 10.02 ty tl6ng
Lgi nhuin sau thu6: 8,01 t! d6ng
NQp Ngen siich Nhd nuoc: 3.64 ty d6ng
Tj' 16 chia c6 tric: 6 %.

Th6ng qua 86o. ciio hoqt dQng ndm 2020 vd K€ ho4ch hoat d6ng ndm
2021 cl a Hoi d6ng quin tri.

Th6ng qua B6o ciio ho4t dQng ndrn 2020 vd K6 ho4ch hoat ddng nim
2021 cin Ban ki6m sodt.

280.366
1.842,61
14,3s
t1,26
5,29
7

1.2
o

+a
*
t
,o

t.3

1.4

Di6u 1:

t6n
tf d6ng
tv dQng
t! d6ng
t! rl6ng
%.



1.5

1.6

Th6ng qua. danh sdch cric don vi ki€m to6n Brio c6o trii chinh ndm 2021
vd ty quydn cho HQi cl6ng quin tri, Ban ki6m sorit Cpng ty lr,ra chon
mQt trong c6c Cdng ty ki€m toiin sau ddy thgc hiQn ki€m toiin 86o crio
tdi chinh ndm202l:
C6ng ty TNHH Deloitte Vi6t Nam;
C6ng ty TNHH Ernst & Young Viet Nam;
C0ng ty TNHH Pricewaterhouse Coopers ViCt Nam.

Th6ng qua 86o c6o tdi chinh ndm 2020 dd dugc kidm torin bdi C6ng ty
TNHH Deloitte Viet Nam.

1.7 Thdng qua Phuong rin phdn phOi tqi nhudn ndm 2020:

1.8 Th6ng qua K6 hoach phdn phdi lgi nhuln ndm202l:
- Chi c6 tric tj 16 du ki6n: 6%ol mQnh gi6 c6 phi€u.
- Trich l{p cric qu} tir lgi nhuan sau thu6: 20% Qty khen thu&ng, phric

lqi (t4m trich).
- Trong truong hqp loi nhudn thgc hi€n nim 2021 vuqt lgi nhu4n k6

ho4ch ndm 2021 dugc DHDCD giao, cho phdp Cdng ty tlugc trich b6
sung Qu! khen thuong, phrlc lgi voi mtc trich l0% tren sO loi nhuan
dd thgc hiQn vuot k€ hoach ndm 2021 .

1.9 Th6ng qua b6o crio tht lao, tidn luong, thuOng vd lqi ich kh6c cria HQi
cl6ng quin tr!, Ban ki6m so6t ndm 2020 v?r du toiin ndm 2021:

- 86o c6o thqc hi€n ndm 2020: 1.975.015.948 d6ng

- Dg to6n ndm 2021: 1.986.071.000 ddng

(Chi ti6t ciic ndi dung quy6t nghi: theo tdi liQu phi€n hop D4i hQi tt6ng cd
ddng).

J5918

,OHe rv
;d pHin
aon vi ttol c

oiu rni .

iil$ tAt'tBt

@

STT Chi ti6u C6ng thri'c tinh
Phf,n phiii

lqi nhu$n nim
2020

I

Loi nhudn nim tru6c chuydn
sang 5.442.565.619

2 Loi nhuan sau thu6 2020 11.259.560.3s2

3 Trich l6p c6c quV tt LNST 2020 (4= 3.1)

5.1 Qui khen thrdns, philc lqi 2.565.458.452

1
Loi nhuAn ndm2020
sau khi trich l6p c6c quV (4=2-3], 8.694. l0l .900

5 Chia c6 tfc
( 5:7%*10.000*
r2.s00.000 cP) 8.750.000.000

6

C6 tric tr6n m6i c6 phi6u
(VND/CP)

(6:5/12.s00.000
cp)

7

Loi nhudn chuyOn sang ndrn
2020 (7:l+ 4 - 5) 5.386.667.519

2.565.458.452

700



l.l0

l.l I

t.t2

l.l3

t.t4

l.l5
1.16

-

Di6u 2:

Di6u 3:

Thdng qua vd ban hdnh lai Di€u l€ Cdng ty tlugc sria d6i, bd sung vdi
todn van nhu du th6o da trinh Dai hQi d6ng c6 d6ng.

Ph€ duyQt n6i dung Quy ch6 ndi bO vd quin tr! C6ng ty theo nQi dung
trinh D4i hQi <I6ng c6 rl6ng; Giao cho HQi <l6ng quin tri ban hinh Quy
ch6 theo n6i dung dd duoc ph€ duyQt.

PhO duyQt n6i dung Quy ch6 hoat dQng cta HQi d6ng qu6n tri C6ng ty
theo nQi dung trinh Dei hQi <I6ng c6 cl6ng; Giao cho HQi d6ng quin tr!
ban h?rnh Quy ch€ theo n6i dung di dugc ph6 duyQt.

Ph€ duyQt n6i dung Quy chti hoqt dQng cta Ban Ki6m so6t C6ng ty theo
nQi dung trinh Dai hQi d6ng cd d6ng; Giao cho Ban ki6m so6t ban hdnh

Quy ch6 theo n6i dung dd duoc ph6 duyQt.
:

Thdng qua viQc rJry quy€n cho HQi <t6ng quin tri C6ng ty ph€ duyQt
chi6n luoc ph6t tri6n Cdng ty d6n ndm 2025 vit dinh hudng d6n n6m
2035 vd phuong 6n t6i co cAu Cong ty.

Thdng qua vi6c bd sung nganh nghd kinh doanh cira C6ng ty.

Th6ng qua danh sdch thdnh vi6n HQi d6ng qu6n tri vd Ban ki6m sorlt
Cdng ty di duoc DHDCD biiu hqp lC tqi phiCn hop nhu sau:

HQi tl6ng quin tri:
Ong Phqm Htng.
Ong L€ Dric Thudn.
Ong Nguydn Quang TuAn.

Ban ki6m sorit:

Bd Phqm Hodi Huong.
Ong Pham Thanh Long.
Bd L€ Quj,nh Chang.
Ngh! quy6t ndy c6 hiQu luc k€ tir ngdy dugc Dai hQi tl6ng cd d6ng
th6ng qua. ngiry 2510612021.

HQi <l6ng qu6n tri, Ban Giiim cli5c, Ban KiiSm sorit vd Tru&ng cric phdng,
don vi truc thuQc C6ng ty chiu tr6ch nhiQm thi hdnh Nghi quy6t nay.

NG C6 DONGNoi nhQn:
- Nhu tli6u 3;
- UBCKNN,SGDCKHN(d6CBTT)
- Luu VT, HDQT, HM.03.

TM.
HDQT
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CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2021



TÀI LIỆU
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

MỤC LỤC

TT NỘI DUNG

1. Chương trình nghị sự

2. Quy chế làm việc

3. Quy chế Bầu cử, ứng cử

4.
Báo cáo của Giám đốc về hoạt động năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch năm
2021

5. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

6.
Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021
và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

7. Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

8.
Báo cáo tài chính năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế
hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

9.
Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác năm 2020 của Hội đồng quản
trị, Ban Kiểm soát, trình dự toán cho năm 2021

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

11. Tờ trình về việc thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

12.
Tờ trình về việc thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản
trị

13. Tờ trình về việc thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

14.
Tờ trình thông qua nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT phê duyệt
chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 và
phương án tái cơ cấu Công ty

15. Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

16.
Tờ trình về việc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-
2026



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN
VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2021

Thời gian Nội dung
Thời

lượng

13h00 - 13h30
- Đón Đại biểu và Quý cổ đông;
- Kiểm tra tư cách cổ đông.

30 phút

13h30 - 13h50

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

- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp
pháp, hợp lệ của Đại hội.

- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
ĐH.

- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
- Thông qua Quy chế bầu cử
- Thông qua Chương trình nghị sự,

20 phút

13h50 – 14h00

- Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện kế
hoạch kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh

năm 2021.

10 phút

14h00 – 14h05
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế

hoạch hoạt động năm 2021
5 phút

14h05-14h10
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020, kế hoạch năm

2021 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
5 phút

14h10-14h20

- Báo cáo tài chính năm 2020 – Phương án phân phối lợi
nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm
2021.

- Báo cáo thù lao, lương, thưởng năm 2020 của HĐQT và
BKS.

- Kế hoạch thù lao, lương, thưởng năm 2021 của HĐQT
và BKS.

10 phút

14h20 – 14h30 - Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 10 phút
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Thời gian Nội dung
Thời

lượng

- Tờ trình về việc thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về
quản trị Công ty

- Tờ trình về việc thông qua dự thảo Quy chế hoạt động
của Hội đồng quản trị

- Tờ trình về việc thông qua dự thảo Quy chế hoạt động
của Ban Kiểm soát

- Tờ trình thông qua nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ
cho HĐQT phê duyệt chiến lược phát triển Công ty
đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 và
phương án tái cơ cấu Công ty.

- Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh
của Công ty.

14h30 – 14h35 - Thông qua Tờ trình về danh sách bầu cử 5 phút

14h35 – 14h45
- Thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông.

- ĐHĐCĐ bỏ phiếu thông qua các báo cáo/tờ trình
10 phút

14h45 – 14h50 - Phát biểu của khách mời. 5 phút

14h50 – 14h55

Ban kiểm phiếu báo cáo:

- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo,

tờ trình.

5 phút

14h55– 15h05

- HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021 tuyên bố mãn

nhiệm.

Công tác bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

- Hướng dẫn thực hiện việc bầu cử theo quy chế

- ĐHĐCĐ bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS

10 phút

15h05 – 15h10
Ban kiểm phiếu báo cáo:

- Kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS
05 phút

15h10 – 15h15 HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt ĐH 05 phút

15h15 – 15h20 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. 05 phút

15h20 – 15h25 - Kết luận và cảm ơn Đại hội 05 phút

15h25 – 15h30 - Bế mạc Đại hội. 05 phút
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QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
ĐÔNG NAM BỘ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ
Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ
Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;

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

- Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông

Nam Bộ.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần
Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng
quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội
như sau:

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ diễn ra đúng
quy định và thành công tốt đẹp.

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

Điều 2. Đối tượng và phạm vi
- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu
khí Đông Nam Bộ và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ
phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ đều phải chấp hành, tuân
thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của
pháp luật.

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí
Đông Nam Bộ.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

Công ty : Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí
Đông Nam Bộ

HĐQT : Hội đồng quản trị

DỰ THẢO
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BKS : Ban Kiểm soát

BTC : Ban tổ chức Đại hội

ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Hệ thống livestream cuộc họp ĐHĐCĐ :
Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website
www.ezgsm.fpts.com và www.youtube.com

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông
- Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại

diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết1.

- 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 huỷ cuộc
họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày
kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu
tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% cổ
phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại
biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc
đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi
(20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này,
đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết
tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 25/05/2021 đều có quyền
tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến
thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Trường hợp có nhiều hơn một người đại
diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác
định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:

 Yêu cầu kỹ thuật: Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy
vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối
internet).

 Cách thức thực hiện: Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông
tin được cung cấp quy định để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ
phiếu điện tử.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

1 Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty
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- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại
hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa
Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội
đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu
tập.

- Đoàn chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa và các Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản
trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc chủ tịch Hội
đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại
hội. Cụ thể như sau:

STT Tên thành viên Chức vụ

1 Phạm Hùng Chủ tịch HĐQT

2 Lê Đức Thuận Thàn viên HĐQT- Giám đốc Công ty

2 Phạm Hoài Hương Trưởng BKS

- 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
Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa,
Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc
họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ
tọa cuộc họp.

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

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

 Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy
chế đã được Đại Hội thông qua.
 Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty
trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
 Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong
nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong
suốt quá trình Đại Hội.
 Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại
hội thông qua;
 Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
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 Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội
sau khi kết thúc Đại hội.
 Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa
số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng ban và các thành

viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chù tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT Tên thành viên Chức vụ

1 Nguyễn Đình Tuấn Chuyên viên phòng TC-HC

2 Hoàng Nam Chuyên viên phòng TC-HC

- Nhiệm vụ:
 Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của
cổ đông tham dự trực tuyến.

 Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi
ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.

 Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.
Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm
trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của
Đoàn Chủ tọa. Ban Thư ký do Chù tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT Tên thành viên Ghi chú

1 Lê Thị Hoa Mỹ Thư ký Công ty

2 Văn Minh Hải Chuyên viên phòng TC-HC

- Nhiệm vụ:
 Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông,

chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội

dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc
còn lưu ý tại Đại Hội.
 Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết

về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.
Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành
viên.

- Ban kiểm phiếu bao gồm:
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STT Tên thành viên Ghi chú

1 Phạm Trường Hiếu Thảo Trưởng Phòng TCHC

2 Nguyễn Xuân Đạt Trưởng Phòng TCKT

- Nhiệm vụ:
 Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước

Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

 Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại
hội.
 Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.

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

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội
1. Nguyên tắc:
- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi

các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:

 Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại
hội trực tuyến tại đường link: www.ezgsm.fpts.com.vn hoặc gửi email (chỉ
chấp nhận email gửi do đại biểu đã đăng ký) về địa chỉ: lthmy@pvfcco.com.vn
(trước giờ thảo luận).
 Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho

Chủ tọa.
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa

chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực

tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.
Điều 12. Thảo luận, biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải
được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể bỏ phiếu
bằng cách bỏ phiếu bỏ phiếu điện tử tại đường link: www.ezgsm.fpts.com.vn

2. Bỏ phiếu điện tử:
- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

 Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán
thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội
đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện

tử ghi nhận kết quả.
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- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

 Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử
theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu
cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề
đó.
 Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại

biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu
quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành
bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
 Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy

kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung
những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ
ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm
kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế
làm việc của đại hội.

- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:
 Các nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế

làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; thông qua Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu)
Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 23/06/2021 đến trước khi Đại hội
thông qua các nội dung biểu quyết 01.
 Các nội dung biểu quyết lần thứ 02 (gồm các Báo cáo của Ban Giám đốc

về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh
năm 2021; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch hoạt
động năm 2021; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021
và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 và thông qua nội dung các Tờ
trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội): Đại biểu thực hiện
biểu quyết từ 10h00 ngày 23/06/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội
dung biểu quyết 02.
 Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ 10h00 ngày 23/06/2021 đến

trước khi Chủ tọa thông qua các nội dung bầu cử.
 Các nội dung biểu quyết lần thứ 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại

hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 23/06/2021 đến trước khi
Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết 03.
 Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiểu 24

giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý
do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ
thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thể lệ biểu quyết:
- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu

tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 25/05/2021) tổng số cổ phần có quyền

biểu quyết của Công ty là: 12.500.000 cổ phần tương đương với 12.500.000
quyền biểu quyết.
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Đối với hình thức biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người được ủy
quyền dự họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ, quyết định sẽ được thông qua khi có từ
năm mươi mốt phần trăm (51%) trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại
Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần
có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Lưu ý:

 Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết
đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty
ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được
chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu
biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp
2020).

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

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử
- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu

của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ
được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông
Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi
vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông
phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế
Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường
niên năm 2021 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại Hội Đồng Cổ Đông của
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ biểu quyết thông
qua.
Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy
theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ
Công ty và Luật Doanh nghiệp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG
NAM BỘ NHIỆM KỲ 2021 – 2026

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

Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội

Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật

Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí

Đông Nam Bộ.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu Hội đồng Quản
trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ
phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt
- Công ty : Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát

- BTC Ban tổ chức Đại hội
- ĐHCĐ : Đại hội cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:
Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT
- Số lượng thành viên HĐQT: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2021- 2026
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế
1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty),
- Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền

biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ
đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai
(02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ
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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 dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07)
ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.
Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn
không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử
thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định
tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

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

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản
lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp
59/2020/QH14);

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

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi,
mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con
dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của
vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ,
em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty;
của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

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

IV. Quy chế đề cử ứng cử Ban kiểm soát:
- Số lượng Kiểm soát viên 03 người
- Nhiệm kỳ: 2021 - 2026
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: không hạn chế
1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Điều 36 Điều lệ công ty)

- Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền
biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông thực
hiện đề cử, ứng cử theo quy định tương tự tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công
ty.

- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây:
Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn
không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử
viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về
quản trị công ty.

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



Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026

3

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

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm
toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp;

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

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

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

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

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

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

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

VI. Phương thức bầu cử:
- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật

Doanh nghiệp 59/2020/QH14)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ

phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của
HĐQT/BKS.

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho
một hoặc một số ứng cử viên.

- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến
hành lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời
gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể ở Quy chế làm việc).

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ
thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu
thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể ở
quy chế làm việc).

VII. Phiếu bầu cử
1. Nội dung của Phiếu bầu cử
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- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là Phiếu bầu cử trực tuyến
- Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là

phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được
phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

VIII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả
1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu
- Cách ghi Phiếu bầu cử:

 Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.

 Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho
các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng
viên tương ứng.

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

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử
(nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung
những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ
ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc
bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm
việc của đại hội.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết quả kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và

cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ

định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.
2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh

nghiệp 59/2020/QH14)

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp,
bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên
cần bầu.

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

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

IX. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:
- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp,

bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên
cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu
như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng
cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
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- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành
bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

X. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT và BKS:
Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu)

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)

- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có)

- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề
cử như trong điều lệ công ty quy định.

- Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước
Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ
của mình.
Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam
Bộ trước 16h00 ngày 15/06/2021 theo địa chỉ sau:
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ
Số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3511 1999 - Fax: (028) 3511 1666

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng
quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí
Đông Nam Bộ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ
phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ kính trình Đại hội cổ
đông xem xét thông qua.
Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ
đông thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM HÙNG
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TỔNG CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN
VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ

QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
ĐÔNG NAM BỘ (PVFCCo SE)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14, Điều lệ Công ty cổ
phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo SE), Ban tổ chức
Đại hội đồng cổ đông kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy định đề cử,
ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 như
sau:

I. Hội đồng quản trị
1. Số lượng thành viên HĐQT: 03 người (trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT).
2. Nhiệm kỳ : 05 năm.
3. Tiêu chuẩn và Điều kiện để trở thành Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

3.1 Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT.

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý
doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh
vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty;

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về
pháp luật;

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám
đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền
bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

3.2 Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT.

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ; không phải là
người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ 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, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ,
con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý
của Công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết của Công ty;
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- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên
tục 02 nhiệm kỳ.

4. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty
Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn và
điều kiện thành viên HĐQT tại điểm 3 quy định này và các điều kiện ứng cử/đề
cử sau đây:

- Người ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết của Công ty tính tại thời điểm chốt danh sách cổ đông
có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.

- Người được đề cử khác phải được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10%
tổng số cổ phần của Công ty tính tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền
dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.

- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ
ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

II. Ban Kiểm soát
1. Số lượng thành viên BKS : 03 người.
2. Nhiệm kỳ : 05 năm.
3. Tiêu chuẩn và Điều kiện để trở thành Thành viên Ban kiểm soát.
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm làm Thành viên

BKS theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm

toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện

kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và

người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc

người lao động của công ty.
4. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty

Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào BKS phải đáp ứng tiêu chuẩn và
điều kiện thành viên BKS và các điều kiện ứng cử/đề cử sau đây:

- Người ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết của Công ty tính tại thời điểm chốt danh sách cổ đông
có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.

- Người được đề cử khác phải được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10%
tổng số cổ phần của Công ty tính tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền
dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.
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- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ
ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

III. Hồ sơ đề cử, ứng cử
- Đơn ứng cử tham gia HĐQT hoặc BKS, có nội dung cam kết của ứng cử viên

thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT, BKS một cách trung thực nếu được bầu
vào HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ

đông (nếu đề cử) sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi
(nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt
Nam (tính tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông cho mục đích của cuộc họp
ĐHĐCĐ);

- Biên bản họp nhóm + Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm
cổ đông đề cử);

- Bản sao có công chứng: Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/CCCD, hộ khẩu thường
trú, các bằng cấp trình độ chuyên môn.

IV. Thời gian, địa điểm gửi hồ sơ ứng cử
1. Thời hạn gửi hồ sơ

Để thông báo thông tin ứng cử viên đến các cổ đông theo quy định của pháp luật,
đồng thời để giúp cho Ban Tổ chức kịp thời lập danh sách ứng cử viên, triển khai
các công tác chuẩn bị bầu cử, đề nghị quý cổ đông gửi hồ sơ đề cử, ứng cử trước
trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ ít nhất 10 ngày làm việc (15/06/2021).

2. Địa điểm gửi hồ sơ
- Hồ sơ đề cử, ứng cử được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính

của Công ty, để trong phong bì dán kín và bên ngoài bì thư ghi rõ là Hồ sơ ứng
cử, đề cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS. Địa chỉ nhận hồ sơ: Ban Tổ
chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí
Đông Nam Bộ, Số 27, Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố
Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 35 111 999 - Fax: (028) 35 111 666.

- Trường hợp Quý cổ đông cần liên hệ với Ban Tổ chức để trao đổi, làm rõ những
thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với ông Nguyễn Tiến Sỹ, Phó Giám đốc
Công ty - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông PVFCCo SE 2021 - Điện
thoại (028) 35 111 999 (máy lẻ 668) - Điện thoại di động: 0907135755 - Email:
ntsy@pvfcco.com.vn.

V. Nguyên tắc lựa chọn ứng cử viên
- Trên cơ sở danh sách đề cử, ứng cử của các cổ đông, Ban tổ chức Đại hội sẽ lựa

chọn tối đa 04 ứng cử viên HĐQT và tối đa 04 ứng cử viên BKS có số cổ phần có
quyền biểu quyết đề cử cao nhất và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định tại
Quy chế đề cử, ứng cử này;

- Hết thời hạn nhận hồ sơ, nếu cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng hoặc ứng
cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT/BKS
đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên theo cơ chế như sau:
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 Ứng cử viên đảm bảo đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên
HĐQT/BKS.

 Ứng cử viên phải có đầy đủ hồ sơ ứng cử.
- Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng

cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được
đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội đồng cổ đông;

- Danh sách ứng cử viên hợp lệ phải được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp
ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử. Việc biểu quyết thông qua danh sách ứng cử
viên tiến hành bằng biểu quyết giơ tay.



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-ĐNB TP. HCM, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

PHẦN I: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2020

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch

TT Chỉ tiêu
Đơn

vị
tính

TH
năm
2019

Năm 2020
Tỷ lệ so sánh

(%)Kế
hoạch

Thực
hiện

A B C 1 2 3 4=3/2 5=3/1

I Tổng sản lượng tiêu
thụ Tấn 266,672 322,000 280,366 87% 105%

1 PB mua của công ty
mẹ 214,485 268,000 239,293 89% 112%

Ure Phú Mỹ Tấn 192,136 210,000 211,138 101% 110%

NPK Phú Mỹ 22,349 58,000 28,155 49% 126%

2 Phân bón tự doanh Tấn 52,187 54,000 41,073 76% 79%

2.1
Phân bón thương hiệu
PM

" 38,490 51,500 33,403 65% 87%

2.2 Các loại phân bón khác " 13,697 2,500 7,670 307% 56%

II Tổng doanh thu Tỷ
đồng 1,924.67 2,444.47 1,842.61 75% 96%

1
PB mua của công ty
mẹ 1,532.93 2,059.42 1,537.39 75% 100%

Ure Phú Mỹ " 1,335.25 1,541.40 1,297.16 84% 97%

NPK Phú Mỹ 197.68 518.02 240.23 46% 122%

2 Phân bón tự doanh " 372.10 384.45 277.51 72% 75%

2.1
Phân bón thương hiệu
PM "

295.67 375.58 238.96 64% 81%

2.2 Các loại phân bón khác " 76.43 8.88 38.55 434% 50%

4 Hoạt động tài chính " 0.46 0.60 0.36 60% 78%

5 Dịch vụ khác " 19.18 0.00 27.35 - 140%

III Tổng chi phí Tỷ
đồng 1,910.92 2,434.31 1,828.26 75% 96%

1 Giá vốn " 1,860.27 2,376.48 1,771.97 75% 95%

2 Chi phí quản lý " 21.64 23.02 19.47 85% 90%

3 Chi phí bán hàng " 29.01 34.72 35.56 102% 123%

4 Chi phí tài chính " 0.00 0.10 1.26 1257% -



TT Chỉ tiêu
Đơn

vị
tính

TH
năm
2019

Năm 2020
Tỷ lệ so sánh

(%)Kế
hoạch

Thực
hiện

A B C 1 2 3 4=3/2 5=3/1

IV Lợi nhuận trước thuế Tỷ
đồng 13.75 10.16 14.35 141% 104%

V Lợi nhuận sau thuế Tỷ
đồng 5.99 8.12 11.26 139% 188%

1 Tổng tài sản 246.04 241.00 250.71 104% 102%

Tài sản ngắn hạn 220.58 210.00 228.46 109% 104%

Tài sản dài hạn 25.46 31.00 22.25 72% 87%

2 Vốn chủ sở hữu 156.23 150.94 154.92 103% 99%

3 Vốn điều lệ 125.00 125.00 125.00 100% 100%

Trong đó: Tỷ lệ góp của
TCT

0.75 0.75 0.75 100% 100%

4 Tỷ suất lợi nhuận - - - -

Lợi nhuận sau
thuế/VĐL 3.2% 6.5% 9.0% 139% 285%

Lợi nhuận sau
thuế/VCSH 2.5% 5.4% 7.3% 135% 288%

VI Thuế và các khoản
phải nộp NSNN

Tỷ
đồng 4.97 3.67 5.29 144% 106%

1 Thuế TNDN " 2.86 2.03 3.09 152% 108%

2
Các loại thuế và phí
khác "

2.11 1.64 2.20 134% 104%

- Tổng sản lượng: 280.366 tấn/322.000 tấn, đạt 87% kế hoạch, bằng 105% cùng
kỳ năm 2019. Trong đó:

 Urê Phú Mỹ tiêu thụ 211.138 tấn/210.000 tấn, vượt 0,5% kế hoạch;
 NPK Phú Mỹ tiêu thụ 28.155 tấn/58.000 tấn, đạt 49% kế hoạch;
 Phân bón thương hiệu Phú Mỹ tiêu thụ 33.403 tấn/51.500 tấn, đạt 65% kế

hoạch;
 Phân bón tự doanh 7.670 tấn/2.500 tấn, vượt 207% kế hoạch.

- Tổng doanh thu (DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ + DT hoat động TC
+ Thu nhập khác): 1.843 tỷ/2.444 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch. Trong đó:

 Ure Phú Mỹ là 1.297 tỷ/1.541 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch;
 NPK Phú Mỹ là 240 tỷ/518 tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch;
 Phân bón thương hiệu Phú Mỹ là 240 tỷ/376 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch;
 Phân bón tự doanh là 39 tỷ/9 tỷ đồng, vượt 334% kế hoạch;
 Hoạt động tài chính là 0,36 tỷ/0,60 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch;

 Các hoạt động khác là 27,35 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 14,35 tỷ đồng/10,16 tỷ đồng, vượt 41% kế hoạch.



- Nộp ngân sách nhà nước: 5,29 tỷ đồng/3,67 tỷ đồng, vượt 44% kế hoạch.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ là 9,0%, trên vốn chủ sở hữu là 7,3%.

II. Đánh giá kết quả đạt được năm 2020

 Tình hình chung trong năm 2020

- Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang tiếp tục lan rộng trên thế giới và
tình hình mưa bão, lũ lụt tàn phá nhưng kinh tế Việt Nam vẫn đang có những
dấu hiệu hồi phục mạnh mẽ. GDP năm 2020 tăng 2,91% (Quý I tăng 3,68%; quý
II tăng 0,39%; quý III tăng 2,69%; quý IV tăng 4,48%), tuy là mức tăng thấp
nhất của các năm trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trong bối cảnh dịch Covid-
19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội thì
đây là thành công lớn của Việt Nam với mức tăng trưởng năm 2020 thuộc nhóm
cao nhất thế giới. Điều này cho thấy tính đúng đắn trong chỉ đạo, điều hành khôi
phục kinh tế, phòng chống dịch bệnh và sự quyết tâm, đồng lòng của toàn bộ hệ
thống chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự nỗ lực, cố gắng của người
dân và cộng đồng doanh nghiệp để thực hiện có hiệu quả mục tiêu “vừa phòng
chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế – xã hội”. Trong mức tăng chung của
toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,68%, đóng góp
13,5% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công
nghiệp và xây dựng tăng 3,98%, đóng góp 53%; khu vực dịch vụ tăng 2,34%,
đóng góp 33,5%.

- Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), kim
ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 12 năm 2020 ước đạt 3,95 tỷ USD,
đưa tổng giá trị xuất khẩu năm 2020 đạt 41,25 tỷ USD, tăng 2,6% so với năm
2019. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 18,5 tỷ
USD, giảm 0,8%; Giá trị xuất khẩu chăn nuôi ước đạt 327 triệu USD, giảm
18,2%; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt gần 8,4 tỷ USD, giảm 1,8%; Giá trị
xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 13,2 tỷ USD, tăng 16,4% so với
cùng kỳ năm 2019.

- Giá phân bón năm 2020 tiếp tục xu hướng giảm từ những tháng cuối năm 2019.
Nguyên nhân là do giá nhiên liệu trên thế giới đang khá rẻ, nguồn cung phân
bón cao hơn so với nhu cầu và ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Đại dịch Covid-
19 đã làm gián đoạn các chuỗi cung ứng thực phẩm, từ sản xuất, thu mua, vận
chuyển, chế biến, bảo quản đến tiêu thụ. Qua đó, làm ảnh hưởng lớn đến sản
xuất nông nghiệp và giá nông sản trên toàn cầu. Nhu cầu sử dụng phân bón vì
thế cũng bị tác động khá nhiều.

- Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, năm 2020, Việt Nam đã nhập khẩu
3,8 triệu phân bón với giá trị 952 triệu USD, tăng 0,11% về lượng nhưng giảm
9,18% về kim ngạch so với năm 2019. Trong đó, Trung Quốc là thị trường lớn
nhất cung cấp phân bón cho Việt Nam, chiếm 41,74% trong tổng lượng phân
bón nhập khẩu của cả nước và chiếm 38,73% trong tổng kim ngạch nhập khẩu
nhóm hàng này của cả nước, đạt 1,59 triệu tấn, trị giá 368,5 triệu USD, tăng
3,79% về lượng và giảm 3,34% về trị giá so với năm 2019.



- Tình hình thời tiết khí hậu khu vực ĐNB diễn biến khó lường không thuận lợi
cho sản xuất nông nghiệp: thiếu nước tưới kéo dài tại khu vực cây công nghiệp
(Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước); xâm nhập mặn tại khu vực Long An, Tây
Ninh làm giảm diện tích gieo trồng, giảm năng suất và gây nhiều thiệt hại về
giống, cây trồng; hạn hán tại Ninh Thuận, Bình Thuận khiến vụ đông xuân và hè
thu diện tích canh tác phải cắt giảm mạnh (tại Bình Thuận: lượng mưa từ đầu
năm đến tháng 5/2020 thấp hơn mức trung bình nhiều năm từ 20% đến 90%.
Toàn tỉnh Bình Thuận đã phải cắt giảm gần 14.000 ha diện tích cây trồng trong
vụ đông - xuân và hơn 30.000 ha lúa vụ hè - thu không thể sản xuất, chờ mưa và
hơn 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt…; vụ Hè Thu năm 2020, Ninh Thuận
phải dừng sản xuất với diện tích hơn 15.300 ha; trong đó, lúa hơn 10.800 ha, rau
màu hơn 4.500 ha).

 Hoạt động kinh doanh
- Năm 2020 là năm mà việc kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, như:

 Thị trường phân bón năm 2020 diễn biến phức tạp, giá phân bón nhập khẩu
cũng như trong nước giảm mạnh, nguồn cung dồi dào tạo nên tình trạng cạnh
tranh ngày càng quyết liệt. Mặt hàng Ure sản xuất trong nước cung đã vượt
cầu, tồn kho trên thị trường lớn, đặc biệt nguồn cung ure giá rẻ từ Trung
Quốc, các nước Đông Nam Á (Indonesia, Malaysia) về nhiều do được ưu đãi
về thuế nhập khẩu.

 Đại dịch Covid-19 đã làm gián đoạn các chuỗi cung ứng thực phẩm, từ sản
xuất, thu mua, vận chuyển, chế biến, bảo quản đến tiêu thụ trên toàn cầu.
Trực tiếp ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và giá nông sản trên toàn cầu.
Trong nước, do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 làm xuất khẩu nông sản gặp
nhiều khó khăn, cung vượt cầu dẫn đến giá nông sản thấp, người dân thiếu
nguồn vốn tái đầu tư phân bón để canh tác hoặc lựa chọn các loại phân bón
rẻ tiền nên nhu cầu tiêu thụ phân bón giảm.

 Chất lượng một số công thức sản phẩm NPK Phú Mỹ do TCT sản xuất đã cải
tiến đáng kể nhưng vẫn còn tình trạng đóng cục gây khó khăn trong công tác
ra hàng.

- Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra nhiều biện pháp và tập trung nguồn
lực để tranh thủ cơ hội thúc đẩy tiêu thụ tối đa sản lượng theo kế hoạch, điều
động hàng về đúng khu vực, tránh hiện tượng bán chồng lấn, đạp giá lẫn nhau,
nhằm ổn định thị trường, tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh của Công ty và khách
hàng.

- Công ty đã triển khai nhiều biện pháp phát triển thị trường NPK Phú Mỹ, tập
trung nhiều nguồn lực, nhân sự có kinh nghiệm trong công tác bán hàng, chăm
sóc khách hàng, thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt nhằm đẩy mạnh lượng
hàng tiêu thụ. Nhờ đó, sản lượng tiêu thụ mặt hàng NPK Phú Mỹ năm 2020 đã
vượt 26% so với năm 2019.

- Ngoài ra, các giải pháp về hỗ trợ khách hàng bán hàng như: triển khai các chương
trình hội thảo giới thiệu sản phẩm kết hợp bán hàng; triển khai các chương trình



tặng quà Tết cho người nghèo; thường xuyên thăm hỏi, chia sẻ hỗ trợ các khách
hàng bán hàng… cũng đã góp phần gia tăng thêm sản lượng tiêu thụ.

 Công tác tiếp thị, truyền thông và hội thảo, hội nghị khách hàng

- Triển khai tăng cường thực hiện các hoạt động: mô hình trình diễn sản phẩm,
hội thảo tư vấn kỹ thuật, bán hàng trực tiếp, các chương trình hội nghị khách
hàng kinh doanh phân bón Phú Mỹ tại các khu vực trọng điểm, quảng cáo trên
các đài phát thanh truyền hình, truyền thanh địa phương.

- Tăng cường vật phẩm/quà tặng để làm chương trình bán hàng trực tiếp, mua
hàng tặng quà.

- Giao bán hàng độc quyền khu vực với các mặt hàng chuyên dùng, giá cao để
tăng hiệu quả kinh doanh cho đại lý; với các mặt hàng phổ thông thì bán đại trà
nhưng chính sách giá, chiết khấu theo sản lượng và Công ty tăng cường giám sát
chặt chẽ luồng hàng để hạn chế việc bán chồng lấn.

- Công ty triển khai tổng cộng 03 cuộc gặp mặt khách hàng kinh doanh phân bón
Phú Mỹ với khoảng 450 khách tại các tỉnh trọng điểm (Lâm Đồng, Đồng Nai,
Đak Nông) để triển khai các chính sách bán hàng, giới thiệu các sản phẩm mới
của dự án NPK PM…  tới các khách hàng C1, C2. Đây là sự cố gắng của Công
ty trong hoàn cảnh đại dịch Covid -19 ảnh hưởng nhiều đến mọi mặt của xã hội.
Hoạt động này mang lại hiệu quả trong công tác bán hàng và là cầu nối giữa
Công ty với C1, C2.

- Công ty đã triển khai 140 lần bán hàng trực tiếp với khoảng 40 khách hàng/lần.

- Đa dạng các kênh thông tin, nội dung quảng cáo để giới thiệu nhà máy, công
nghệ sản xuất NPK Phú Mỹ tới người sử dụng/bà con nông dân (trên phương
tiện giao thông, pano nơi công cộng, kho/cảng, phương tiện phát thanh truyền
hình, các cơ quan chuyên môn như sở nông nghiệp, trung tâm khuyến nông, bảo
vệ thực vật…).

- Tăng cường lực lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBTT để tư vấn mở rộng
thị trường xuống các vùng nông thôn cũng như giới thiệu sản phẩm NPK Phú
Mỹ tới các nông trường, các mô hình HTX, các vùng cây công nghiệp cao su,
mía đường;

- Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn/nghiệp vụ theo chiều sâu cho
đội ngũ CBTT;

- Tổ chức cho các Đại lý/khách hàng thăm quan nhà máy NPK để tạo niềm tin
cho khách hàng khi giới thiệu và phân phối phẩm NPK Phú Mỹ.

 Công tác Tổ chức – hành chính, kế hoạch đầu tư
- Công ty tiếp tục rà soát hệ thống các quy chế, quy định để cập nhật, sửa đổi cho

phù hợp với Điều lệ, Luật Doanh nghiệp mới và tình hình thực tế tại Công ty.

- Đã và đang rà soát lại cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của các Phòng/đơn vị nhằm
đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong năm 2020.

- Từ đầu năm 2020, Công ty cũng đã chú trọng bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng
chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ cấp quản lý và đào tạo thường xuyên cho



CB.NV cấp chuyên môn góp phần nâng cao năng lực công tác, thay đổi phong
cách làm việc theo hướng tích cực. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch
Covid-19 nên Công ty đã phải tạm hoãn/hủy bỏ các khóa đào tạo tập trung đông
người thay thế bằng hình thức từng cá nhân tự tìm hiểu, tự bồi dưỡng kiến thức
chuyên môn cho bản than mình. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng CB.NV ước tính
năm 2020 như sau:
 Số lượt người đào tạo: 22 lượt người đạt 20% so với kế hoạch;
 Tổng kinh phí đào tạo: 10 triệu đạt 3% so với kế hoạch.

- Công tác tuyển dụng, rà soát, sắp xếp, bố trí luân chuyển cán bộ được coi trọng
theo định hướng nâng cao năng suất lao động. Ưu tiên sử dụng nguồn nhân lực
nội bộ, chấm dứt việc tuyển dụng mới trên cơ sở sắp xếp, bố trí nhân sự hợp lý.
Trong năm, Công ty đã bổ sung 02 cán bộ quản lý trực tiếp tham gia vào mảng
kinh doanh phân bón.

- Tiếp tục duy trì hệ thống QLCL (ISO) và nghiên cứu đưa ra các giải pháp để
công tác này phải đi vào thực chất hơn, tuân thủ các quy trình/quy chế đã ban
hành, triển khai đánh giá để tái cấp chứng nhận.

- Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020. Giao kế hoạch 2020 đến
từng Phòng chức năng với các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể.

- Bám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện từng tháng/quí theo kế hoạch đặt ra cho
các đơn vị trực thuộc.

- Kết quả công tác mua sắm: Thực hiện là 1,92 tỷ đồng, đạt 33% kế hoạch năm,
do Công ty quán triệt chủ trương tiết kiệm chỉ mua sắm những tài sản thực sự
cần thiết, cấp bách phục vụ hoạt động SXKD.

 Công tác lao động, tiền lương và chế độ chính sách

- Công ty đã xây dựng và ban hành NQLĐ, TƯLĐTT, Quy chế đối thoại định kỳ,
Quy chế Hội nghị NLĐ theo quy định mới phù hợp với Bộ luật Lao động, tình
hình SXKD thực tế và đã đăng ký với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.

- Công ty đã thực hiện đầy đủ các qui định hiện hành của Bộ Luật lao động và
Tổng Công ty đối với các chế độ chính sách cho người lao động. Đóng đủ và kịp
thời BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Trả lương, thưởng theo quy
định của Công ty đúng thời hạn;

- Đã áp dụng cách thức chi trả lương thưởng gắn với hiệu quả hoạt động SXKD
của Công ty hàng tháng.

- Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách với Người lao động theo Hợp
đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể.

 Kết quả triển khai công tác tái cơ cấu doanh nghiệp theo NQ/QĐ của TCT

Chi bộ Công ty phối hợp cùng Ban điều hành: Xây dựng và ban hành các nghị
quyết về quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu
phát triển của Công ty; Chỉ đạo rà soát và kiện toàn cơ cấu tổ chức, chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng, nâng cao vai trò của các



hội đồng chuyên môn, tổ công tác; Chỉ đạo rà soát, ban hành các quy chế/quy
trình/quy định để phù hợp với tình hình kinh doanh mới và hoạt động của Công
ty niêm yết.

 Công tác Tài chính – Kế toán

- Công ty đã hoàn thành báo cáo tài chính năm 2020 và đã được Deloitte kiểm toán.
- Công tác tài chính kế toán, thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật, Tập

đoàn, Tổng Công ty và Công ty.

- Cân đối thu chi, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của
Công ty.

- Kiểm soát hoạt động tài chính kế toán tại Công ty và các Chi nhánh, không có
rủi ro xảy ra.

- Tiếp tục tiến hành rà soát, xây dựng hệ thống báo cáo quản trị nhằm đáp ứng
yêu cầu báo cáo của Tổng Công ty và công tác quản trị của Công ty.

- Xây dựng chương trình hành động tiết kiệm chống lãng phí và kế hoạch thực
hiện đến từng Phòng/đơn vị. Kết quả thực hiện tiết kiệm chi phí quản lý và bán
hàng năm 2020 là 1,06 tỉ đồng vượt 48% kế hoạch.

 Công tác khác

- Chi ủy đã chỉ đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên kiện toàn nhân sự, xây dựng kế
hoạch chương trình hoạt động năm 2020;

- Chi ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động
có ý nghĩa nhân dịp Tết âm lịch, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Tết thiếu nhi;

- Công đoàn Công ty đã thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và
quan tâm tới công tác chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động.
Cổ vũ, động viên người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu
nước, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật....

- Công đoàn đã chăm lo đầy đủ theo đúng chính sách, chế độ cho CBNV Công ty
nhân ngày Lễ/Tết, ngày 8/3, 1/6;

- Đoàn thanh niên phối hợp Công đoàn Công ty tổ chức buổi giao lưu gặp mặt
thân thiết giữa các nữ CB.NV Công ty nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

III. Thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm
1. Thuận lợi
- Đạm Phú Mỹ vẫn là thương hiệu có uy tín hàng đầu được đông đảo bà con

nông dân tin dùng. Thị phần Urê Phú Mỹ trong khu vực chiếm ưu thế và ở vị
thế dẫn dắt thị trường.

- Chính sách bán hàng đã cải thiện tích cực hơn so với các năm trước. Công tác
chăm sóc khách hàng và các chương trình hội thảo, hỗ trợ bán hàng đã đi vào
chiều sâu, từng bước hỗ trợ chăm sóc đến các cửa hàng cấp 2.

- Hệ thống kho bãi đáp ứng được yêu cầu kinh doanh của Công ty.
- Hệ thống phân phối bao phủ toàn bộ địa bàn hoạt động của Công ty.



- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời có hiệu quả và sự chỉ đạo
sâu sát của Lãnh đạo Tổng Công ty cùng các Ban chuyên môn. Ban lãnh đạo
cũng như toàn thể CBNV Công ty luôn đoàn kết, cố gắng và nỗ lực để hoàn
thành nhiệm vụ.

2. Khó khăn
- Đại dịch Covid-19 đã làm gián đoạn các chuỗi cung ứng thực phẩm, từ sản

xuất, thu mua, vận chuyển, chế biến, bảo quản đến tiêu thụ, ảnh hưởng tiêu cực
đến sản xuất nông nghiệp và giá nông sản trên toàn cầu. Nhu cầu sử dụng phân
bón vì thế cũng bị tác động khá nhiều.

- Thị trường phân bón năm 2020 diễn biến phức tạp, giá phân bón nhập khẩu
cũng như trong nước giảm mạnh, nguồn cung dồi dào tạo nên tình trạng cạnh
tranh ngày càng quyết liệt.

- Thị trường bị ảnh hưởng bởi các loại phân bón giả/kém chất lượng được sản
xuất bởi công nghệ thường/thô sơ (cuốc xẻng), bán giá thấp, chiết khấu cao,
cạnh tranh không lành mạnh.

- Một số công thức NPK PM trên thị trường nhu cầu sử dụng còn thấp, chất
lượng chưa ổn định, giá cao hơn nhiều so với sản phẩm cùng công thức của các
nhà sản xuất uy tín trong nước (Bình Điền, Năm Sao, Việt Nhật) dẫn đến việc
khó tiêu thụ, đồng thời công tác phát triển thị trường cũng gặp khó khăn.

- Diễn biến thị trường, giá cả nông sản, thời tiết không thuận lợi... làm tâm lý của
khách hàng là hạn chế mua vào, người dân không mạnh dạn đầu tư và có xu thế
chọn các loại phân bón giá rẻ.

- Tình hình thời tiết khí hậu khu vực ĐNB diễn biến khó lường do ảnh hưởng
của hiện tượng ElNino: khô hạn, thiếu nước tưới khu vực cây công nghiệp
(Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước); xâm nhập mặn kéo dài tại khu vực Long
An làm giảm diện tích gieo trồng, giảm năng suất và gây nhiều thiệt hại về
giống, cây trồng.

3. Bài học kinh nghiệm
- Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch được giao. Kịp thời có những điều

chỉnh phù hợp khi xẩy ra trường hợp bất khả kháng.
- Thường xuyên chú trọng, cải tiến công tác phân tích và dự báo thị trường, để

kịp thời đưa ra chính sách bán hàng linh hoạt.
- Thường xuyên đánh giá mức độ hợp tác của hệ thống đại lý, qua đó sàng lọc,

lựa chọn những đơn vị có năng lực, tinh thần hợp tác tốt để củng cố và có chính
sách chăm sóc khách hàng hợp lý. Hợp tác với Đại lý/Cửa hàng trên tinh thần
chia sẻ rủi ro, đôi bên cùng có lợi.

- Kiểm soát tốt hệ thống phân phối tránh hiện tượng bán chồng chéo thị trường
giữa các vùng miền, khu vực.

- Có các chính sách nhằm chủ động điều tiết/gia hạn công nợ đối với từng Nhà
phân phối tùy thuộc vào các mặt hàng nhưng đảm bảo hiệu quả, an toàn nguồn
vốn và đảm bảo thực hiện được kế hoạch TCT giao.

PHẦN II: NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021



I. Nhiệm vụ
1. Tổ chức hoạt động kinh doanh năm 2021 đạt mục tiêu: An toàn, hiệu quả và tiết

kiệm.
2. Đảm bảo giữ vững thị phần ure và phát triển mạnh thị phần NPK Phú Mỹ tại

khu vực.
3. Tiếp tục tìm hiểu những công thức NPK phù hợp với đặc thù mùa vụ cây trồng

tại khu vực, đề xuất Tổng Công ty cung ứng nhằm đa dạng các dòng sản phẩm.
4. Tiếp tục nỗ lực có giải pháp, tăng cường công tác bán hàng, tìm nguồn tiêu thụ

sản phẩm NPK.
5. Tập trung kinh doanh các sản phẩm phân bón do Tổng công ty cung cấp, không

triển khai kinh doanh các mặt hàng phân bón khác để đảm bảo nguồn lực phát
triển các sản phẩm phân bón Phú Mỹ.

6. Nâng cao chất lượng dịch vụ hậu cần, xây dựng hình ảnh khác biệt với các đối
thủ cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ tối ưu.

7. Tăng cường công tác quản lý, xây dựng và phát triển hiệu quả kênh phân phối,
đảm bảo bền vững cả về chiều rộng và chiều sâu.

8. Tăng cường công tác quản trị, kiểm soát và tiết giảm tối đa các khoản chi phí
cần tiết giảm bằng các giải pháp cụ thể, đặc biệt tiết giảm chi phí bán hàng và
chi phí quản lý doanh nghiệp tại đơn vị.

9. Tăng cường hiệu quả công tác cân đối vốn, dòng tiền và quản lý công nợ để
không phát sinh nợ xấu mới, có biện pháp xử lý để thu hồi nợ tồn đọng, khó đòi,
đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh và thực hiện đầy đủ các biện pháp quản
trị rủi ro theo quy định.

10. Xây dựng phương án cơ cấu vốn chủ sở hữu phù hợp với quy định của pháp
luật, đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh, đầu tư, đồng thời đảm bảo
bảo toàn phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty theo đúng quy định hiện
hành.

11. Quản lý công tác đầu tư, mua sắm đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và tuân thủ
các quy định của Tập đoàn/Tổng công ty/Công ty, phù hợp với các quy định của
Pháp luật hiện hành.

12. Đẩy mạnh công tác sáng kiến cải tiến hợp lý hoá quản lý kinh doanh, nâng cao
chất lượng dịch vụ.

13. Tham gia tích cực công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Dựa trên thông
tin thị trường, nắm bắt thị hiếu khách hàng, thông tin sản phẩm , đối thủ tại khu
vực. Chủ động đăng ký đề tài nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, phối hợp
chặt chẽ với bộ phận NCPT Tổng công ty thông tin ý tưởng, đề xuất nghiên cứu
các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu và định hướng thị trường.

14. Tham gia tích cực công tác kinh doanh sản phẩm mới do TCT nghiên cứu sản
xuất.

15. Phát huy lợi thế về hệ thống kho bãi và quan hệ với các đối tác/khách hàng, tổ
chức khai thác thêm hàng bên ngoài nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các kho
do Công ty quản lý.

16. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm thích ứng môi
trường cạnh tranh.



17. Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực doanh nghiệp. Đào tạo nâng cao
trình độ nghiệp vụ, quản lý của CBCNV để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh
doanh của Công ty. Đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo tại chỗ, đào tạo nội
bộ.

18. Phát triển doanh nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội.
Đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư, cũng như lợi ích của người lao động.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác của Tổng công ty giao.
II. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu 2021

Chỉ tiêu sản lượng: Tổng sản lượng 294.000 tấn, trong đó:
 Urê Phú Mỹ: 200.000 tấn
 NPK Phú Mỹ: 42.000 tấn
 Đạm Kebo Phú Mỹ: 3.000 tấn
 Phân bón thương hiệu Phú Mỹ: 49.000 tấn
Chỉ tiêu tài chính:

 Vốn điều lệ: 125 tỷ đồng
 Tổng doanh thu: 2.020 tỷ đồng
 Lợi nhuận trước thuế: 10,02 tỷ đồng

 Lợi nhuận sau thuế: 8,01 tỷ đồng
 Nộp NSNN: 3,64 tỷ đồng
 Tỷ lệ chia cổ tức: 6%.

III. Một số giải pháp chính thực hiện kế hoạch 2021
Công tác kinh doanh, thị trường, xây dựng hệ thống phân phối

- Chính sách giá và thanh toán

 Thực hiện chính sách bán hàng đối với các mặt hàng NPK Phú Mỹ linh hoạt
và bám sát phù hợp với thị trường.

 Xây dựng và định hướng cụ thể mức lợi nhuận 3-5% theo mặt hàng NPK
PM, sản lượng và từng cấp bán hàng C1, C2 trong hệ thống.

 Trên cở các nguồn lực của TCT xây dựng cụ thể các chương trình hỗ trợ bán
hàng cho từng công thức, từng NPP.

 Thực hiện chính sách bán và giao hàng tại địa bàn (Kho trung chuyển/Kho
NPP), hạn chế/không bán hàng tại Nhà máy.

 Thưởng chiết khấu thương mại hàng quý/năm đối với các khách hàng đạt sản
lượng cao và tích cực hợp tác trong công tác bán hàng và phát triển thị
trường.

 Tiếp tục đánh giá và xây dựng định mức công nợ, áp dụng thanh toán công
nợ linh hoạt và phù hợp theo từng công thức NPK cũng như mùa vụ đối với
từng NPP.



 Thưởng thanh toán trước thời hạn, mức thưởng có thể cao gấp 1,5-2 lần lãi
suất ngân hàng.

- Chính sách về phân vùng sản phẩm và công thức độc quyền
 Đối với công thức NPK dạng 2-2-1: đa dạng các công thức dạng này (16-16-

8, 17-15-9, 17-17-8) để giao cho từng NPP NPP bán độc quyền khu vực,
trong tỉnh sẽ giao không trùng lắp, nhận diện bao bì của 3 loại sẽ có sự khác
biệt để dễ phân biệt và quản lý tránh sự chồng lấn, tăng cường công tác hỗ
trợ AVP, hội thảo tới các C2 từng khu vực, theo thời vụ cây trồng.

 Đối với công thức dạng 1-1-1 (vd: 15-15-15; 16-16-6;…), lựa chọn một số
NPP/Đại lý, CH tại một số khu vực tập trung cây ăn trái như Thanh long,
nho, táo, sầu riêng… và một số cây công nghiệp giá trị như cà phê để triển
khai ra hàng.

 Đối với nhóm dạng 2-1-2 (16-8-17; 16-8-16;17-7-17, 16-7-17): chọn 4 công
thức, xác định khu vực trọng điểm cây công nghiệp (cây cà phê, tiêu…) và
cây ăn trái (sầu riêng, thanh long, cam quýt…) để giao cho NPP Thủy Minh
Khoa, Minh Dũng, Kim Ngoan; Tuấn Vũ, Tân Trí Phát, Hoàn Thiện. Với
nhóm 2:1:2 ngoài các công thức do NMSX có thể nhập khẩu các công thức
như 19-9-19 để KD và giao độc quyền phân phối cho NPP có cam kết/năng
lực tiêu thụ sản lượng lớn.

 Đối với công thức dạng 5-1-1 (Đạm cao) (27-6-6; 25-5-5;…) chỉ giao cho 02
đơn vị Minh Dũng, Thủy Minh Khoa phân phối để tạo lợi nhuận hỗ trợ NPP
có sản lượng tiêu thụ cao và giảm áp lực.

- Đối với các mặt hàng tự doanh, Công ty sẽ chủ động tìm nguồn hàng, đối tác
và sẽ báo cáo xin ý kiến Tổng Công ty theo từng đợt trước khi thực hiện cũng
như kết quả sau khi kết thúc mỗi lô hàng theo đúng tinh thần Công văn số
820/PBHC-KD ngày 24/5/2021.

- Hệ thống phân phối
 Tiếp tục duy trì hợp tác với NPP có năng lực, thiện chí hợp tác, làm việc

thống nhất sản lượng từng sản phẩm/công thức từng tháng/quý/năm, xây
dựng chính sách bán hàng, các chương trình hỗ trợ bán hàng cụ thể để cùng
phối hợp với NPP ra hàng.

 Phối hợp với NPP cấp 1 lên kế hoạch sản lượng dự kiến, các chính sách giá
bán, chiết khấu, hỗ trợ cho các Đại lý C2 ngay từ đầu năm/quý/vụ để cùng
bám sát/đánh giá hỗ trợ C2 ra hàng.

 Hàng tháng/quý đánh giá/xếp loại hệ thống phân phối các cấp để có chính
sách bán hàng, hỗ trợ bán hàng phù hợp nhằm đảm bảo việc thực hiện Kế
hoạch chung của NPP/Cty.

 Phân vùng tiêu thụ gắn kế hoạch sản lượng cho từng NPP, hướng tới độc
quyền các sản phẩm phân bón đặc thù.

 Tăng cường công tác kiểm soát luồng hàng bán đúng địa bàn, hạn chế bán
chồng chéo/đạp giá giữa các NPP/CTVM.



 Khai thác tối ưu hệ thống các kho/cảng hiện có, kết hợp tận dụng hệ thống
kho các NPP để gia tăng lợi thế cạnh tranh cũng như đảm bảo sẵn sàng
nguồn hàng tại các địa bàn cung cấp cho thị trường khi có nhu cầu.

 Mở rộng và liên kết với các hộ/trang trại Nông trường lớn để cung cấp trực
tiếp các sản phẩm phân bón Phú Mỹ.

Công tác kinh doanh cho thuê văn phòng 27 Đinh Bộ Lĩnh

Nửa cuối năm 2021, Công ty đã được TCT giao quản lý vận hành và khai thác tòa
nhà 27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Trong bối cảnh ảnh hưởng
nặng nề, phức tạp của đại dịch Covid-19 nhiều công ty/tư nhân cho thuê văn phòng
gặp nhiều khó khăn, giá cho thuê giảm mạnh thì đây là thách thức và cũng là cơ hội
cho Công ty. Công ty đã và đang xây dựng, hoàn thiện các phương án nhằm khắc
phục khó khăn, khai thác có hiệu quả việc cho thuê văn phòng:

- Tổ chức các khóa đào tạo bổ sung nhằm hoàn thiện kiến thức cho CBNV tiếp
quản quản lý, vận hành tòa nhà.

- Xúc tiến tìm thêm bãi giữ xe để đảm bảo đủ chỗ gửi khi tòa nhà được cho thuê
100% công suất (đã ký được hợp đồng thuê mặt bằng có thể giữ được khoảng 200
xe máy).

- Đầu tư sửa chữa, nâng cấp các hệ thống đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng
nhằm đảm bảo an toàn cho việc vận hành và khai thác tòa nhà.

Công tác tiếp thị và truyền thông, an sinh xã hội

- Tiếp tục tăng cường thực hiện các hoạt động: mô hình trình diễn sản phẩm, hội
thảo tư vấn kỹ thuật, bán hàng trực tiếp, các chương trình hội nghị khách hàng
kinh doanh phân bón Phú Mỹ tại các khu vực trọng điểm, quảng cáo trên các đài
phát thanh truyền hình, truyền thanh địa phương.

- Tăng cường vật phẩm/quà tặng để làm chương trình bán hàng trực tiếp, mua hàng
tặng quà.

- Tiếp tục xây dựng và triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng như: gặp
mặt tri ân, du lịch trong/ngoài nước, tặng quà khách hàng nhân dịp cuối năm, ngày
lễ, sinh nhật; chăm sóc y tế, hỗ trợ giáo dục,….

- Đa dạng các kênh thông tin, nội dung quảng cáo để giới thiệu nhà máy, công nghệ
sản xuất NPK Phú Mỹ tới người sử dụng/bà con nông dân (trên phương tiện giao
thông, pano nơi công cộng, kho/cảng, phương tiện phát thanh truyền hình, các cơ
quan chuyên môn như sở nông nghiệp, trung tâm khuyến nông, bảo vệ thực
vật…).

- Tăng cường lực lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBTT để tư vấn mở rộng
thị trường xuống các vùng nông thôn cũng như giới thiệu sản phẩm NPK Phú Mỹ
tới các nông trường, các mô hình HTX, các vùng cây công nghiệp cao su, mía
đường;

- Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn/nghiệp vụ theo chiều sâu cho đội
ngũ CBTT;



- Tổ chức cho các Đại lý/khách hàng thăm quan nhà máy NPK để tạo niềm tin cho
khách hàng khi giới thiệu và phân phối phẩm NPK Phú Mỹ.

Công tác tổ chức nhân sự, đào tạo và kế hoạch, đầu tư
Tiếp tục rà soát kiện toàn bộ máy tổ chức, hoạt động theo hướng năng động, bớt
cồng kềnh, hiệu lực, hiệu quả hơn. Cụ thể:

- Thực hiện chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 1951/PBHC- TCNS ngày
06/11/2020 của Tổng Công ty v/v rà soát định biên lao động, Công ty đã và
đang chủ động hoàn thiện các phương án nhằm khai thác có hiệu quả nguồn lao
động dôi dư bằng: (1) Điều động nhân sự tiếp quản quản lý và vận hành có hiệu
quả tòa nhà 27 Đinh Bộ Lĩnh, Quận Bình Thạnh, TP.HCM; (2) Sắp xếp bổ
sung nhân sự cho mảng kinh doanh và phát triển thị trường nhằm tìm kiếm cơ
hội nâng cao hiệu quả kinh doanh; (3) Lên phương án giải quyết chế độ đối với
CBNV dôi dư đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và hợp đồng lao
động, hướng dẫn của TCT về các chế độ sau khi chấm dứt hợp đồng lao động
như hỗ trợ tiền lương, bảo hiêm và các chế độ khác do mất việc làm, tránh để
xẩy ra tranh chấp hoặc kiện tụng…

- Tiếp tục cải tiến chế độ tiền lương, thưởng theo hướng chỉ đạo của TCT gắn
với hiệu quả, kết quả công việc.

- Xây dựng, chấn chỉnh ý thức thực hiện và duy trì văn hóa doanh nghiệp, phát
huy tinh thần tự giác và ý thức xây dựng Công ty của toàn thể người lao động.

- Chú trọng công tác đào tạo cho đội ngũ cán bộ kinh doanh, thị trường, cán bộ
quản lý cấp phòng. Đặc biệt là công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên
ngành, kỹ năng chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng cho đội ngũ cán bộ
thị trường nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh
doanh.

- Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 do Tổng Công ty giao.
Giao kế hoạch 2021 đến từng Phòng/đơn vị với các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải
pháp thực hiện cụ thể. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đánh giá mức độ thực
hiện kế hoạch của các đơn vị, từ đó tham mưu cho Ban Giám đốc các biện pháp
nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh chung của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, cập nhật tình hình thực hiện và kịp thời tham mưu
cho Lãnh đạo các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch tháng/quý.

- Triển khai thực hiện công tác đầu tư, mua sắm tài sản, trang thiết bị, CCDC
phù hợp với kế hoạch được phê duyệt và theo nhu cầu thực tế đảm bảo đúng
quy định, tiết kiệm, hiệu quả.

- Quản lý, khai thác hiệu quả, an toàn hệ thống kho của Tổng Công ty/Công ty.
Công tác tài chính kế toán

- Bám sát các chỉ tiêu KH đã được phê duyệt, từ đó xây dựng KH thực hiện để đảm
bảo hoàn thành các chỉ tiêu SXKD trên cơ sở an toàn hiệu quả.

- Xây dựng KH dòng tiền để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD.



- Tham mưu, đề xuất các định mức về hàng tồn kho, công nợ phải thu… để đảm
bảo an toàn tài chính cho Công ty và tránh việc bị các đơn vị khác chiếm dụng
vốn.

- Phân công cán bộ theo dõi công nợ phải thu, phân loại tuổi nợ để có kế hoạch thu
hồi một cách hiệu quả, hợp lý tránh việc nợ quá hạn khó thu hồi.

- Tổ chức bộ máy TCKT hợp lý, thường xuyên tăng cường công tác bồi dưỡng, cập
nhật kiến thức chuyên môn và các quy định của Nhà nước, Tổng Công ty để hạch
toán kế toán đúng, phù hợp với chuẩn mực quy định hiện hành.

Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể CBNV trong Công ty nhằm nâng
cao ý thức trách nhiệm, nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của
CBNV.

- Rà soát, xây dựng và sửa đổi bổ sung các định mức phí, tiêu chuẩn chế độ chỉ
tiêu phù hợp với thực tế để làm căn cứ quản lý, kiểm tra, kiểm soát việc thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Theo dõi đánh giá tình hình thực hiện và kết quả thực hành tiết kiệm chống
lãng phí của Công ty, có hình thức khen thưởng và kỷ luật kịp thời.

An toàn, sức khỏe, môi trường và giảm thiểu rủi ro
- Tiếp tục tuyên truyền, huấn luyện và nâng cao ý thức của người lao động trong

Công ty về công tác an toàn vệ sinh lao động, an ninh, PCCN.
- Trang bị và cấp phát đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho CBNV làm việc tại kho.
- Tiến hành mua bảo hiểm cho toàn bộ tài sản và hàng hóa lưu trữ trong kho, văn

phòng và bảo hiểm trách nhiệm cao cho CBNV của Công ty.
Trân trọng!

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCHC, PVH.01.

GIÁM ĐỐC

Lê Đức Thuận
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CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2021.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tại Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên 2021

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG
NĂM TÀI CHÍNH 2020.

Năm 2020, Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ
(PVFCCo SE) triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh với không ít khó
khăn, thách thức. Tuy nhiên, Công ty đã đạt được mục tiêu năm 2020 là
kinh doanh đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả. Phát triển doanh
nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội, đảm bảo hài hòa
lợi ích các cổ đông. Các chỉ tiêu thực hiện cụ thể như phần báo cáo với
ĐHĐCĐ của Giám đốc Công ty.

- Với vai trò là cơ quan quản lý giữa 2 kỳ ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị
(HĐQT) Công ty đánh giá: Năm 2020, mặc dầu là một năm đầy khó khăn
do dịch bệnh Covid – 19 kéo dài, diễn biến phức tạp, Công ty cổ phần Phân
bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ
chính và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh mà ĐHĐCĐ Công ty đã giao.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Thành viên HĐQT:
Năm 2020, Công ty không có sự thay đổi về thành viên HĐQT.
HĐQT hiện tại gồm năm (05) thành viên:
Ông: Phạm Hùng - Chủ tịch HĐQT.
Ông: Lê Đức Thuận - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty.
Ông: Trịnh Văn Chương - Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty.
Ông: Đặng Hữu Thắng - Thành viên HĐQT.
Ông: Lê Quang Thành - Thành viên HĐQT.

2. Hoạt động của HĐQT:

Năm 2020, HĐQT Công ty đã tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các
mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.
Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát hoạt động điều hành
của Giám đốc và các cán bộ quản lý, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BĐH
để đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kinh doanh.

HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ và 13 lần lấy ý kiến bằng văn bản
(email/điện thoại và xác nhận chữ ký trong biên bản). Trên cơ sở kết quả
các cuộc họp, HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định, biên bản,
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thông báo, kết luận làm cơ sở cho từng thành viên HĐQT, BĐH triển khai
các hoạt động sản xuất kinh doanh. Các vấn đề chính đã được xem xét, phê
duyệt như sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 25/05/2020.

- Thông qua và phê duyệt nhiệm vụ, kế hoạch KD năm 2020 của Công ty.
- Ban hành Nghị quyết kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020.

- Ban hành, sửa đổi các quy chế, quy định, chính sách quan trọng trong công
tác quản trị Công ty:

- Trình ĐHĐCĐ thông qua việc chia cổ tức tỉ lệ 7%.

Đánh giá:
- HĐQT đã thực hiện đúng nhiệm vụ, vị trí, vai trò mà ĐHĐCĐ giao trong

công tác quản lý Công ty theo Điều lệ và qui định của pháp luật.
- HĐQT chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động để triển khai thực hiện ngay

từ đầu năm. Từng thành viên HĐQT nâng cao vai trò cá nhân, có ý kiến
đóng góp thẳng thắn, có trách nhiệm để hoạt động của HĐQT ngày một tốt
hơn, chuyên nghiệp hơn.

- HĐQT đã phối hợp tốt BKS và BĐH trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành
Công ty.

Kết quả:
- Hoạt động kinh doanh Công ty đảm bảo mục tiêu an toàn, hiệu quả và tiết

kiệm.
- Công ty đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chính và các chỉ tiêu kế hoạch

được giao năm 2020.

- Bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.
3. Kết quả hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị
3.1 Chủ tịch HĐQT Phạm Hùng.

- Chịu trách nhiệm chung trong điều hành hoạt động của HĐQT theo quy
định của  Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các vấn đề quan hệ với cổ
đông lớn, Công ty mẹ của Công ty, các cơ quan quản lý nhà nước;

- Lập chương trình và kế hoạch hoạt động hàng năm của HĐQT;

- Tổ chức, theo dõi, giám sát, chỉ đạo công tác tái cấu trúc Công ty bao gồm
sửa đổi chiến lược, cơ cấu tổ chức, thoái vốn…;

- Triệu tập và chủ trì các cuộc họp HĐQT, Đại hội đồng cổ đông;

- Trực tiếp tổ chức, theo dõi, giám sát, chỉ đạo công tác ban hành, sửa đổi
chiến lược, các quy chế, quy định, chính sách chung của Công ty;

- Theo dõi, giám sát, chỉ đạo công tác tổ chức nhân sự và đào tạo, lương
thưởng và chế độ chính sách đối với CBNV;

- Trực tiếp tham dự và hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT tham dự để
giám sát, chỉ đạo tại các cuộc họp của Công ty về: kế hoạch, kinh doanh,
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đầu tư, tài chính… và tham dự các cuộc họp của hội đồng lương; hội đồng
thi đua khen thưởng, kỷ luật theo chức năng, nhiệm vụ của HĐQT;

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

3.2 Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Lê Đức Thuận.

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc Công ty theo qui định của
Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp;

- Cùng với Chủ tịch HĐQT triển khai công tác tái cấu trúc Công ty bao gồm
sửa đổi chiến lược, tổ chức nhận sự, thoái vốn…;

- Trực tiếp theo dõi, giám sát, chỉ đạo các công tác đầu tư – nghiên cứu phát
triển và các dự án xây dựng cơ bản; công tác quản lý kho bãi hàng hóa;
công tác đấu thầu, mua sắm của Công ty;

- Trực tiếp theo dõi, giám sát, chỉ đạo công tác kinh doanh, quảng cáo tiếp
thị, phát triển hệ thống phân phối, quản lý công nợ nhằm nâng cao hiệu quả
kinh doanh của Công ty;

- Tham dự cùng Chủ tịch HĐQT hoặc thay mặt HĐQT tham dự tại cuộc họp
hội đồng kinh doanh và các cuộc họp của Công ty về hoạt động thuộc lĩnh
vực được phân công để giám sát, chỉ đạo;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo ủy quyền của Chủ tịch HĐQT;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp
3.3 Ủy viên HĐQT Trịnh Văn Chương.

- Theo dõi, giám sát, chỉ đạo công tác kế hoạch; quản lý tài chính; quản trị rủi
ro, bảo toàn vốn; quản trị dòng tiền và công tác tiết kiệm chống lãng phí và
phòng chống tham nhũng;

- Cùng với Chủ tịch HĐQT triển khai công tác tái cấu trúc Công ty bao gồm
sửa đổi chiến lược, tổ chức nhận sự, thoái vốn…;

- Đảm nhận vai trò Người công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và
đại diện Công ty giao dịch, quan hệ với các Sở giao dịch, Ủy ban chứng
khoán nhà nước và các đơn vị liên quan;

- Phối hợp cùng Ủy viên Lê Đức Thuận giám sát, chỉ đạo công tác kinh
doanh, quảng cáo tiếp thị, phát triển hệ thống phân phối nhằm nâng cao
hiệu quả kinh doanh của Công ty;

- Theo dõi, giám sát, chỉ đạo triển khai công tác nghiên cứu, phát triển sản
phẩm mới;

- Tham dự cùng Chủ tịch HĐQT hoặc thay mặt HĐQT tham dự các cuộc họp
về hoạt động tài chính, kiểm toán, kiểm kê… để chỉ đạo tại các cuộc họp
của Công ty về hoạt động thuộc lĩnh vực được phân công;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo ủy quyền của Chủ tịch HĐQT;
3.4 Ủy viên HĐQT Đặng Hữu Thắng.

- Theo dõi, giám sát, chỉ đạo công tác phát triển dự án và các sản phẩm/dịch
vụ mới trong ngành; nghiên cứu đầu tư các dự án hợp tác, liên doanh, liên
kết vốn của Công ty với các đơn vị trong ngành;



4

- Phối hợp cùng Ủy viên Lê Đức Thuận trong mảng công tác kinh doanh
phân bón, quảng cáo tiếp thị, phát triển hệ thống phân phối nhằm nâng cao
hiệu quả kinh doanh của Công ty;

- Tham dự cùng Chủ tịch HĐQT hoặc thay mặt HĐQT tham dự hoặc để giám
sát, chỉ đạo tại các cuộc họp của Công ty về hoạt động thuộc lĩnh vực được
phân công;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo ủy quyền của chủ tịch HĐQT;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

3.5 Ủy viên HĐQT Lê Quang Thành.

- Theo dõi, giám sát, chỉ đạo công tác phát triển dự án và các sản phẩm/dịch
vụ mới ngoài ngành;

- Phối hợp cùng Ủy viên Lê Đức Thuận trong mảng kinh doanh, phát triển hệ
thống phân phối nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty;

- Tham dự cùng Chủ tịch HĐQT hoặc thay mặt HĐQT tham dự để giám sát,
chỉ đạo tại các cuộc họp của Công ty về hoạt động mình phụ trách;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo ủy quyền của chủ tịch HĐQT;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

4. Về công tác quản lý, giám sát hoạt động của Giám đốc và Bộ máy điều
hành Công ty:

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát hoạt động
của Ban Điều hành thông qua.

- Các nghị quyết, quyết định, thông báo kết luận của HĐQT trong hoạt động
kinh doanh của Công ty.

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo
cáo, văn bản của BĐH gửi báo cáo HĐQT.

- Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với BĐH một số vấn đề quan trọng phát sinh
trong quá trình điều hành kinh doanh.

- Giám sát việc thực hiện của BĐH đối các nghị quyết, quyết định của HĐQT
trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
Đánh giá chung về hoạt động của BĐH trong hoạt động kinh doanh của
Công ty:

- Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid – 19 kéo dài, diễn biến phức tạp, khó lường,
năm 2020 tiếp tục gặp nhiều khó khăn trên mọi lĩnh vực. BĐH đã nhận thức
rõ những thuận lợi và khó khăn, cơ hội, thách thức, chủ động điều hành linh
hoạt, đề ra các giải pháp quyết liệt để có hiệu quả trong hoạt động kinh
doanh của Công ty, Kết quả là đã hoàn thành nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế
hoạch ĐHĐCĐ/HĐQT giao. Hoạt động đầu tư, kinh doanh đảm bảo mục
tiêu an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

- BĐH từng bước cụ thể hóa Chiến lược phát triển của Công ty bằng các kế
hoạch, chương trình hành động trong hoạt động điều hành kinh doanh năm
2020.
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- BĐH đã tiếp tục cải tiến công tác quản lý, điều hành thông qua việc sắp xếp
lại bộ máy tổ chức, cơ cấu nhân sự, tiếp tục hoàn thiện và áp dụng có hiệu
quả HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015.

- Xây dựng và ban hành các quy định, quy trình nhằm kiểm soát hoạt động
kinh doanh của Công ty được tốt hơn.

- Từng thành viên BĐH và CBNV Công ty đoàn kết, thống nhất, phấn đấu
hoàn thành nhiệm vụ được giao.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021

Năm 2021, HĐQT dự kiến kế hoạch hoạt động như sau:
- Tiếp tục tổ chức bộ máy và hoạt động của HĐQT chuyên nghiệp, trách

nhiệm; phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể nhằm tăng hiệu quả hoạt
động của HĐQT.

- Xây dựng chương trình công tác và kế hoạch hoạt động chi tiết của HĐQT
năm 2021 và bám sát triển khai thực hiện.

- Xây dựng chiến lược cho giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2035,
bám sát phương án tái cấu trúc tổng thể của Công ty mẹ (TCT PVFCCo),
từng bước triển khai thực hiện tái cấu công ty phù hợp, hiệu quả và mang
tính nhân văn.

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ và bất thường (nếu có) để giải quyết các
công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Giao nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021 cho BĐH; Quyết liệt chỉ đạo và yêu cầu
BĐH giao nhiệm vụ/kế hoạch cho phòng/đơn vị để tổ chức triển khai thực
hiện ngay từ đầu năm; tổ chức sơ kết, đánh giá hàng quý, 6 tháng và tổng
kết năm 2021. Mục tiêu là thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch 2021 do
ĐHĐCĐ giao.

- Đề cao trách nhiệm cá nhân từng thành viên HĐQT; bám sát tiến độ, đôn
đốc, kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ của từng
thành viên HĐQT.

- Chỉ đạo sát sao công tác kiểm tra, giám sát, kiểm toán, quyết toán, kiểm kê
nhằm mục đích phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong hoạt động của Công ty.

- Phát triển doanh nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội,
đảm bảo hài hòa lợi ích các cổ đông.

Trân trọng.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
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CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2021.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên 2021

I. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN
KIỂM SOÁT NĂM 2020.

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020:
 Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam

Bộ (Công ty) do Đại hội đồng cổ đông ngày 21 tháng 04 năm 2016 bầu gồm
3 thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm 2016-
2021.

 Ban Kiểm soát hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, các quy định
của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và
hoàn thành kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát đã được Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

 Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã xây dựng chương trình công tác, triển
khai các công việc của Ban Kiểm soát theo phân công của từng thành viên
Ban Kiểm soát; tổ chức 04 cuộc họp để triển khai công việc, thống nhất,
thông qua kết quả kiểm tra, giám sát cũng như các kiến nghị của Ban kiểm
soát đối với hoạt động của Công ty. Các hoạt động kiểm tra, giám sát của
Ban Kiểm soát tập trung vào các vấn đề về bảo toàn vốn, hiệu quả trong hoạt
động kinh doanh, thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, với các
nội dung chủ yếu:

- Giám sát việc chấp hành, thực thi nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm
2020 và Điều lệ của Công ty;

- Giám sát công tác quản lý, tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh,
quản lý tài chính của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2020;

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT Công ty;
- Tham dự các cuộc họp triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

khi được mời tham dự;
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng sáu tháng, năm; báo cáo hoạt động kinh

doanh và công tác quản lý hàng tháng;
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
- Giám sát công tác kiểm kê hàng hóa cuối năm 2020 tại các kho của công ty;
 Ban Kiểm soát đã thông báo kết quả kiểm tra giám sát hàng tháng, quý đến

HĐQT, Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động và tài chính của Công ty
qua các báo cáo kiểm tra, giám sát hàng tháng, quý và các công văn, email.
Đồng thời đã có những kiến nghị về việc: kiểm soát công nợ và thu hồi các
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khoản nợ quá hạn, kiểm soát hàng tồn kho, kiểm soát chi phí một cách hợp lý
để góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:

Stt Chức danh Thù lao
Tiền

Thưởng
Tổng cộng
thu nhập

1 Phạm Hoài Hương - TBKS 42.000.000 - 42.000.000

2 Phạm Thành Long - TVBKS 30.000.000 - 30.000.000

3 Lê Quỳnh Chang - TVBKS 30.000.000 - 30.000.000

Tổng cộng 102.000.000 - 102.000.000

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2020:

1. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty
Thực hiện kế hoạch năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Biên
bản Đại hội đồng cổ đông ngày 25/05/2020 và Nghị quyết số 42/NQ-
ĐHĐCĐ ngày 25/05/2020.
Kết quả hoạt động năm 2020 của Công ty như sau:

STT Chỉ tiêu Đvị
tính

KH 2020 TH 2020
TH 2020/
KH 2020

(%)

I Sản lượng tấn
322.000 280.366

87%

II Tổng Doanh thu tỷ đồng
2.444 1.843

75%

III Tổng Chi phí tỷ đồng
2.434 1.828

75%

IV Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng
10 14

141%

V Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng
8 11

139%

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính:
 Việc lập và trình bày BCTC phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán

doanh nghiệp Việt Nam, và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và
trình bày báo cáo tài chính.

 Nhìn chung, BCTC của Công ty đã phán được trung thực trên các khía cạnh
trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020, cũng như
kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2020.

3. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản
trị và Ban Giám đốc công ty:

 Trong năm 2020 Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp và tổ chức lấy ý
kiến bằng văn bản để thông qua các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất
kinh doanh của Công ty.
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 Ban Giám đốc đã triển khai công tác sản xuất kinh doanh trên cơ sở nghị
quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và báo cáo kết quả thực hiện đến Hội
đồng quản trị.

 Ban Kiểm soát nhận thấy Báo cáo của Hội Đồng quản trị, Báo cáo của Ban
Giám đốc công ty đã phản ánh trung thực và đầy đủ về tình hình hoạt động
sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.

 Hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc bám
sát Nghị quyết và Kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, mang
lại lợi ích cho cổ đông. Quá trình ra quyết định của Hội đồng quản trị và Ban
Giám đốc đã tuân thủ Điều lệ Công ty, quy định pháp luật và phù hợp với
chiến lược phát triển của Công ty.

4. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc
Công ty:
Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định, Ban Kiểm
soát đã làm đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định, không gây cản trở đến
hoạt động kinh doanh của Công ty với mục tiêu đảm bảo lợi ích của cổ đông
và sự phát triển của Công ty. Đồng thời Ban kiểm soát cũng nhận được sự hỗ
trợ từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng, đơn vị trực thuộc của
Công ty trong việc cung cấp các thông tin phục vụ công tác kiểm soát.

5. Kiến nghị
 Nhìn chung thị trường phân bón trong năm 2020 gặp rất nhiều khó khăn do

bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên Công ty đã rất cố gắng trong
việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và đã đạt được những kết quả
nhất định.

 Dù vậy, để đảm bảo sự tăng trưởng bền vững và thực hiện tốt chiến lược phát
triển của Công ty, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

- Tuân thủ các quy định của Công ty cũng như các quy định pháp luật hiện
hành trong các hoạt động của Công ty.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nsội bộ và hoàn thiện bộ máy
tổ chức theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp và hiệu quả. Rà soát, cập nhật
các quy định của Công ty đảm bảo tuân thủ, phù hợp với các nội dung của
Luật doanh nghiệp 2020 và Luật chứng khoán 2019 có hiệu lực từ ngày
01/01/2021.

- Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các
qui định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và dự báo thị trường, nhằm xây dựng các
chính sách bán hàng phù hợp thị trường.

- Rà soát, cập nhật và xây dựng chính sách bán hàng năm 2021 phù hợp với
tình hình hoạt động thực tế của Công ty. Kiểm soát chi phí một cách hợp lý
để góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch
năm 2021.

- Công ty cần lưu ý đối với công tác xây dựng, phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch
năm; tính toán, xem xét các chỉ số để xây dựng/phê duyệt các chỉ tiêu kế
hoạch, đặc biệt là các chỉ tiêu kế hoạch chi phí sát/phù hợp với tình hình hoạt
động kinh doanh thực tế của Công ty.
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- Kiểm soát chặt chẽ, thường xuyên rà soát, đánh giá năng lực tài chính của
khách hàng và thu hồi đầy đủ, kịp thời các khoản công nợ phải thu khách
hàng.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

 Giám sát việc chấp hành, thực thi nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm
2021 và Điều lệ của Công ty.

 Giám sát việc quản lý, tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh,
quản lý tài chính của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty.

 Tham dự các cuộc họp triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
khi được mời tham dự.

 Thẩm định báo cáo tài chính; các báo cáo quản lý, điều hành của Hội đồng
quản trị và Ban Giám đốc Công ty.

 Giám sát, kiểm tra việc thực hiện/tuân thủ các quy chế/quy định quản lý hiện
hành.

 Thực hiện các công việc khác của Ban kiểm soát theo quy định.
IV. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Ban Kiểm Soát kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT, BKS
Công ty lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán có năng lực và kinh
nghiệm, được đánh giá cao trong lĩnh vực kiểm toán sau đây thực hiện Kiểm
toán báo cáo tài chính năm 2021 gồm: (i) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
(ii) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; (iii) Công ty TNHH
Pricewaterhouse & Coopers Việt Nam; Mức phí sẽ theo báo giá từng thời
điểm kiểm toán, theo yêu cầu của Công ty và Ban Kiểm Soát thẩm tra.
Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2021.

TỜ TRÌNH
V/v: thông qua Báo cáo tài chính 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và
Kế hoạch năm 2021; Báo cáo thù lao, lương và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm

2020 và Kế hoạch năm 2021.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ
(sửa đổi, bổ sung) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/04/2018.

- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị
(HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán. (đã được công bố ngày
29/03/2021).

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận
năm 2021 (theo phụ lục đính kèm).

3. Báo cáo thù lao, lương và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 (theo phụ lục đính kèm).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
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coNG w c6 PHAN PHAN BoN vA HdA cHAr DAu KHioONG NAM B0
sd 27 Oinh Bo Linh, phudng 24, qu6n Blnh Thanh
Ihirnh ph6 H6 Chi Minh, CHXHCN ViCt Nam
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CONG ry c6 PHAN PHAN BdN vA HOA cHir Diu KHiDoNG NAM B0
s6 27 Oinh B0 Linh, phudng 24, quan Binh Thanh

Thirnh ph6 Hb Chi Minh, CHXHCN ViCt Nam

BAO CAO CUA BAN GIAM OOC

Ban GiSm al6c cong ty Cd phEn Ph6n b6n vi H6a chSt D:u khi o6ng Nam B0 (goi t5t li "C6ng ty") de trinh biio
c6o niy ctng vdi bdo cdo tai chinh cta c6ng ty cho nim tii chinh kdt thdc ngiy 31 thdng 12 nim 2020.

Hor obNc quAN rRl vA BAN G|AM o6c

Cic thinh vi€n cria Hfli dbng Qu6n tri va Ban GiSm tISc C6ng ty di diEu hinh Cdng ty trong nim vi d6n ngiry lip
bdo cdo n)y gbm:

Hoi arbnc Quen tri

6ng Phgm Hr)ng

6ng L€ oLic Thudn
0ng oing HOu Th5ng

ong LC Quang Thinh
ong Trinh V;n chudng

Ban Giim al6c

6ng L6 orirc Thu6n

Ong Nguy6n Tidn s!
0ng Trinh Ven chrrdng

chrl tich
Thinh vi6n
Thdnh viCn

Thinh vi6n
Thinh vi6n

GiSm ddc
Pno btam ooc
Ph6 Giiim d6c

ot
co

2Hiil 86l
D'

Ban Girm d6c c6ng ty c6 trdch nhiCm lap b6o cdo tii chinh phin dnh mot c6ch trung thuc vi hqp li tinh h)nh tii
chinh cta c6ng ty tai ngey 31 thiing 12 nirm 2020, cUng nhu kdt qui hoat dong kinh doanh vi tinh hinh luu
chuydn tian tC cho nim tii chinh kdt thLic cing ngiy, phir hgp vdi chudn mqc k6 todn, ch6 aro k6 to6n doanh
nghiQp ViCt Nam v) c6c quy alinh phiip l1i c6 li6n quan d6n viQc l6p vi trinh bay bdo c6o t)i chinh. Trong viQc lip
bdo c6o tai chinh niy, Ban Gidm d6c duqc y6u chu phii:

. Lrra chon cdc chinh s6ch kdto6n thich hop vi ip dung cic chinh sdch d6 mot c6ch nhet qudn;

o oua ra cdc x6t do6n vi Lrdc tinh mot cdch hop l\i ve than trang;
o N6u 16 cdc nguydn t5c kd to6n thich hqp c6 aluqc tuan thri hay kh6ng, c6 nhong dp dung sai lech trang ydu

cbn dLrgc c6ng bd vi giei thich trong biio cdo tei chinh hay kh6ng;
. L6p biio c6o tii chinh tren cd s& hoat arong li6n tuc trtr trudng hqp kh6ng thd cho ring C6ng ty sE ti6p tqc

hoat dong kinh doanh; va
o Thi6t kd vi thUc hien h€ th6ng kidm soiit nOi b0 mOt c6ch h0u hi€u cho muc dich lap vi trinh biy bdo c6o

tai chinh hgp l,i nhim han chd rii ro vi gian 16n.

Ban GiSm d6c c6ng ty chiu tr6ch nhiQm dim bio ring s6 kd toin aluqc ghi chep mot cSch phtr hqp dd phln iinh
mot c6ch hop li tinh hlnh tii chinh cia COng ty & b5t k| thdi didm nio vi dim bio ring b6o c6o tdi chinh tuan
tht chudn mrTc k6 to6n, ch6 dO k6 to6n doanh nghiCp Viet Nam va ciic quy dinh phiip l.i co li6n quan ar6n viec lap

vi trinh biy bdo c5o tii chinh. Ban Gi6m d6c c0ng chiu trech nhiCm dim b5o an toAn cho tii sin cta C6ng ty vi
thuc hlCn cdc bien phirp thich hgp dd ngSn chan v) phiit hien ciic henh vi gian lin vi sai ph4m kh5c.

Ban Gidm d6c xdc nh$n ring C6ng ty di tu6n thi cdc y6u cbu n6u tr6n trong vi€c lap biio ciio tei chinh

cho Ban GiSm ddc,

c

r-c

Giiim ddc
TP. Hb Chi Minh, ngdy 29 thdng 3 ndm 2021
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COng tyTNHH Deloltte VGt Nam
ran8 lu, roa nha lrmes 5quare,
57 69F o6ng Khdi, PhuonB 86n Ngh6,

Quan 1, Tp. H6 chi Minh, viet Nam
Oi6n thoai: +84 28 7101 4555
Fax : +84 28 3910 0750
www deloitte.com/vn

DELOITTE
VIETNAM

sd: o5o4 NNIA-HN-BC

aAo cAo rrCM roAN oQc rAP

Kanh siri: CCc Cd ar6ng, Hol dbng quan tri va Ban Gi6m al6c

CAng ty Cd phBn Phan b6n vl H6a ch5t DBu kht O6ng Nam BO

Chung tOi dA kiim toiin biio cdo tei chinh kCm theo cia C6ng ty cd phbn PhAn b6n ve H6a chdt Dbu khi oong
Nam B0 (gQi tlt l) "Cong ty"), aruqc lap ngly 29 thdnS 3 ntrm 2021, tir trang 3 ddn trang 20, bao gbm Blng c6n
ddi kd toln tai ngay 31 thCng 12 nim 2020, B5o cdo k6t qui hoOt dong kinh doanh, 860 cro luu chuydn tiEn t0
cho ndm tei chinh kdt thuc cilnS ngly ve Bin thuydt minh bdo cdo tai chinh.

Tr6ch nhifm cta Ban Gl6m ddc

Ban GiSm d6c C6ng ty chiu tr6ch nhiem vE viCc lAp vl tr)nh bay trung thuc vl hgp ty beo c5o tei chinh cta C6ng
ty theo chudn mgc kd todn, ch6 dO kd to6n doanh nghiep ViCt Nam v) cdc quy dinh phdp tt c6 ti6n quan iiSn viQc
lap v;l trinh bey bdo ciio tii chinh vi chiu trCch nhiQm vE kiim so6t noi b0 m) Ban GiCm ardc x6c dinh le c:n thigt
dd dim bio vi€c l6p vi tr)nh b)y b5o cCo tli chinh kh6ng c6 sai s6t trgng y6u do gian tin hofc nhbm l5n.

TrCch nhiem cta KlCm todn vi6n

Tr6ch nhi€m cia ching t6i ll dua ra f ki6n vE bdo ceo tli chlnh dua trCn k6t que cia cuoc kiim todn. chung toi
di ti6n hinh ki6m toen theo cdc chudn mqc kidm todn ViCt Nam. C5c chudn mrTc nly y6u clu chring t6i tuin thi
chudn mqc vi cic quy dinh vb d4o dfc nghE nghiep, lap kd hoach v) th(rc hien cuoc kidm todn dd dat arugc sU
dim blo hgp lri vE viec liCu bdo ciio tii chinh cia C6ng ty c6 cdn sai s6t trong y6u hay kh6ng.

C6ng viQc kidm todn bao gbm thLrc hiCn cdc thi tuc nhlm thu thip c6c blng chirng kidm todn vE ciic s6 tieu vi
thuy6t minh tr€n b6o cdo tli chinh. C6c tht tuc kidm toCn dugc l(ra chon dLra tren x6t doin cia Kiim toin vi6n,
bao gbm diinh gi5 r0i ro c6 sai s6t trgng ydu trong b6o cdo tli chinh do gian l6n hoic nhim len. Khi thuc hien
ddnh gi;i ciic rii ro ney, Kidm todn vi€n ttl xem xdt kidm sodt nQi bQ cria c6ng ty ticn quan ddn viQc tip v) trinh
biy bdo c5o tli chinh trung th\rc, hqp li nhlm thidt kd cdc thi tuc kiim todn pht hqp vdi tinh hinh thuc td, tuy
nhi€n kh6ng nhlm mqc t ich dua ra V ki6n vE hieu qul cria kidm sort noi bO cia C6ng ty. COng viec kidm todn
c0ng bao gbm dinh 8id tinh thich hgp cria cdc chinh sdch k6 todn dugc dp dung va tinh hqp li cia c6c udc tinh
kd toiin cia Ban GiSm tt6c cong nhu tldnh Biii viec trinh bly t6ng thd bCo cdo tii chinh.

ChUng t6i tin trrdng rlng ciic blng chrlng kidm todn mi chdng t6i da thu thap tluqc lt ilEy di v) thich hgp lim
co s& cho t kidn kiim to6n cta chrinB t6i.

V kidn cria KiCm toCn viCn

Theo t ki6n cta chUng t6i, bio ciio t)i chinh di ph6n 6nh trung thr.rc va hqp lg, tr€n cdc khia canh treng y6u, tinh
hinh tai chinh cia cong ty tai ngey 31 theng 12 nrm 2020, cong nhLr kdt qul hoat dong kinh doanh va tinh h)nh

n tien tC cho nrm tii chinh kdt thic cung ngly, pht hqp vdi chudn muc kd todn, chd ato k6 to6n doanh
Nam va cCc quy ilinh phdp lt c6 li6n quan ddn viQc lap va tr)nh bey b6o c5o tii chinh

DaoThdlThinh phan ThlHbng hung
Ph6Tdng Gl6m ddc Klgm to6n vten
Gidv chfng nhan drng kv hlnh nghE kidm to6n Gily chfnS nh6n drng kf hlnh nghE kidm to6n
s6 1867-2018-001-1 s6 4310-2018-001-1
CHI NHANH CONG TY TNHH DETOITTE VITT NAM
Ngdy 29 thdng 3 ndm 2027
Hb Chi Minh, CHXHCN ViCt Ndm

T6n Deloitte dudc dung dA chi m6t ho;c nhidu thanh vi6n cLla Deloitte Touche Tohmatsu Lim ted, v) mang Lrd c5c hang th)nh vr6n m6i th;nh vien li m6t t6
chrc d6c lap va mit phiip li. Deloitte Touche Tohmatsu Lrm t€d (hay "De oitte Toan caLr") kh6ng cung c:p dich vu cho c;c kh6ch hang.
V!r ldng xem tai webs te www.deloitte.com/about dA bi6t th6m th6ng hn chitr6t.
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cONc rY c6 PHhN PHAN BON

vA n6e cxAr oAu KHi oONG NAM B0
s6 27 Oinh Bo Linh, phudng 24, qu6n Binh Thanh
rhinh ph6 Hb Chi Minh, CHXHCN Viet Nam

MAu sd B or-DN
Ban hinh theo Th6ng tu s6 200/2014n-r-BTc
ngiy 22lhinl72 nim 2014 cia B0Tai chinh

BANG cA 06r KgroAN
TAi ngoy il thdng 12 ndm 2020

Thuy61
Mi sd minh

Ddn vi: VND

56 cu6i n5m s6 dbu nim

228.458.210.637 220.s42.839,243

85.931.245.685
87.779.862.954

11.848.617.269)

Taisin dii h?n khic
chi phi tr; trudc dai han

rdNG c0NG rAr sAN (270=1oo+2oo)

lll. Hing tbn kho
1. HAng tbn kho
2. olt phdng giem giii h:rng tbn kho

B. TAI SAN DAI HAN

s2.780.643.800
s2.780.643.800

65.737.3t9.709
65.737.3r9.709

115.788.581.428
83.062.098.099
32.726.483.329

68.9r1.429.583
68.534.329.583

305.100.000
72.000.000

59.475.266,766
59.475.266.7 66

.
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13.718.643
13.718.643

2.444.266
2.844.266

CN

30.

'6-
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9

22.250.732.626

20,645.97 t.146
5.67 4.626.557

35.993.934.043
(30.319.307.492)

74.972.344.595
20.207.827.000
(5.235.482.40s)

25.456.299.883
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TAI sAN

A. TAI sAN NGAN HAN

l. TiEn vi cic khoen tirdng arudng tiEn
1. TiEn

ll. Cdc kholn phli thu ngSn hpn
1. Phei thu ngin h3n cta khiich heng
2. Tri trudc cho ngrrdi b6n ngin h4n
3. Phii thu ngJn h4n khdc

lV. Tii sln ngln h1n khCc

1. chi phitri trudc ngin h4n

r. TAi sen cS arinh

1. Tii sin c6 dinh hou hinh
- Nguyen gid
- Gi6 tri hoo mdn ldy kd

2. T)i sin v6 hinh
- Nguyen gid
- Gid tri hoo mdn lly kd
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cOrc rv c6 pxAr'r PHAN BON

vA x6a cuAr oAu KHI o0N6 NAM B0
s6 27 Dinh B0 Linh, phudng 24, quan Binh Th?nh
Thanh ph6 H6 Chi Minh, CHXHCN Viet Nam

MAu s6 s or-or{
Ban henh theo Th6ng tu s6 200/2014/TT-BTC
ngiy 22 thing 12 nim 2014 cia B0 Tii chinh

eANe cAN o6r (6ToAN (Tidp theo)
Tai ngoy 3l thong 12 ndm 2020

Thuy6t
Me s6 minhNGUON VON

r'rg pxAr rnA

56 cudi nim

Ddn vi:VND

56 tlbu nim

c 300

400

4210

421b

410
417

411o
418
427

95.785.145.430

156.229.694.933

l. Nq ngSn han
1. Phii tri ngudi b6n ngin h3n
2. Ngudi mua tri tiEn trrrdc ngin h4n
3. Thu€'vi cdc khoin phii nQp Nha nudc
4. Phii tri ngudi lao dong
5. Phei tri ngin h4n khiic
6. QuV khen thu&ng, phuc lqi

D. v6N cHO sO HtrU

l. Vdn cht s& htru
1. V6n g6p cOa chrl sd hOu

- Cd phi€u phd thOng co quyEn bidu quydt
2. Qui diu tu phiit tridn
3. Loi nhuan sau thud chua phan ph6i

- Lqi nhu1n sau thud chuo phdn ph6i
ldy kC de-n cudi ndm tudc
- Lgi nhuin sou thud chuo phdn ph6i
ndm noy

310
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372
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4.553.569.907
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1.031.035.780
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c0N6 w cd PHAN PHAN BON

vA n6e cnAr oAu KHf ooNG NAM B0
s6 27 Dinh B0 Linh, phudng 24, qu6n Binh Thanh
Ihinh phd H6 Chi Minh, CHXHCN Viet Nam

ruAu s6 s oz-or'l
Ban hanh theo Th6ng tu s6 200/2014/TT BTc
ngay 22 th6ng 12 n5m 2014 crla B0 T)i chinh

Thuydt
Me s6 minh

l. Doanh thu b6n heng vi cun8 cdp dich vu
2. C6c kho6n gi6m tri doanh thu
3. Doanh thu thuEn (10=01-02)

4. Gi5 v6n hdng bdn
5. tqi nhuan gop (20=10-11)

6. Doanh thu hoat dong tii chinh
7. chi phi t)i chinh

-Trong d6: chi phi ldivoy
8. Chi phi biin hing
9. Chi phi quiin lV doanh nghiQp

10. tqi nhuan thubn ta, hoat dong kinh doanh

l3O=2O + 2t-122+25 +261l.

11. Thu nhap khdc

12. Chi phi khiic
13. rqi nhuan/(15) khric (ao=31-32)

14. Tdng lqi nhuin kdtodn trudc thud(50=30+401
15. Chi phithudthu nhip doanh nghi€p hi€n hinh
16. Lqi nhuan sau thu6thu nhlp doanh nghiQp

(60=s0-sr)
17. Liico bln tr€n cd phidu

Nim nay

Odn vi: VND

Nim trLrdc
(Phen loei hi)
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1.257.076.349
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19 .4 6 8.6 18.9 6 8
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9.O72.382.046
1,O2.926.462

8.969.455.584
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3s.6s 1.027.898
27.643.97 s.954

7.163.4ra.628

6.651.607.843
6r.240.537
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13.753.785.934
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10.889.536.363
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coNG w c6 PHAN PHAN B6N
vA HOA cHAr Dhu KHi DONG NAM B0
56 27 Dinh B0 Linh, phudng 24, quan Blnh Thanh
Ih)nh ph6 H6 Chi Minh, CHXHCN ViCt Nam

r Au s6 e os-oN
Ban henh theo Th6ngfi s6 2ool2o74lTl-BTC
ngiy 22 thdng 12 n;m 2014 cia BO Tii chinh

BAo cAo rLtu cHUvEn rrEr rC
Cho ndm tdi chinh kA? thic ngdy i1 thong 12 ndm 2020

M5 sd Nim nay

Ddn vi: VND

Nim trudc

07 14.346.381.120 73.75i.785.934

CHI TIEU

r. ruu cHUYiN TtEru rir noAr oorrrc K|NH DoANH
7. Lqi nhu^n trtac thud
2. DiEu chinh cho cdc khodn:

Khdu hao tii san c6 dinh
C;c kho;n dU phdng
Lai tir hoat dong d:u tLf

Chi phi lai vay
3. Lgi nhuAn ti hogt dQng kinh doonh tntac

thoy it6i vdn h,ru dAng
Thay ddi ciic kho;n phei thu
Thay d6i h)ng tbn kho
Thay ddi c6c khoin phiitri
Thay ddi chi phitre trudc
lren lar vay da tra
Thu6 thu nhap doanh nghiCp de n0p
TiEn chi kh6c cho hoat d0ng kinh doanh
Luu chuydn ti}n thubn tir hog dAng kinh doonh

[. rLru cHUyiN flEN rir Hoar DoNc Diu rLr
l. lren cnt mua sam l5LU
2. lren thu lar tren gur

Lvu chuydn tien thudn tir hoqt ilQng ildu tu

fi. r-rru cHUydN T|EN Tt/ Hoar DoNG TAr cHiNH
1. Cd tfc, lqi nhuAn dA tre cho chti sd hCtu

Lvu chuydn tibn thudn tit hog dAng l,jti chinh

Luu chuyin tiEn thubn trong nEm (50=20+30+40)

TiEn va tudnt arrrdng tiEn tlEu nim

Trbn Htru Long
Ngrrdi lap biiu

Nguy6n xuan oat
Kgto6n tru&ng
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05
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(3.194.755.488)
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coNG rY cd PHAN PHAN B6N
vA HOA cHAr Diu KHIDoNG NAM B0
56 27 oinh B0 tinh, phudng 24, quan Blnh Thanh
Thirnh ph6 Hb Chi Minh, CHXHCN Viet Nam

MAu s6 B o9-DN
Ban hinh theo Th6ng tu s6 200/2014/rT BTc
ngiy 22 th6n8 12 n;m 2014 cia B0 Tei chinh

THUYET MINH BAo cAo TAI CHINH

Cdc thuydt minh ndy ld mit b0 phln hqp thdnh vd cbn dugc dpc dbng thdi vdi bdo cdo tdi chinh kim theo

1. THONG TIN KHAI QUAT

Hinh thfc sd htru v6n

C6ng ty Cd ph:n Phen b6n vi H6a ch6't Dbu khi D6ng Nam B0 ("C6ng ty"), tiEn than li COng ty TNHH

Phan b6n v) H6a chdt Dhu khi D6ng Nam 80, duqc thinh lap vA hoat dong theo Gi6'y ch{,ng nh$n ding
kV doanh nghiep s6 0305918852 ngey 3l thiing 1.2 n5m 2O1O do Sd K6 hoach vi Dbu tu th)nh phd H6

Chi Minh cdp vi cic Gidy chfng nhan d5ng k'i kinh doanh s&a d6i. C6ng ty chinh thrlrc chuydn sang ho4t
dong theo hinh thri c C6ng ty Cd phbn tir ngiy 01 thdng 02 nim 2011. C6 phi6u cta C6ng ty dLroc niem
y6t tai Sd glao dich chrirng khoin Thinh ph6 Hi Noi tir ngiry 18 thiing 3 ndm 2015 vdi me chu,ng kho6n
te PsE.

C6 d6ng chinh cta C6ng ty le T6ng C6ng ty Ph6n b6n vi H6a chdt D)u khi - C6ng ty C6 phEn ("T6ng C6ng

ty"l nlm gi? 75% vdn diEu 10.

Tdng s6 nhdn vi€n cria C6ng ty tai ngiy 31 thiing 12 nem 2O2O lir 67 ngudi (tai ngey 31 thSng 12 nim
2019: 73 ngudi).

Nginh nghb kinh doanh vi ho?t along chinh

HoAt dQng kinh doanh cria C6ng ty bao gbm: 86n bu6n, biin 16 ciic logi phSn b6n, cdc sin ph6'm h6a

chdt; Bin buon th(c phdm, gqo, n6ng, l5m sin nguyen liQu; Biln 16 luong thuc, thqc phdm, db u6ng,
thudc lii, thu6c lio chi6m ti trqng ldn trong cdc c(ra hing kinh doanh t6ng hOp; Bdn 16 vii, len, sqi, chi
kh6u vi hing det khdc trong c6c cria hing chuyOn doanhj Bdn buOn nhi6n li€u rin, l6ng, khi vi c5c sin
phdm li6n quan (tri.r khi diu m6 h6a l6ng LPG); Kinh doanh van tai hing h6a bing dLrdng b0 vi dtrdng
thrly noi dia; Tu v5n, hrrdng d5n kV thuat sri dqng ph6n b6n vi h6a chdt; Kinh doanh b5t dQng sin; Sin
xudt phin b6n vi hgp chdt Nito; San xudt h6a chdt co ban; san xuet dung dich khoan vi h6a phdm dbu
khi, chit dirng cho khoan th6m dd vi khai thiic d:u khi, c6ng nghiep, luy€n ciln thdp; Quing c5o; Nghion
cfu thi trudng vi thim dd du luan; Khai th6c khodng chdt vA kho6ng ph6n b6n; Kinh doanh dich vU

logistic.

Chu ki, san xuit, kinh doanh thdng thLfdng cta C6ng ty dugc thuc hien trong thdi gian kh6ng qud 12

theng.

Dai dich Covid-19 dang g6y ra suy thodi kinh t6 vi t5c dQng xdu cho hbu hdt cdc doanh nghiep trong
nhiEu nginh. Ban Gidm ddc d5 tliinh giii t;5c dong crla Covid-19 ddn tinh hinh tii chinh vi hoat dong
kinh doanh, c0ng nhu theo s6t cdc chinh sdch h5 trg cia Chinh pht dd c6 bien phiip phi hgp nhSm
giSm thidu t6c dong tiCu cqc crja dich b€nh d6ivdi ho4t dQng cria c6ng ty trong nim. gan Gi6m ddc v5n
li6n tuc theo d6i nh0ng di6n bi6n li6n quan ddn Covid-1g vi dilnh giii ring dai dich Covid,1g kh6ng 6nh
htrdng d6n khi ning hoat tlQng lidn tuc cta C6ng ty.

Thuydt minh vE kha ning so sdnh thOng tin trCn b5o c6o tai chinh

Sd lieu so sdnh li s6 liQu b5o c6o tei chinh cia C6ng ty da dugc kidm todn cho n5m t)i chinh kdt thric
ngiy 31 thiing 72 nem 2079. M0t s6 sd li€u cta n5m trLrdc duqc phAn loai lai dd pht hqp vdi viec so
siinh sd lieu nim nay cho khoin mqc chi phi b6n hing vi thu nhap khiic tai thuy6t minh s6 27 bon dudi.
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Hoqt dQng chinh cia C6ng ty li sin xudt vi kinh doanh c6c loai ph5n b6n vi sin phdm h6a ch6't.

chu ky san xua't, kinh doanh th6ng thrrdng

Oic aridm hoat dQng cia doanh nghiQp trong n5m tii chinh c6 6nh hu&ng ttdn 860 c6o tei chinh



cONc w c6 pHhN pHAN B6N vA HOA cHAr DAu xH, oONG NAM B0
rxuvir rurrux BAo cio rir CHINH (Ti6p theo) MAU SO B Og-DN

2. co sd rip eAo cAo rAr CH,NH vi NiM rir cHiNH

cd sd lap b5o cdo tdi chinh

B5o c6o tAi chinh kdm theo duoc trinh biy bing Dbng Vi€t Nam (VND), theo nguy6n tic gi;i g6c vi phi
hqp voi chudn mgc k6 to6n, ch5 d0 k6 todn doanh nghiep Viet Nam v) c6c quy dinh phiip l.i co li€n
quan d6n viQc lip va trlnh b)y bdo cdo tei chinh.

B5o €60 tii chinh kdm theo kh6ng nhim phan 6nh tinh hinh tii chinh, k6t qui hoat tlQng kinh doanh vi
tinh hinh lrru chuydn tiEn tC theo cdc nguyen tic vi th6ng lC kd toin alugc chdp nhin chung tai cdc

nudc kh6c ngoii Viet Nam.

Ndm tii chinh

Nim tei chinh cia C6ng ty bit diu ttr ngiy 01 thdng 01 vi kdt thric vAo ngiy 31 thing 12

3. T6M rir cAc cHiNH sAcH t<( roAN cHO ydu

Sau d6y li c6c chinh s5ch k6 todn chri ydu dLrgc c6ng ty dp dung trong viec lap b6o cdo tei chinh

Lldc tinh k€- to6n

viec lap biio ceo tii chinh tuan thrl theo chudn muc kd to5n, chd d0 kd to6n doanh nghiep Viet Nam vi
c6c quy alinh phiip l\i c6 li6n quan tldn vi€c l6p vi tr)nh biy b5o cdo tii chinh yeu ciu Ban GiSm d6c phiii
c6 nhong udc tinh ve gie dinh anh htrdng ddn s6 lieu bdo c6o vE cdng ng, tei s6n vi viQc tr)nh b)y cdc

khoin c6ng ng vi tii san tiEm teng tai ngiy lip biio ciio tii chinh c0ng nhLr c5c s6 lieu b5o c5o vE doanh

thu v) chi phf trong su6t nem tei chinh. Mic dir cdc udc tinh kd to6n dugc lip bing t6't ci s(1 hidu bi6t
ciia Ban GiSm d6c, sd thuc t6 phiit sinh c6 thd khiic vdi ciic udc tinh, gi6 dinh dit ra.

;::: ,"" rrrn tiEn mit rai quv, cic khoen tiEn gui kh6ng kV han, cdc khoin tttu tu ng5n hqn, .6 *a ;)
ning thanh khoen cao, dA ding chuyin ddi thenh tiEn vi it rti ro li€n quan ddn vi€c bi6n dong gi5 tri. I/

q phai thu

Nq phii thu lA s6 tiEn c6 thd thu hbi crla khdch hing hoic cdc d6i tuqng khiic. Nq phai thu dugc trinh
biy theo gi6 tri ghi s6 tri, di cdc kho;n dU phdng phii thu kh6 ddi.
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DU phdng phei thu kh6 ddi duqc trich lap cho nhihg kho6n ph6i thu alS quii han thanh todn tU sdu

thitng trA l6n, hoic c6c khoin phii thu mi ngrrdi nq kh6 c6 khi nSng thanh todn do bi thanh li, phii san

hay €5c kh6 khin tudng tU.

HAng tbn kho

H;ng tbn kho drroc x6c dinh tr6n cd s& giii the'p hon gioa gi6 g6c ve gid tri thu:n c6 thd th\rc hiCn duqc.
Giii g6c hing tbn kho bao gbm gid mua ve chi phi li6n quan, n6u cri, dd c6 duqc hing tbn kho d dia
alidm vi trang thdi hiCn tai. Giii gdc cria hing tbn kho duqc x6c dinh theo phudng phdp binh qu6n gia

quyEn. Gie tri thubn c6 thd thltc hien dugc atugc x6c dinh bing giii bdn udc tinh tri, cdc chi phi udc tinh
ard hoin thinh sin phdm c0ng chi phi tiSp thi, biin hing vi ph6n ph6i ph;it sinh.

DU phong giam gi5 hing tbn kho cia C6ng ty dr/gc trlch lap theo cdc quy dinh kd toiin hiQn hinh. Theo
d6, COnB ty duoc ph6p trich lap dU phdng giim giii h)ng tbn kho l6i thdi, h6ng, k6m ph6m chdt vi trong
trudng hop giii g6c cia h)ng tbn kho cao hon gid tri thubn c6 th6 thuc hien aluoc tai ngiy kdt thic nim
tai chinh.
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coNG w c6 PHAN PHAN B6N vA HdA cHAr Dhu l(HI DONG NAM B0
THUY(T M|NH BAo cAo rAr CH,NH (Ti6p theo) MAU sd B o9-DN

TAi sen cS allnh htru hinh vi khau hao

Tei sen c6 arinh htru hinh dugc trinh biy theo nguyCn gid tru gid tri hao mon loy k5.

NguyCn gid tii sin c6 dinh h0u hinh bao gbm gi6 mua vA toin b0 c5c chi phi khiic liCn quan trqc tidp
d6n viec dua tei sen v)o tr4ng thdi snn sing s0 drlng.

Tdi sin c6 arinh hiu hinh alugc kheu hao theo phudng phiip ctudng thing dua tr6n thdi gian hou dqng
Lrdc tinh, cu thd nhu sau:

Cic khoin lai, 15 ph;it sinh khi thanh l\i, bdn tai sen la chenh lCch giOa thu nhAp ti, thanh lt vi gid tri cdn
lai cia t)i s;n vA duqc ghi nhan vio B5o cdo k6t qui hoSt dong kinh doanh.

Tii sin c6 alinh vO hinh vi kha-u hao

Tii sin cd alinh v6 hinh phin iinh gi5 tri quyan si, dung d6t c6 thdi han vi phin mEm mdy tinh, drrqc
trinh biy theo nguy6n gid tn, giii tri hao mdn loy k5. QuyEn sr? dung d5t drrgc khiu hao theo phudng
phdp dudng thing theo thdi han si dung d5t vA phEn mEm m6y tinh dugc khiu hao theo thdi gian s&
dvng udc tinh Ii 8 ndm.

ThuC hoet alonB

ThuC hoat dQng cia C6ng ty thd hiCn tiEn thue vdn phdng. C6c khoen thanh todn tiEn thue hoat dong
dLrgc ghi nhin vio k6t qui hoat along kinh doanh theo phudng phiip ttudng thing trong su6t thdi gian
thue.

Chi phi tre trtrdc

Chi phi tri trudc bao gbm cdc chi phi thuc t5 da phdt sinh nhung co li6n quan ttdn k6t que hoat dong
sin xudt kinh doanh cia nhiEu kir k6 to6n. Chi phi tre trrrdc ngin hqn chri ydu bao gbm giii tri c6ng cu,
dr,.rng crJ xuSt dUng vi ciic chi phi khdc c6 khi ning dem lai lqi ich kinh td trong tr.rdng lai cho C6ng ty vdi
thdi h?n ti/ mot nim trd xu6ng. chi phi tre trudc dei han chrl ydu bao gbm chi phi stia chOa, cii tao v;n
phdng, bidn hi€u dai lV vi cic chi phi khdc co khi ning dem lai lgi ich kinh td trong tudng lai cho C6ng
ty vdi thdi han til mot nim trd l€n. Cdc chi phi tre trudc dugc phen b6 vio Bio cjo k6t qui host dQng
kinh doanh, s0 dqng phudng phiip dr/dng thing theo cdc quy dinh k6 toSn hiQn hinh.

Ghi nhan doanh thu

Doanh thu bdn heng duqc ghi nhan khi dbng thdi th6a men tdt ca ndm (5) tliEu kiQn sau:

(a) C6ng ty tI5 chuydn giao ph:n ldn rii ro vA lqi ich grn liEn vdi quyEn sd htru sin phdm hoic hirng
h6a cho ngLrdi mua;

(b) C6ng ty kh6ng cdn nim giir quyEn quin hi hirng h6a nhtr ngtrdi sd h0u hing h6a hoic quyEn kidm
sodt hing h6a;

(c) Doanh thu dugc xdc dinh tudng ddi chdc chin;
(d) C6ng ty sE thu dr/gc loi ich kinh td ti/ giao dich bdn hing; vi
(e) Xiic dinh dLrqc chi philiCn quan ddn giao dich biin hing.

8-10
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Nhi cla, vat ki6n trUc
Miiy m6c thidt bi
Phudng tien vAn tei
ThiSt bi v5n phdng
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coNG ry c6 PHAN PHAN B6N vA HOA cHAr DAu l(Hi ooNG NAM B0
THUyeT MrNH BAo cAo rAr cHiNH (ri6p theo) MAu s6 B og-DN

Doanh thu crla giao dich vE cung c5p dich vU dugc ghi nhan khi k6t qua crla giao dich d6 duqc x6c dinh
mot cdch ding tin cay. Trudng hgp Biao dich vE cung cip dich vu li6n quan tl6n nhiEu n;m thl doanh
thu dugc ghi nhan trong nim theo k6t qui phin cdng viec dA hoin thinh t4i ngiy cria Bang can d6i kd
toen cta nAm d6. Kdt qui cia Biao dich cung c5p dich vu dLrgc xdc clinh khi th6a men t5t c; b6n diAu
kien sau:

tai tiEn gii dugc ghi nhAn tr6n cd s& dbn tich, aluqc xdc dinh trCn s6 du cdc tii khoin tiEn g&i vi l5i
sudt ip dung.

Cic kholn giim tri./ doanh thu

Khoen giem trt doanh thu phan iinh s6 chi6t kh5u thudng mai cho ngudi mua do kh6ch hing mua hing
vdi khdi luqng ldn. Viec diEu chinh giim doanh thu aluqc thgc hien nhu sau: Khoan chidt khdu thudng
mai phdt sinh cirng nim tiCu thv sen phdm, hing h6a dich vu duqc diEu chinh giim doanh thu cia nim
phdt sinh;

Trudng hop sin phdm, hing hoi, dich vU al5 tiCu thU tir cdc nim trLroc, ddn n5m sau mdi ph6t sinh
chi6t khSu thudng m4i dugc ghi giim doanh thu theo nguy€n t5c:

+ Ndu sin phdm, hing hod, dich vu da ti6u thu tir c6c nim trudc, tldn n5m sau phii phai chi6t khdu
thr-rdng mai nhung phdt sinh trudc thdi didm ph6t hinh 860 c6o tii chinh, COng ty coi day le mot sV

kien cbn diEu chinh phiit sinh sau ng)y lap Bing c6n d6i k6 to6n ve ghi giem doanh thu, tr6n 860 cdo

tai chinh cia nim lap biio c6o (n;m trudc).

+ TrLrdng hqp sen phem, hing hoii, dich vu phii chi6t khdu thudng mai sau thdi di6m phiit henh Biio
cdo tii chinh thl doanh nghiep ghi giam doanh thu crla nim phdt sinh (nem sau).

Thud

56 thud phii tri hiCn tai phai dugc tinh dua tr6n thu nhAp chiu thud trong nim. Thu nhap chiu thu6 khiic
vdi lqi nhuAn trudc thud duqc trinh biy tr6n b5o c6o k6t qui hoat dong kinh doanh vi thu nhap chiu thud
kh6ng bao gbm cdc khoin thu nhap hay chi phi tinh thud hoic duqc khdu tri, trong cdc nim khiic (bao
gbm ci 16 mang sang, ndu c6) vi ngoei ra kh6ng bao gbm ciic chi ti6u kh6ng chiu thud hoAc kh6ng duqc
kheu trt . COng ty c6 nghia vu nop thu6 thu nhip doanh nghiep theo thuS suSt 20% tinh tren thu nhap
chiu thu6.

Thu6 thu nhAp ho6n lai alugc tinh trCn c6c khoen ch6nh lQch gioa gid tri ghi s6 vi co s& tinh thu6 thu
nh{p cr)a c6c kho;n mvc tii sin ho;c c6ng ng tr6n b6o cdo tii chinh ve dlrqc ghi nhAn theo phudng
phiip bing c6n al6i k6 to6n. Thud thu nhap hoSn l4i phii trA phei duqc ghi nhan cho tii ci cdc khoin
chonh lCch tam thdi con tii s;n thud thu nhap ho5n lai chi duqc ghi nhgn khi chSc chin c6 di lqi nhuan
tinh thud trong tudng lai dd kheu tri cdc khoin ch6nh lech tAm thdi.

Thud thu nhap hoan lai dL/Oc xic arinh theo thud sudt dU tinh sE 6p dung cho n5m tei san dLroc thu hbi
hay ng phei tra dugc thanh to6n. Thud thu nhap hoen lai duqc ghi nhin vio 86o c5o k6t que hoat dong
kinh doanh v) chi ghi vio vdn chrl sd hou khi khoAn thud d6 c6 li6n quan d6n cdc khoin muc duqc ghi
thing vio vdn chi sd h0u.

Tii sin thu6 thu nhip hodn lai vi thu6 thu nhAp hoen tai phei tre duqc bir tru khi c6ng ty c6 quyEn hgp
ph;ip dd bn tri, gifa tAi sin thu6 thu nhAp hien h)nh vdi thud thu nhap hiCn h)nh phii nQp vi khi c6c
t)i san thu6 thu nhap hoen lai vi thu6 thu nhip hoan lai phii tra li6n quan tdi thud thu nhap doanh
nghiep duqc quin lri bdi cing mot cd quan thud v) C6ng ty c6 dU dinh thanh toin thu6 thu nhap hien
hinh trCn co sd thubn.

10

s
IAN
Horc

KHI

,Al'! 8(

#

cHl I
lflB'

'EL(.IEI

S

(a) Doanh thu dugc xic dinh tudng d6i ch5c chin;
(b) C6 khe nSng thu duqc lqi ichkinht6tirgiaodichcungcipdichvqd6;
(c) Xiic dinh afurgc ph:n c6ngviecare hoan thinh tai ngiycia Bingcen d6i kdtodn;ve
(d) Xiic dinh alL/qc chi phiphdt sinh cho giao dich ve chi phihoin thinh giao dich cung cdp dich vU d6.

Thu6 thu nhip doanh n8hiep thd hien t6ng giii tri crla sd thu6 phii tre hien tai vi s6 thu6 hoan lai.



cONG ry c6 pHiN IHAN B6N vi H6a cHir Dau KHi DONG NAM B0
rnuvEr rurux BAo cAo rAl cHiNH (Tidp theo)

I ren mat
TiEn giri ng6n hing kh6ng ki han
TiEn dang chuydn

5. PHAITHU NGAN HAN cOA KHACH HANG

Tra trudc cho ngudi bin li bCn thf ba
C6ng ty C6 phhn Thudng mai Thieu YCn Thanh Hoe

C6c khdch hang khiic
Tre trudc cho ngudi b5n li bGn li6n quan
(Thuydt minh sd 25)

MAU SO B Og-DN

4

Cdc lopi thu6 khdc ilugc 5p dung theo ciic luat thud hien hinh tai viet Nam

TIEN

sd cudi nim
VND

56 dhu nim

10.898.s10
52.768.7 45.290

1.000.000

VND

45 )57 4\O
61.334.844.909

4.356.217 .350
52.780.643.800 65.737.319.709

sd cudi nim 56 diu nim
VND

79.646.423.904

22.273.31s.663

70.672.069.837

10.592.r32.269
6.893.061.548
4.175.804.300
3.885.059.625
2.338.850.000

72 .263 .497 .608 8.659.065.495

5.197.151.566

o

\
IAT

6.ss2.633.054

3.415.674.195

83.062.098.099 68.534.329.583

Sd cudi n5m Sd tt'6u nim OI,

J HAI

iYT
)IT
NI

VND
5.897.008.041
6.854.400.000

42.608.O47

VND
305.100.000

305.100.000

25.429.475.284

32,726.443.329 305.r00.000 ro

11

Phai thu khdch hing la bCn thf ba
C6ng ty TNHH ThLrdng mai Oich vu Phen b6n
Tudn V0

C6ng ty TNHH MTV Thudng mAi vi Dich vU

Minh D0ng
C6ng ty TNHH Thrrdng mai Dich vU Kim Ngoan
c6ng ty TNHH Thiy Minh Khoa

c6ng ty TNHH SXTM DV XNK Tan Tri Phdt
c6ng ty TNHH Hoin Thien
C6ng ty TNHH Nhu Linh

C6ng ty TNHH Ding Viet Phung

C6ng ty TNHH Minh Trung
Cdc kh6ch hing khdc

Pheithu tU khich heng lA ben li6n quan
(Thuy6t minh sd 251

6. TRA TRLTdc cHo NGI,ol BAN NGiN HAN

Viec xdc dinh thu6 thu nhap cta COng ty cin cd, vio c6c quy arinh hien hinh vE thu6. Tuy nhi€n, nhohg
quy dinh niy thay d6i theo tirng thdi kV vi vi€c xdc dinh sau ci]ng vE thud thu nhap doanh nghiep tiJy
thu$c vio k6t qui kidm tra c0a co quan thu6 co thdm quyEn.

VND
63,337.178.017

7.611.099.966

6.234.500.000
15.533.550.000

6.091 .422.948
3.836.095.375
6.493.748.500
2.5ss.799.853
1.571 .787.590
4.738.108.290



CONG ry c6 pHAN pHAN B6N vA HOA cHAr Dhu KHi DONG NAM B0
rHuvir rvrrNx sAo cAo rAr cHiNH (ridp theo)

7. nAruc r6ru xno

s6 cu6i nim
VND

Giii g6c Drl phdng

MAU SO B Og.DN

56 tl'6u ndm
VND

(lra goc DU phdng

C6ng cu dung cu

Hing ho6

160.160.000

59.7 75.706.766 81.779.a62.954 (L.848.617.269l

s9.87s.266.766 87.779.462,954 (1.848.517.269)

Trong nim, C6ng ty d- hoin nhip dg phdng giSm gii hing t6n kho vdi sd tiEn 15 1.848.617.269 d6ng
(nem 2019: trich lap du phdng giem giii hing t6n kho vdi s6 tiEn 1.848.617.269 dbng).

8. CHI PHITRA TRLTOC

s6'cu6'i nim Sd tl:u nim
VND VND

a. Ngin hqn
- cOng cu, dung cu

13.718.643 2.444.266
13.718.643 2.844.266

b. Dii han
- chi phf s(ra ch0a, cei tao vin phdng
- chi phf bidn hieu dai lV

- chi phi tre trudc d)i han kh6c

390.820.761
970.960.691
241.980.028

647.O39.777
563.579.893
270.922.434

1.603.761.480 1.481.542,098
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c6rc w cd pxilr pxAN a6N vA x6a cHAr DAu rxi o6Ne NaM a0
THUY(T M|NH aAo cAo rAr cxinH (Tiip theo)

g. rAr sAru c6 slrun x0u xirux

Nhi xrrong
vi vQt ki6-n trrlc

rvriu s6 a og-or{

Mdy m6c
ve thidt bi

PhLrdng tiCn
van tei

rhi6l bi
v5n phdng IOng

NGUYCN GIA
56 drr d6u n5m
T;ng trong nim (*)
56 du cu6i n5m

VND

28.200.720.L33

VND

128.128.000

VND VND

2.041.878.600

VND

5.064.728.547
558.478.763

35.435.455.280
558.478.763

24.200,720.t33 128.128.000 s.623.207.370 2.041.878.600 35.993.934.043

GrA rRl HAo MdN roY Kf
56 du d:u nim
Khdu hao trong nim
Sd du cu6i n;m

20.958.908.623
2.820.994.284

45.477.169
21.354.666

1.702.ogs.424
76.903.086

27,021.293,444
3.298.014.008

23.779.902.907 106.831.835 30.319.307.492

GrA rRl cdN rAr
Tai ngiry tlbu nim 7.241.811.510 42.650.831 749.906.279 339.793.176 4,414,161.796

4,420,8t?,226 21.296.L65 969.623.070 262.890.090 5.674.626.557

NguyCn gi6 tai sin c6 alinh hfu hinh d5 kh6u hao h6t nhLrng vin cdn s* dung tai ngiy 31 thiing 12 n;m 2O2O la 8.851.918.147 dbng (tai ngiy 31 thdng 12 n5m 2019:
3.ssg.464.76s dbng).
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4.27 4.822.268
378.767.912

4.653.584.240 1.778.988.510

T?i ngey cudi nim

('t) Thd hien khoin xe 6 t6 nh$n dLrgc tir Tdng c6ng ty Ph6n b6n vi Hoa chdt D:u khi - c6ng ty cd ph:n ttreo chuong trlnh khuydn m3i "Khuy6n khich b6n heng Kali

Phrl MV" thdng 9 n5m 2020.



coNG Ty cd pHhN PHAN B6N vA HoA cHAr DAU KHi DoNG NAM B0
THUyfT M|NH BAo cAo rAr cHiNH (Ti6p theo)

10. TAI SAN VO HINH

QuyEn si dgng d6i Phen m'Cm miy tinh
VND VND

NGUYEN GIA

50 du dau nam va cuot nam 20.752.577.OOO

MAU 50 B Og-DN

long

ss.250.000

VND

20.201 .827.OOO

GrA rRl HAo MdN roY Kg
Sd du dbu n6m
Khdu hao trong nEm

s6'du cu6i ntm

GrA rRl coN rAl
Tai ngiy deu nem

4.591.981.011
588.251.394

4.647.231.011
588.251.394

ss.2s0.000

5.180.232.405 55.250.000

15.560.595.989 15.560.595.989

Tai ngey cudi n5m 14.972.344.sgs 14.972.344.595

Nguyon giii tai sen c6 dinh v6 hinh di khdu hao h6t nhtrng v5n cdn sr? dung tai ngey 31 theng 12 nim
2020 la 55.250.000 dbng (tai ngey 31 thdng 12 nem 2019: 55.250.000 a1bn9).

1r. PHATTRA Ncudt BAr ncAr xar

sd cudi nim Sd al'au n5m
VND VND

a. Phai tra ngutri bin
Baker Hughes Asia Pacific LTD - Baker Petrolite Division
C6ng ty TNHH Quang c6o Song Hinh
C6ng ty TNHH MTV Dich vu Gia c6ng T6m Minh Tudn
C6c nhi cung cip kh6c

6.O76.O79.423 5.083.871.759

1.264.150.990
t.528.743.779
1.210.000.000
2.O73.784.654

1.264.150.990
991.294.415

1.210.000.000
7.672.426.354

)NG
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b. Phaitra ngudi bdn li cdc ban li6n quan
(Chitidt t?iThuydt minh sd 25)

12. NGIIO MUA TRA TrEn rnUdC rrrCiru nlru

a. Ben thf ba

C6ng ty TNHH ThLrdng mai Dich vu Phen bon
IUAN VU

C6ng ty TNHH Thudng mai Dich vu Kim Ngoan
COng ty C6 phbn Hoa Nam
C6ng ty TNHH Mot thinh vien Thuong mai va

Dich vu Minh DUng

C6ng ty TNHH Thty Minh Khoa

Cdc khich hing khdc

b. B6n li6n quan
(Chi ti6t taiThuy6t minh s6 25)

8.359.975.000 49.OO4.769.720

14.436.Os4.423 54.088.641.479

sd cudi nam 55 ilbu nim =!0(

40.040.650.500

27.475.775.OOO

2.531.200.000

VND

2.676.687.530

266.324

400.263
029.375

250.000

832.981
242.739

VND []
TI
ol
tt

4.119

7.579
494

1,O.273

7.232
347

)H

72.663.713.030 24.040.021.086

104.550.000

74

72.768.263.O30 24.040.021.086

5.235.482.405



cONG w cd pHhN pHAN B6N vi H6A cHAr DAu KHIoONG NAM B0
THUYET M|NH BAo cAo rAr CH,NH (Ti6'p theo)

13. rxudvA cAc xxoAn rxAr rQr nxA rudc

s6'dAu ndm
s5 phti nOp

trong nAm
Sd .r5 thvc nop

tron8 nEm

Miu s6 B o9-DN

56'cu6'i nim
VND VND VND VND

TiEn cd trl/c phiitre
Pheitre, phei nop khiic

ls. v6r'r cx0 so nuu

279.567 .784
1.367.633.312

766.434.577

722.399.513
3.086.820.768
1.534.001.516

33.535.361

884.306.518
3.244.775.39L
7.547 .976.520

33.s3s.361

777.660.779
1.169.678.689

152.859.573

VND
872.886.600
407.831.003

VND
651.134.600
379.901.180

1.814.035.073 5.376.757.1S8 5.750.593.790 1.440.198.441

56 cuoi nim Sd rlhu nim

1.280.717.603 1.031.035.780

Thay ardi trong v6n cht s& hiu

Vdn 96p
cia chi so h0u

Qui d5u trr Lqi nhuan sau thud
phit triin chua phen phdi Tdng COng

VND

125.000.000.000 ts.787.729.31456 drr arbu nem trudc
Lgi nhuAn trong n5m

Trich tt lgi nhuan
chia c6 td,c

s6 du ilbu nim nay

Lgi nhuAn trong n5m
Trich ttr lqi nhuan (i)
chia c6 ti/c (ii)
s6 du cu6i n;m niy

VND

15.953.515.411
10.889.536.363
(2.400.s86.1ss)

(10.000.000.000)

VND

757.740.744.725
10.889.536.363
(2.400.s86.1ss)

(10.000.000.000)

R
,1N

cACHil

i0,125.000.000.000 t5.787.729.314 1S.442.555.619 156.229.694.933

11.259.560.352
(2.s6s.4s8.4s2)

(10.000.000.000)

125.000.000.000 L5.7a7.t29.3t4 14.136.667.519 154.923.796.833

11.259.560.352

12.565.458.4s2)
(10.000.000.000)

(i) Trong nem, C6ng ty dA ti6n hirnh tam trich quv Khen thLr&ng phUc lqi ti/ lgi nhuin sau thu6 chtra

phan phdi nim 2020 theo Nghi quydt gai hoi dbng cd d6ng thLrdng ni6n nim 2020 sd 42lNQ-
DHOCO ngAy 25 thiing 5 nim 2020 vdi sd tibn li 2.565.458.452 albng.

cd phidu

sd cudi nam 5d dhu nim

x
l{,
AilT'
I'IHI

TTT
:A}{

-r/l,9

56 ltrqng cd phidu di b6n ra c6ng ch{ng
C6 phidu phd thing
5d lugng c6 phi6u dang luu hdnh

Cd phidu phd th6ng

15

12.500.000

12.500.000

12.500.000

12.500.000

12.500.000

12.500.O00

12.500.000

12.500.000

Thu6 giii tri gia ting
Thud thu nhAp doanh nghiCp
Thu6 thu nhap ce nhan
Ciic loai thud khdc

14, PHAI TRA NGAN HAN KHAC

VND

(ii) Cong theo Nghi quydt tr€n, c6ng ty sC chi tre cd tLic nim 2019 cho cd al6ng C6ng ty vdi moc
EY.lmQnh Ciit (800 dbng/c6 phi6u) theo Danh sdch c6 d6ng ch6t ngiy 19 thdng 10 nim 2020. Theo
d6, cd tu/c n;m 2019 dugc oai h6i dbng c6 d6ng ph€ duyet li 1O.OOO.OOO.Ooo dbng.



coNG w c6 PHAN PHAN B6N vA H6A cHAr Dhu KHi DoNG NAM B0
ruuvf,r rurrn BAo cAo rAr CHINH (Tidp theo)

Theo Gidy chfng nhan
OEng kV kinh doanh

c6ng ty chi phiit hirnh mot loai cd phln ph6 th6ng vdi menh gid 10.000 dbng"/c6 phin kh6ng dugc
hudng lqi tu/c c6 dinh. cd d6ng s& hou c6 phin phd th6ng duqc nh6n cd tfc khi c6ng b6 vi c6 quyEn

bidu quy6t theo ti l€ mot quyEn bidu quy6t cho m5i c6 phin sd hou tai c6c cuoc hop cia c6ng ty. TAt

ci c6c cd phbn dEu c6 quyEn thira huAng nhu nhau d6ivdi tei s;n thu:n cria C6ng ty.

v6n de t6p
5d cu6i n5m

VND VND

93.7s0.000.000 75% 93.750.000.000 93.750.000.000

31.250.000.000 25% 31.2s0.000.000 31.250.000.000

Tdng cdng ty Phan b6n
v) H6a ch5t Dbu khi-
C6ng ty C6 phin
Cd d6ng kh6c

125,000.000.000 too% 125.000,000.000 125.000.000.000

16. cAc KHoAN Muc NGoAr eANc cAN s6r rdroAir

Heng hoi nhAn giil h0

Tai ng)y 31 thdng L2 nim 2020, C6ng ty nhan gio h0 hing h6a la phan b6n c6c lo4i cia Tdng C6ng ty
Ph6n b6n vi H6a ch5t Dbu khi - C6ng ty Cd phbn vi c6c dqi lli vdi sd lugng 7.459 tdn (tai ngay 31 thiing
12 nim 2019: 8.945 tdn).

tt. B0 PHAN THEo tiNH vlrc K|NH DoANH vA B0 PHAN THEo xHU vtrc olA [V

Hoat dong chinh crla c6ng ty le kinh doanh cec loai ph6n b6n vi cdc hoat dong sin xudt kinh doanh
khiic chidm ti trang kh6ng aldng kd, theo d6 th6ng tin tii chinh trlnh biy tr6n Bing c5n d6i k6 toiin tai
ngiy 31 thing 72 nem 2o2o vi toan b0 doanh thu, chi phi trinh biy tren 86o ciio k6t qui kinh doanh
cho nAm tei chinh k6t thric cirng ng)y cht y6u li6n quan ddn hoat dong kinh doanh cdc loai phan b6n.

Doanh thu, gi5 v6n theo tihg mit hing vi hogt don8 s6n xuSt kinh doanh dLrgc trlnh bay tai Thuydt
minh s6 18 vi 19.

Trong nim, sin phdm hirng h6a cria C6ng ty (bao gbm c6c loai ph6n b6n vi cdc sin phdm h6a chSt) chi
y6u duqc ph6n ph6i tai khu vuc c6c tinh miEn o6ng Nam BO.

18. DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VU

Nim nay N;m trudc
VND VND

a
t
*
o

11

Doanh thu phan b6n
Doanh thu cung cdp dich vu

Doanh thu vrii cic b€n li6n quan
(Thuydt minh sd 25)

1.843.116.210.000
74.274.O44.684

7.922.565.644.722
79.767.444.294

1.851.390.254.588 1.941.733.128.416

28.218.586.926
7.833.171.667.762 1.924.198.374.500

.1

20.977.569.204 18.821.506.712

Chidt khiu thuong m?i

Doanh thu thubn vE bdn hang va cung cdp dlch vu

MAu sd B o9-DN

vdn diEu l€

V6n di6u 16 cia c6ng ty li 125.OOO.ooO.ooo dbng. Tai ngAy 31 thiing 12 nim 2o2o, v6n dibu lC ar5 dt Oc

ciic c6 d6ng g6p di, chi tidt nhLr sau:-

Sd d'5u n5m

VND

li\
{/

D
77.534.753.916
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19. GrA v6N HANG BAN vA DlcH vU cuNG cip

7 .7 56 .747 .667 .909
15.730.085.766

7.843.496.263.7 43
16.308.221.823

Nim nay

MAU SO B Og-DN

Nim trudc
VND VND

L77L47L753,675 1.850.204.485.566

20. cHr pHi sAN xudT, K|NH DoANH THEo ygu 16

chi phi nguyen lieu, vat liCu

chi phi nhan c6ng
Chi phi khdu hao tii san c6 alinh

chi phi drt phdng
chi ph( dich vu mua ngoii
Chi phi khdc bing tiEn

27, cHI PHi BAN HANG vA CHI PHI QUAN tV DOANH NGHICP

Chi phi biin hing phit sinh trong n5m
chi phinhen vi0n bAn h)ng
Chi phivit li0u, c6ng cu dung cu

Chi phikh6'u hao tei san c6 dinh
Chi phi dich vu mua ngoii
C6c khoin chi phi biin hing khilc

Chi phi quCn lf doanh nghi€p phdt sinh trong nEm
Chi phi nh6n vi6n quin hi

Chi phi db dirng vin phdng

Chi phi kh5u hao t;i san c6 dinh
lhue, phr va le phr

Chi phi dich vU mua ngoii
Cdc khoin chi phi quin lr/ doanh nghiCp khiic

22. THU NHAP KHAC

1.369.837.s79
25 .7 59 .407.909

3.886.265.402

Nim nay
Nim trudc

(Phan loai lei)
VND VND

61.964,7 51,829 63,27L444.O40

Nim nay
Nim trudc

(Phin loqi lEi)

:(
(

0

iil
4il

VND VND

35,558.884.686 35.651.027.898

10.194.486.249
r29.894.21,1,

991.209.468
6.346.960

7.426.74O.522
719.901.558

10.399.064.419
232.678.478

1.160.731.378

6.346.960
8.734.375.722
1.110.838.997

Y'

cflt
c0[{
DEI

vIE\
e

19.468.618.958

Nim nay
N5m trudc

(Phan loei lei)
VND

9.060.260.600
1,2.121.446

VND
6.639.674.068

11.933.775

77

LO72s42.O46 6.651.607.843

cONc ry c6 pHiN eHAN B6N vA H6A cHAr DAU KH, oONG NAM B0
rHuyfT M|NH BAo cAo rAr cHiNH (riip theo)

Gid v6n phSn bon
Gi5 v6n cung c5p dich vr,r

Hing bidu t{ng
Khdc

79.902.7 36.87 4
11.046.510.065

2.249.O53.740
24.968.565.950

4.053.186.845
7.848.617.269

20.823.396.601
9.328.667.595

74.O97.932.666
1.239.943.368

2.895.055.934
7.005.344.277

10.326.608.507

13.3s0.449.281
2.076.315.302
2 .892 .455 .467
9.780.266.270
8.211.481.638

21.643.975.954



coNG ry cd PHAN PHAN BON vA H6A cHAr Diu xHi ooNG NAM B0
THUyfr M|NH BAo cAo rAr cHiNH (ridp theo)

23. CHI PHiTHU6THU NHAP DOANH NCHIEP HIEN HANH

Chi phi thud thu nhip doanh nghiQp
hiCn hAnh
Chi phithu6 thu nhap doanh nghiep tinh tr6n
thu nhip chiu thu6 nEm hi€n hinh
DiAu chinh chi phi thu6 thu nhip doanh nghiQp cta c6c

nim trLrdc vio chi phithud thu nhap hien hinh nim
nay

Tdng chi phi thu6 thu nhap doanh nghiep
hiCn hanh

OiEu chinh cho thu nhQp ch!u thud
CQng: Cdc khodn chi phi khOng dugc khdu trt
Thu nhap tinh thud n6m hien hinh
I hue suat

Chi phithudthu nhap doanh nghiCp tinh tr6n
thu nhAp tinh thud nim hiCn hanh

Lqi nhuan sau thudthu nh{p doanh nghiQp
Trich QUV khen thL/&ng, phuc lqi
Lqi nhuAn dd tinh l6i co bln tr6n c6 phidu
56 cd phiSu phd th6ng binh qu6n luu henh
trong nim
L5i co bin tr€n cd phi6u

NAm nay

MAU SO B Og-ON

Nim trLrdc
VND

3.007.14s.304

19.615.464

VND

2.864.249.57 7

Chi phithu6 thu nhQp doanh nghiQp hiCn hAnh trong nAm alugc tinh nhu sau:

Nim nay
VND

Lqi nhuan trudc thu6 14.346.381.120

3.086.820.768 2.864.249.57r

Nim trudc
VND

13.753.785.934

689.345.399
689.345.399

15.03s.726.519
20%

567,461,922
567.467.922

74.327.247 .856
20%

3.007.145.304 2.864.249.571

696 679

!(
'lc'
PHi

.i yi Lt(

iU KH

, ilAil

i.lP'

|lH

TY

OI
i!

COng ty c6 nghla vu nop thud thu nhap doanh nghiep vdi thud sudt 20% tren thu nhAp tinh thud

c6ng ty kh6ng ghi nhan thud thu nhip hoSn lai phai tre hay t)i sin thud thu nhip hoan lai kh6c vi kh6ng
c6 ch6nh l$ch tam thdi ddng kd gira gid trl ghi sd cria c6c kho6n mpc tii sin hoac no phei tra tr6n b5o
cdo tei chinh vi cd sa tinh thu6 thu nhip cria cdc khoin mqc niy.

24. r.Ar co sAN rnEN c6 pxriu

N5m nay Nim truoc
VND VND

11.259.560.352
(2.s65.458.4s2)

8.694.101.900

12.500.000

10,889.536.353
(2.400.s86.1ss)

8.488,950.208

12.s00.000

'.10

H
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cONG ry c6 pHAN pHAN B6N vA HdA cHAr Dhu KHi oONG NAM B0
rxuydr rvrrNx aAo cAo rAr cHaNH (ridp theo)

2s. rcxrepvu vAs6 ouvdr cAc BEN UCN quAN

BGn lien quan

TdnB C6ng ty Ph6n b6n vi H6a chSt D:u khi - C6ng ty Cd ph:n
TdnB c6ng ty Ph6n b6n vi H6a chSt D:u khi
- C6ng ty C6 phin - Chi nhinh Kinh doanh H6a chit Diu khi
cdc ddn vi la cdc c6ng ty con, c6ng ty lien doanh, c6ng ty lien k6t,
ddn vi phv thuoc cia Tap doin Dbu khi ViCt Nam

Trong ndm, COng ty dA c6 cdc gioo dich cht ydu sou vai cdc bCn fien quon:

MAU SO B O9.DN

Mdi quan he

C6ng ty me

chi nhiinh cta c6ng ty me

Cdc don vi cirng Tap doin

Nim nay Nim trudc
VND VND

Bin hang
Tdng CdnB ty Ph6n b6n vi H6a chSt D:u khi -

C6ng ty C6 phhn

C6ng ty C6 phin Ph6n b6n Diu khi Ci Mau
C6ng ty C6 phin Ph6n b6n vi H6a chdt Dbu khi
Tey Nam B0

Bdn hing cho c6ng ty li€n quan khSc

Mua hang
Tdng c6ng ty Phan b6n vi H6a cha't Deu khi -
c6ng ty C6 ph:n
C6nc ty Cd phin Ph6n b6n v) H6a chdt Deu khi
TAy Nam B0

C6nc ty cd phbn Phen B6n vi H6a chdt
Dhu Khi MiEn Trung
chi nhiinh c6ng ty c6 phin Vin tii Dhu khi
D6ng Dudng tai Tp HCM

Khiic

chi tri c6 toc
Tdng COng ty Phen b6n va H6a chSt Dhu khi -
C6ng ty C6 phhn

Thu nhip khdc - hing khuydn mai
Tdng C6ng ty Phan b6n v) H6a ch5t D6u khi,
c6ns ty c6 ph:n

20.917.s69.208 18.a2L.506.712

1.698.480.6 20.905 1.806.65 5.872.310

6.47 4.762.500

890.000.000

14.845.760.183

3.380.362.775

2.690.400.000

1.046.250

16.113.662.518

2.707.844.!94

S
\uit

W

523.930.000

2.420.000

1.699.006.970.90s 1.814.420.634.810

7.s00.000.000 10.054.507.100

9.060.260.600 6.639.674.068
'. [H
iNt
.T

.i\.[

rhu nhQp HQi ilbng Qudn nivit Bon Gidm ildc ituqc ht&ng trong ndm nht sou:

Nim nay
VND

H0idbng quin tri
Ph4m Hirng

oang H0u ThSng

LC Quang Thinh
Trinh VAn ChLIdng

Ban Gi6m rl6c
LC Dri'c Thuan

Trinh Vin Chudng
Nguy6n Tidn S!

Nim trudc

-L

635.6s0.743
48.000.000
48.000.000
48.000.000

697.266.69r
48.000.000
48.000.000
48.000.000

707.242.742
548.917.805

630.426.428

2.515,491.493

19

2.7 27,853,066

Ddnh sdch cdc ben fien quon

VND

640.606.7 43

51,4.O92.252

58]..1,41,.7 55



cone w cd pniiru pxAr'r s6N vA x6a cxAr oAu KHiDoNc NAM BQ

THUYET M|NH BAo cAo rAr CHINH (Tidp theo)

56 du chi ydu vdi cdc bCn liCn quon tqi ngiry kdt thic ndm titi chinh:

Phli thu khCch hent
Tdng C6ng ty Phan b6n ve Hoa ch5t D:u khi-
cdng ty Cd ph:n
C6ng ty Cd ph:n Phan b6n Dlu khi Ci Mau

Tre trrr0c cho ngrrdi bCn

Tdng C6ng ty Phen b6n vi H6a chdt D:u khi-
C6ng ty Cd phbn

Ph6i tra ntudi b6n
Tdng C6ng ty Ph6n b6n vi H6a ch5t Dtu khi -
c6ng ty cd phin
COng ty C6 phbn Ph6n b6n Dbu khiCi Mau

MAU SO B O9-DN

s6 cudi n5m 56 tlbu nim
VND VND

3.083.396.441

332.277.754

4.541.130.370

656.021.196
3.415.674.r95 5.197.151.566

25.829.47 5.288

8.357.5S5.000

2.420.OO0

49 .OO4 .7 69 .7 20

8.359.975.000 49.004.769.720

104.ss0.000

26 THoNG TrN 86 suNG cHo cAc KHoAN MUc rRiNH BAy rRoNG BAo cAo rLru cHuvdrrr rrErrr r[

Lei tL hoat dQng dbu tLr trong nAm kh6ng bao gbm 5OO.OOO.OOO dbng, l) giii trl tei sen c6 dinh nh6n
duqc tr.r Tdng C6ng ty Phan bon va H6a chSt Deu khi - COng ty Cd phin theo chudng trinh khuydn m4i,
kh6ng thu tiEn

TiEn chi tr; cd tU,c trong ndm kh6ng bao gbm 221.752.O00 dbng, le c6 tri,c mi c6 d6ng chua nh
d6n ngiy 31 th6ng 12 nim 2020 (nim 2079: 212.997.OOO dbng). Vi v6y, mot khoen tiEn tuong
dugc diEu chinh trCn phbn thay ddi cilc kho;n phii tri.

,"4
rnd*{

,/
27. s6 ueu so SANH

MOt s6 s6 liCu cia nim trudc dugc phan loai lai dd phi hqp vdi viec so siinh s6 lieu nim nay, cq thd
nhu sau:

ME sd 56 tla bdo ciio Phan loai lai
56 sau ph6n

lo3i lEi

BAo cAo KEr euA HoAT oQNG KINH DoANH
Chi phi biin hing 25
Lqi nhuan thu:n ti, ho4t dQng

kinh doanh 30

Thu nhap khiic 31
Loi nhuan khdc 40

VND

29.011.353.830

13.803.092.696

77.933.775

35.651.027.898

7.163.418.628

6.651.607.843
6.590.367.306(49.306.762

VND

6.639.674.068

(6.639.674.068)

6.639.674.068
614.068

VND

c,

*
o

I

Tr;n Htru Long
Ngudi l6p bi6u

Nguy6n Xu6n D4t
Kd todn truang Giim il6c

Ngdy 29 thdng 3 ndm 2021

n

00 il 80

6NG
o P AH

Ptutt I0l Iv H0r
DAU (

20

Ngudi mua tra tiEn trrrdc
Tdng C6ng ty PhiAn b6n vi Hda chdt Dbu khi-
c6ng ty Cd phEn

D
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PHỤ LỤC I

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT Chỉ tiêu Công thức tính
Phân phối

lợi nhuận năm
2020

1 Lợi nhuận năm trước chuyển sang 5.442.565.619

2 Lợi nhuận sau thuế  2020 11.259.560.352
3 Trích lập các quỹ từ LNST 2020 (4= 3.1) 2.565.458.452
3.1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2.565.458.452

4
Lợi nhuận năm 2020
sau khi trích lập các quỹ (4=2-3) 8.694.101.900

5 Chia cổ tức
( 5= 7%*10.000*
12.500.000 CP) 8.750.000.000

6 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP) (6 =5/12.500.000 cp) 700

7 Lợi nhuận chuyển sang năm 2020 (7=1+ 4 – 5) 5.386.667.519

Dự kiến, Công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền là 07%/mệnh giá (700 đồng/cổ
phiếu). Nếu Phương án được thông qua sẽ thực hiện chi cổ tức ngay sau ĐHĐCĐ thường
niên.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:
- Chi cổ tức tỷ lệ dự kiến: 06%/ mệnh giá cổ phiếu.
- Tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: 20% Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tạm

trích).
Trong trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2021 vượt lợi nhuận kế hoạch năm 2021

được ĐHĐCĐ giao, cho phép Công ty được trích bổ sung Quỹ khen thưởng, phúc lợi với
mức trích 10% trên số lợi nhuận đã thực hiện vượt kế hoạch 2021.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi
nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHỤ LỤC II
BÁO CÁO LƯƠNG, THÙ LAO VÀ LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,

BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH 2021
1.  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2020:

- Hội đồng quản trị (HĐQT): Bao gồm 05 thành viên (01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách, 01 ủy viên HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc Công ty, 02 ủy viên HĐQT kiêm

nhiệm và 01 ủy viên HĐQT độc lập);

- Ban kiểm soát (BKS): Bao gồm 03 thành viên BKS kiêm nhiệm;

- Báo cáo tiền lương, thù lao và lợi ích khác năm 2020, cụ thể:

Stt Họ và tên Chức danh Tiền lương Thù lao

Thưởng từ Quỹ khen thưởng và phúc
lợi Lợi ích

khác Tổng cộng Ghi
chúThưởng

chung
Thưởng
BQLĐH

Tổng
thưởng

I. Hội đồng quản trị: 1.579.834.122 144.000.000 129.021.826 - 129.021.826 20.160.000 1.873.015.948

1 Phạm Hùng Chủ tịch HĐQT 787.439.061 - 64.510.913 - 64.510.913 10.080.000 862.029.974

2 Lê Đức Thuận
UV. HĐQT kiêm

Giám đốc 792.395.061 - 64.510.913 - 64.510.913 10.080.000 866.985.974

3 Trịnh Văn Chương
UV.HĐQT kiêm

nhiệm - 48.000.000 - - - - 48.000.000

4 Đặng Hữu Thắng
UV. HĐQT kiêm

nhiệm - 48.000.000 - - - - 48.000.000

5 Lê Quang Thành UV. HĐQT độc
lập - 48.000.000 - - - - 48.000.000



Stt Họ và tên Chức danh Tiền lương Thù lao

Thưởng từ Quỹ khen thưởng và phúc
lợi Lợi ích

khác Tổng cộng Ghi
chúThưởng

chung
Thưởng
BQLĐH

Tổng
thưởng

II. Ban kiểm soát: - 102.000.000 - - - - 102.000.000

1 Phạm Hoài Hương Trưởng BKS
kiêm nhiệm

- 42.000.000 - - - - 42.000.000

2 Lê Quỳnh Chang TV BKS kiêm
nhiệm

- 30.000.000 - - - - 30.000.000

3 Phạm Thành Long TV BKS kiêm
nhiệm

- 30.000.000 - - - - 30.000.000

TỔNG CỘNG 1.579.834.122 246.000.000 129.021.826 129.021.826 20.160.000 1.975.015.948

2.  KẾ HOẠCH NĂM 2021:

- Hội đồng quản trị (HĐQT):

+ Trước ĐHĐCĐ: Bao gồm 05 thành viên (01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách, 01 ủy viên HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc Công ty, 02 ủy viên HĐQT kiêm nhiệm và 01 ủy

viên HĐQT độc lập);

+ Sau ĐHĐCĐ: Bao gồm 03 thành viên (01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách, 01 ủy viên HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc Công ty và 01 ủy viên HĐQT độc lập);

- Ban kiểm soát (BKS): Bao gồm 03 thành viên BKS kiêm nhiệm;

- Kế hoạch tiền lương, thù lao và lợi ích khác năm 2021, cụ thể:

Stt Họ và tên Chức danh Tiền lương Thù lao
Thưởng từ Quỹ khen thưởng Lợi ích

khác Tổng cộng Ghi
chúThưởng

chung
Thưởng
BQLĐH

Tổng
thưởng

I. Hội đồng quản trị 1.639.911.000 96.000.000 128.000.000 - 128.000.000 20.160.000 1.884.071.000



1 Phạm Hùng Chủ tịch HĐQT 819.955.500 - 64.000.000 - 64.000.000 10.080.000 894.035.500

2 Lê Đức Thuận
UV. HĐQT, kiêm

Giám đốc 819.955.500 - 64.000.000 - 64.000.000 10.080.000 894.035.500

3 Trịnh Văn Chương
UV.HĐQT kiêm

nhiệm - 24.000.000 - - - - 24.000.000

4 Đặng Hữu Thắng UV. HĐQT kiêm
nhiệm

- 24.000.000 - - - - 24.000.000

5 Lê Quang Thành UV. HĐQT độc
lập

- 48.000.000 - - - - 48.000.000

II. Ban kiểm soát - 102.000.000 - - - - 102.000.000

1 Phạm Hoài Hương Trưởng BKS kiêm
nhiệm

- 42.000.000 - - - - 42.000.000

2 Lê Quỳnh Chang TV BKS kiêm
nhiệm - 30.000.000 - - - - 30.000.000

3 Phạm Thành Long TV BKS kiêm
nhiệm - 30.000.000 - - - - 30.000.000

TỔNG CỘNG 1.639.911.000 198.000.000 128.000.000 - 128.000.000 20.160.000 1.986.071.000



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2021.

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần
Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ

Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua

ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 (LDN 2020); và Luật
Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày
26/11/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 (LCK 2019);

- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

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

Nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty và đáp ứng quy định
của các văn bản luật có liên quan, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành
rà soát những điểm cần sửa đối, bổ sung Điều lệ Công ty.

Dự thảo Điều lệ Công ty (như đính kèm) đã được Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát Công ty chỉ đạo soạn thảo căn cứ điều lệ mẫu và quy chế
mẫu ban hành tại Thông tư số 116/2020/TTBTC ngày 31/12/2020 của Bộ
Tài chính hướng dẫn quản trị đối với công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét,
thông qua và ban hành Điều lệ Công ty như dự thảo đính kèm.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
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PHẦN MỞ ĐẦU
Điều lệ sửa đổi này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ

đông Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ tại phiên họp
thường niên tổ chức vào ngày tháng 06 năm 2021.

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ
Điều 1. Giải thích thuật ngữ

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
a. "Vốn điều lệ" là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi

thành lập Công ty và quy định tại Điều 6 của Điều lệ này;

b. “Vốn có quyền biểu quyết” là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu
quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c. "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội
thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

d. “Luận chứng khoán” là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội
thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

e. “Việt Nam” là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
f. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh

nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương
đương) lần đầu;

g. “Người điều hành doanh nghiệp" là Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng,
và người điều hành doanh nghiệp khác theo quy định của Điều lệ Công ty;

h. “Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội
đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và cá nhân giữ chức
danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty;

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

j. “Cổ đông” là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần;
k. "Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật chứng

khoán;

l. "Thời hạn hoạt động" là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại
Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của
Công ty thông qua bằng nghị quyết;

m. “Sở giao dịch chứng khoán” là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các
công ty con;

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 VÀ
THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN 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 PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT
DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ

- Tên tiếng Anh: SOUTH-EAST PETROVIETNAM FERTILIZER AND
CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY

- Tên viết tắt: PVFCCo - SE

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 : Số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố
Hồ Chí Minh

- Điện thoại : (028).35111 999

- Fax : (028).35111 666

- E-mail : info@pse.vn

- Website : www.pse.vn

4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh
doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định
của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo khoản 2 Điều 54 hoặc gia hạn
hoạt động theo Điều 55 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ
ngày thành lập và là vô thời hạn.

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

1. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Phân bón và
Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.

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

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty
1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

- Bán buôn, bán lẻ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất sử dụng trong
công - nông nghiệp (trừ thuốc bảo vệ thực vật);

- Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy nội địa;
- Tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón và hóa chất;
- Kinh doanh bất động sản;
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- Bán buôn, bán lẻ nông, lâm sản nguyên liệu, gạo, thực phẩm; (không hoạt động
tại trụ sở doanh nghiệp);

- Sản xuất hóa chất cơ bản, phân bón và hợp chất ni tơ; (không hoạt động tại trụ
sở doanh nghiệp);

- Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên
doanh;

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (trừ bán buôn khí
dầu mỏ hóa lỏng LPG);

- Sản xuất dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí, chất dùng cho khoan thăm dò
và khai thác dầu khí, công nghiệp, luyện cán thép (không sản xuất tại trụ sở);

- Quảng cáo;
- Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận;
- Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón (không hoạt động tại trụ sở)
- Kinh doanh dịch vụ Logistic;
- Kinh doanh các ngành nghề khác mà luật không cấm .
2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là:

- Vận hành linh hoạt, hiệu quả hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo tối ưu hóa
lợi ích cho các cổ đông; Tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập và tinh thần
của người lao động; đóng góp cho ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty
ngày càng lớn mạnh, tuân thủ theo quy định pháp luật của Nhà nước.

- Phát triển PVFCCo-SE trở thành doanh nghiệp phân phối mạnh, hàng đầu tại
khu vực Đông Nam Bộ về kinh doanh phân bón.

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 mà
pháp luật không cấm và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là 125.000.000.000 VND (bằng chữ: Một trăm hai
mươi lăm tỷ đồng Việt Nam)
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.500.000 cổ phần với mệnh
giá là 10.000 VND/cổ phần.

2. Công ty có thể tăng 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.
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4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận
của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

5. Công ty được hình thành trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty TNHH Phân bón và
Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ nên không có cổ đông sáng lập.

6. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo
tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ
trường hợp Đại hội đồng cổ đông quy định khác. Công ty phải thông báo việc
chào bán cổ phần, trong thông báo phải nêu rõ số cổ phần được chào bán và
thời hạn đăng ký mua phù hợp để cổ đông có thể đăng ký mua. 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 Đại hội đồng cổ đông có
chấp thuận khác hoặc trong trường hợp cổ phần được bán qua Sở Giao dịch
Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán theo phương thức đấu giá.

7. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách
thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần phổ
thông 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 quy định của Điều lệ này, Luật Chứng khoán
và văn bản hướng dẫn liên quan.

8. 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 phiếu phải
có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật doanh nghiệp.

3 Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở
hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn hai (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 cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác
thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị
của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây:

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

b. Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ
phiếu mới .
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Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác

Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty (trừ các
thư chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự) được phát hành
có dấu và chữ ký mẫu của đại diện theo pháp luật 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 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 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 được thực
hiện.

4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại
khoản 3 Điều 112 Luật doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy
quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản
trị thấy là phù hợp.

5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những
cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan cộng
với tiền lãi theo tỷ lệ (không quá 2% 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 VÀ KIỂM SOÁT
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:
1. Đại hội đồng cổ đông;
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2. Hội đồng quản trị;
3. Ban kiểm soát;
4. Giám đốc.

VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Điều 12. Quyền của cổ đông

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:
a. Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền

biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình
thức khác do Điều lệ công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có
một phiếu biểu quyết;

b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
c. Ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà

họ sở hữu;
d. Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy

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

e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cổ đông và yêu cầu
sửa đổi các thông tin không chính xác của mình;

f. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại
hội đồng cổ đông và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

g. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại
tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty 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;

h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại
Điều 132 Luật doanh nghiệp;

i. Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông
sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các
loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu
đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ
đông;

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

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

l. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có

các quyền sau:
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a. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo
các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp;

b. Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng
quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát,
hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài
liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty;

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

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

e. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này.

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

a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp
biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc
nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số
người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng
quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc
nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo
quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng
quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông
Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua;

2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi
hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần.
Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với
quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công
ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác
của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra;

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

5. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty
và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin
được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác;

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

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

b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp;

c. Tham dự và biểu quyết/bầu cử thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc
hình thức điện tử khác;

d. Gửi phiếu biểu quyết/bầu cử đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;

e. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công
ty

7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực
hiện một trong các hành vi sau đây:

a. Vi phạm pháp luật;

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

c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công
ty.

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

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

định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một
lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội
đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong
trường hợp cần thiết, nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm
tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất
thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham
dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn
địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề
theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài
chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính
năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược
hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận
thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách
nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.
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3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các
trường hợp sau:

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

b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng
thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;

c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115
của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được
thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ
ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và
tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;

d. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
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 hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm
b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d
khoản 3 Điều này;

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo
quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp
theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ
đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy
định tại điểm b khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp
theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm c khoản 3 Điều
này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội
đồng cổ đông theo quy định tại khoản 4 Điều 140 Luật doanh nghiệp.

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng
cổ đông có quyền đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục
triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi
phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được công ty hoàn
lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự
Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

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

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông
1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:
a. Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
b. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;

quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm

soát;
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d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở
lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty ;

e. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
g. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
h. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm

soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;
i. Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;
j. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội

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

kiểm soát;
l. Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định Công ty

kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn
kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thầy cần thiết;

m. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật
2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

a. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
b. Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;
c. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng

quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
d. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt

động của Hội đồng quản trị, Giám đốc;
e. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban

kiểm soát;
f. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
g. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
h. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm

soát;

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

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

k. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty;
l. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần

và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu
tiên kể từ ngày thành lập;

m. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
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n. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;
o. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở

lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
p. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
q. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại

khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng
giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

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

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

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

3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải
được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp

tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp
hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144
Luật Doanh nghiệp.

2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo
quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được
lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền,
tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung
ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và
bên được ủy quyền.
Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền
khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất
trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy
quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

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

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

b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;
c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo
về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ
đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.
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Điều 17. Thay đổi các quyền
1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu

đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở
lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về
nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu
đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ
75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu
đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành
trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để
thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu 02 cổ đông
(hoặc đại diện theo ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu 1/3 giá trị mệnh giá
của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như
nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong thời hạn 30 ngày tiếp theo và
những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng
người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền
đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông
nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó
có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ
phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.

3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với
các quy định tại Điều 19,20 và 21 Điều lệ này.

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

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

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất
thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo
các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 Điều lệ này.

2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:
a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội

đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được
lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng
cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có
quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước
ngày đăng ký cuối cùng;

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

có quyền dự họp;



Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ

Trang 16/42

g. Các công việc khác phục vụ đại hội.
3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng

phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công
bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao
dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến
tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mốt
(21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi
hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các
tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các
cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường
hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông
báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có
thể tiếp cận, bao gồm:

a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành

viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
c. Phiếu biểu quyết;
d. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.
4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có

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

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định
tại khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

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

b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5%
cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này;

c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng
cổ đông;

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

6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy
định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ
trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung
vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp
thuận.

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 50% cổ phần có quyền biểu quyết.
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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 đủ điều kiện tiến hành theo quy định
khoản 2 Điều này, trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai
mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
lần thứ ba phải được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định
tiến hành đại hội lần 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 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 Đại hội đồng cổ đông
1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông

và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt
đăng ký hết theo trình tự sau:

a. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện
được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết/phiếu
bầu cử, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được
ủy quyền và số phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử của cổ đông đó. Khi tiến hành
biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không
tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay
phản đối để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố trước khi bế
mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc
giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm
phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc
họp.

b. Cổ đông 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/bầu cử tại đại
hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ
đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu
quyết/bầu cử trước đó không thay đổi.

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

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng
quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị
triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc
thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ
tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ
tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc
họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa
cuộc họp.
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b. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại
hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và
người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

c. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;
d. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề

nghị của chủ tọa cuộc họp.

3. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua
trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối
với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

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

a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;
c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu

tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên
và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp
giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.

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

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

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

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

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

8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng
ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai
mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp
sau đây:

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

b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp
tham gia, thảo luận và biểu quyết;
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c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không
được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

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

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

Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua
1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện

từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành,
trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

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

b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty.

d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được
ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công
ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác.

e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.

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

3. Bầu thành viên HĐQT và BKS thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148
Luật doanh nghiệp.

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, thủ
tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật
Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 22.
A. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua 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
nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công
ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp
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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 (10) ngày trước ngày hết hạn
nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu
kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b. Mục đích lấy ý kiến;

c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ
đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức,
địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc,
quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ
chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;

d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;

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

f. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi
thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây;

a. Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ
đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo
pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được
đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm
phiếu;

b. Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải
được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;

c. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung
phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong
trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được
gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết;

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến
của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty.
Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết 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;
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d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn
đề;

e. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người

giám sát kiểm phiếu.
Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm
phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên
bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các
quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

6. Biên bản kiểm phiếu 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.

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được
thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được
lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ
đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông
qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

B. Họp ĐHĐCĐ bằng hình thức hội nghị trực tuyến, hội nghị trực tiếp kết
hợp với hội nghị trực tuyến.

1. Hội đồng quản trị Công ty có thể triệu tập và tổ chức họp ĐHĐCĐ bằng hình
thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến nếu xét
thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

2. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chịu trách nhiệm xây dựng và ban hành Quy chế về
việc tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến trên cơ sở áp dụng các phương thức, giải
pháp công nghệ thông tin phù hợp, an toàn, tin cậy và vẫn đảm bảo tuân thủ
các nguyên tắc, điều kiện quy định chung về cuộc họp ĐHĐCĐ, để áp dụng
trong trường hợp cần thiết.

Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc

ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải 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;
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;
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f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết/bầu cử của các cổ đông dự họp, phụ
lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số
phiếu bầu tương ứng;

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

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

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

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

3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng 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.

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

5. Hiệu lực của các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:
a. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông

qua hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó.
b. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số

cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và
thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

c. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ
nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 24 của Điều lệ
này, thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng
tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

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

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên
bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại
hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115
Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ
nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các
trường hợp sau đây:
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1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi
phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ
trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ này.

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.

VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng
viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công
bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ
đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các
ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết
bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân
được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu
được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên
Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
b. Trình độ chuyên môn;

c. Quá trình công tác;

d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công
ty khác);

e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;

f. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có); Các thông
tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ;

g. Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên
đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý
khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị
(nếu có)

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên
có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh
nghiệp.

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử
vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật
Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên
hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị
công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị
đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi
Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy
định của pháp luật.

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo
quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị
1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người.
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2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể
được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm
thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá hai (02) nhiệm
kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm
kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có
thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

3. Xác định thời gian nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: Nhiệm kỳ của
thành viên Hội đồng quản trị bắt đầu từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bầu
vào Hội đồng quản trị và chấm dứt đương nhiên vào ngày quá thời hạn nhiệm
kỳ (ngày sau năm (05) năm) kể từ ngày bắt đầu nhiệm kỳ; hoặc chấm dứt vào
thời điểm khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị
quy định tại các khoản 7, 8, 9 và 10 Điều này.

4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:
Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành
viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.

Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:
Có tối thiểu một (01) thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành
viên Hội đồng quản trị từ ba (03) đến năm (05) thành viên;

5. 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.

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty
7. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường

hợp sau đây:
a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 của Luật

Doanh nghiệp;
b. Có đơn từ chức và được Hội đồng quản trị chấp thuận;
8. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp

sau đây:
a. Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong sáu (06) tháng liên

tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
b. Cố ý cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty tư cách là ứng cử viên

Hội đồng quản trị.
9. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội

đồng quản trị, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài
trường hợp quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều này.

10. Tại thời điểm chưa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị có
quyền thông qua nghị quyết về việc chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản
trị đối với thành viên Hội đồng quản trị từ thời điểm quyết nghị, trong các
trường hợp:

a. Thành viên Hội đồng quản trị không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy
định tại Điều 155 của Luật Doanh nghiệp;
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b. Thành viên Hội đồng quản trị không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản
trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c. Thành viên Hội đồng quản trị cố ý cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho
Công ty với tư cách là ứng cử viên Hội đồng quản trị;

d. Thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ chức/từ nhiệm gửi tới Hội đồng quản
trị;

e. Thành viên Hội đồng quản trị đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ. Trong trường hợp
này thành viên Hội đồng quản trị có quyết định nghỉ hưu đồng thời đương nhiên
được miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

11. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm, bãi
nhiệm chính thức đối với các trường hợp nêu tại điểm a, b, c, d khoản 10 Điều
này tại kỳ họp gần nhất. Trường hợp được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thời
điểm miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị được tính từ
thời điểm Hội đồng quản trị quyết định chấm dứt tư cách thành viên của thành
viên Hội đồng quản trị đó. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông không thông qua,
thành viên Hội đồng quản trị liên quan tiếp tục có tư cách thành viên Hội đồng
quản trị kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông quyết nghị. Thành viên Hội đồng
quản trị trong các trường hợp được chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản
trị tại khoản 10 Điều này có nghĩa vụ chấp hành nghị quyết của Hội đồng quản
trị cho đến khi có nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 27: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị
1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty

để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa
vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại
hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và
nghĩa vụ sau:

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh
hằng năm của Công ty;

b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào

bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
e. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133

Luật Doanh nghiệp;
f. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn

theo quy định của pháp luật;
g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá
trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất
của Công ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội
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đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3
Điều 167 Luật Doanh nghiệp;

i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm,
ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc và người quản lý quan
trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng
và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền
tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết
định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

j. Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc
kinh doanh hằng ngày của Công ty;

k. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định
thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ
phần của doanh nghiệp khác;

l. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu
tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông
qua nghị quyết;

m. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;
n. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc

xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

o. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;
p. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về

quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; ; quyết định ban
hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán/Bộ phận kiểm toán trực thuộc
Hội đồng quản trị (nếu có), Quy chế về công bố thông tin của Công ty;

q. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng
khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty .

3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội
đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày
31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Chứng khoán.

Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị.
1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết

quả và hiệu quả kinh doanh.

2. Thành viên hoạt động không chuyên trách hưởng thù lao công việc. Thành viên
hoạt động chuyên trách hưởng lương hoặc phụ cấp đặc thù. Tổng mức thù lao,
phụ cấp, tiền lương cho Hội đồng quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông thông
qua. Việc phân bổ thù lao và quy định mức lương, phụ cấp cho từng thành viên
Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định hoặc theo quy chế/chính
sách do Hội đồng quản trị ban hành.

3. Hội đồng quản trị được hưởng tiền thưởng thành tích theo kết quả hoạt động
kinh doanh hàng năm của Công ty nếu đạt và vượt mức kế hoạch. Tổng quỹ
thưởng cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Việc phân bổ
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tiền thưởng cho từng thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết
định hoặc theo quy chế/chính sách do Hội đồng quản trị ban hành

4. Tổng số tiền trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng cho các thành viên Hội đồng
quản trị và số tiền thù lao, tiền lương, tiền thưởng cho từng thành viên phải
được ghi chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty.

5. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành trong bộ máy điều
hành của Công ty được hưởng lương theo chức danh chuyên trách tại bộ máy
điều hành. 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 quan điểm của 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 tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công
trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận, hoặc dưới hình
thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

6. 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.

7. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm
sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao
gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên
quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 29: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm

trong số các thành viên Hội đồng quản trị.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:
a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và

làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng

quản trị;
e. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
f. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công

ty.

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi
nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10)
ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện
được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên
khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên
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tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền
hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành
hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện
bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất
năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa
án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì
các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch
Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến
khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

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. Hội đồng quản trị họp ít nhất mỗi quý một lần và có thể họp bất thường.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau
đây:

a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
b. Có đề nghị của Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người điều hành/người quản lý

khác;

c. Có đề nghị của ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;
4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó

nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội
đồng quản trị.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn
07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này.
Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội
đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty;
người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội
đồng quản trị.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi
thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo
mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn
đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng
tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax,
phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo
đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng
ký tại Công ty.
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7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các
tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên
Hội đồng quản trị.
Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có
quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở
lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này
không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong
thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc
họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
trong trường hợp sau đây:

a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11

Điều này;

c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc
hình thức điện tử khác;

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;
e. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ Công

ty.

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

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

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

13. Ngoài các cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể tổ chức lấy ý kiến các
thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua các nghị quyết, quyết
định hoặc nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Nghị quyết
và các văn bản thông qua 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 và các văn bản này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết
được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua tại một cuộc họp được triệu
tập và tổ chức theo thông lệ.

14. 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
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chủ tọa, người ghi biên bản và mail xác nhận thống nhất về nội dung biên bản
của thành viên HĐQT.

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 theo ủy quyền của Đại
hội đồng cổ đông. 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 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.

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: Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký 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. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm thư ký Công ty
theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật doanh nghiệp.

2. Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức
kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của
Công ty.

3. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:
a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy

định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ

đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
d. Tham dự các cuộc họp;
e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định

của pháp luật;
f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các

thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm
soát;

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

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

i. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
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4. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty với
nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng
quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy
định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm
một hay nhiều Thư ký Công ty tuỳ từng thời điểm.

5. Thư ký Công ty có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
a. Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép

các biên bản họp;

b. Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ
được giao;

c. Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công
ty;

d. Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của cổ đông;

e. Hỗ trợ công ty trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công
khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;

f. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty;

g. Thư ký Công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp
luật và Điều lệ Công ty

VIII. GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC.

Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý
Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm
trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị
trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Giám đốc, các
Phó giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản
trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên
phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định củả Hội đồng quản trị.

Điều 34. Người điều hành Công ty

1. Người điều hành Công ty bao gồm Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng
người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

2. Theo đề nghị của Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công
ty được tuyển dụng người điều hành doanh nghiệp khác với số lượng và tiêu
chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị
quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty
đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.

3. Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Giám đốc do
Hội đồng quản trị quyết định.

4. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty
theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện
thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo
Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
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Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc một
người khác làm Giám đốc;

2. Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;
chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản
trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.

3. Nhiệm kỳ của Giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại
với số nhiệm kỳ không hạn chế. Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều
kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

4. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:
a. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công

ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
b. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
c. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;
d. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
e. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các

chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
f. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể

cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc;
g. Tuyển dụng lao động;
h. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
i. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị

quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng

quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Giám đốc mới thay
thế.

IX. BAN KIỂM SOÁT
Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát.

1. Việc xác định ứng viên và công bố thông tin ứng viên thực hiện tương tự quy
định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử
không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng
viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội
bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm
soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi
Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định
của pháp luật.
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Điều 37. Thành phần Ban kiểm soát.
1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) thành viên. Nhiệm

kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá năm (05) năm và có thể được bầu
lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy
định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các
trường hợp sau:

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

b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán
các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

3. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy
định tại khoản 2 Điều này;

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận;

c. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này.

4. Thành viên Ban Kiểm bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau.

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ
trường hợp bất khả kháng;

c. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của thành viên Ban
kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

d. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này.

Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát
1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm

soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát
phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm
soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành
kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên
ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát:
a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;
b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác cung cấp các

thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;
c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng

quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 39: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát.
Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật doanh
nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau:
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1. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm
toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; quyết
định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công
ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;

2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình;

3. Giám sát tình hình tài chính công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động
của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác;

4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Giám đốc và cổ đông;
5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty

của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp
khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi
tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải
pháp khắc phục hậu quả;

6. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại
hội đồng cổ đông thông qua;

7. Xây dựng Kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban kiểm soát và trình Đại hội
đồng cổ đông thông qua;

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

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

10. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc
và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về
công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.

11. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Điều 40: Cuộc họp của Ban kiểm soát
1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên

tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản
họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành
viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên
bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của
từng thành viên Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và đại
diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được
làm rõ.

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

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được
thực hiện theo quy định sau đây:
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1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác
theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định
tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng
năm của Ban kiểm soát.

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng
dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không
vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại
hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết
định khác.

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh
doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp,
quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng
trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.

X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH
VIÊN BAM KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người
điều hành doanh nghiệp 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 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi
1. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người

điều hành doanh nghiệp khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy
định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản
lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng
những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.

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

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

5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản
lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng
hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có
liên quan.

6. Giao dịch giữa Công ty với một (01) hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ
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chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp
sau đây:

a. Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi
trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc
giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo
Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán
thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;

b. Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao
dịch phát sinh trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch
đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài
chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối
quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát,
Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại
hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có
lợi ích liên quan.

Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường
1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người

điều hành doanh nghiệp 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, Thành viên Ban kiểm
soát, 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. 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.

XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY
Điều 44. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ
1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau:
a. Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và

địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi
thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp
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Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông;

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên
có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của
Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban
kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu
khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công
ty.

2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra
cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ
đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người
điều hành doanh nghiệp 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.

4. Công ty phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu
tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại
hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các
báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài
liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với
điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa
điểm lưu trữ các tài liệu này.

5. Điều lệ công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN
Điều 45. Công nhân viên và công đoàn
1. 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. 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.

XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
Điều 46. Phân phối lợi nhuận
1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức

hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.

2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả
liên quan tới một loại cổ phiếu.
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3. Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh
toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ
quan thực thi quyết định này.

4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu
được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc
chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các
thông tin chi tiết về 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.

XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG,  NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN
Điều 47. Tài khoản ngân hàng

1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước
ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần
thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định
của pháp luật.

3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua
các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài
khoản.

Điều 48. Năm tài chính
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 01 hàng năm và
kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt
đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày
thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
đó.

Điều 49. 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
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xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch
của Công ty.

3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp
Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì
được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về
lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

XV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH
NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 50. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý
1. Công ty phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải được

kiểm toán theo quy định của pháp luật. Công ty công bố báo cáo tài chính năm
đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị
trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh
theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải
phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty.

3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo
cáo tài chính quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường
chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 51. Báo cáo thường niên
Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp
luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY
Điều 52. 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.

2. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty.

XVII. DẤU CỦA CÔNG TY
Điều 53. Dấu của Công ty

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký
số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu
của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có).

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

XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY
Điều 54. Giải thể Công ty

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau:
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a. Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết
định gia hạn;

b. Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản
lý thuế có quy định khác;

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội

đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này
phải được thông báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền
(nếu bắt buộc) theo quy định.

Điều 55. Gia hạn hoạt động
1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất 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 56. Thanh lý

1. Tối thiểu sáu (06) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty
hoặc sau khi có một 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 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
Toà án và các cơ quan hành chính.

3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau:
a. Các chi phí thanh lý;

b. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác
của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký
kết.

c. Nợ thuế;
d. Các khoản nợ khác của Công ty;
e. Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên

đây được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán
trước.
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XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ
Điều 57. Giải quyết tranh chấp nội bộ

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công
ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật doanh nghiệp,
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, Ban kiểm soát, 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 mười (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 Ban kiểm soát chỉ định một
chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.

2. Trường hợp không đạt được quyết định 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.

XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
Điều 58. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ

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 được áp dụng và điều
chỉnh hoạt động của Công ty.

XXI. NGÀY HIỆU LỰC
Điều 59. Ngày hiệu lực và quá trình sửa đổi bổ sung

1. Bản điều lệ này gồm 21 chương và 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công
ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ nhất trí thông qua
ngày …... tháng 06 năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

2. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.

3. 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.
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Chữ ký của người đại diện pháp luật của Công ty
Họ và tên: Lê Đức Thuận - Chức vụ: Giám đốc Công ty

Chữ ký: .......................................................................................................................

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2021.

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị

Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần
Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ

Căn cứ:
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV

thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 (LDN 2020); và
Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua
ngày 26/11/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 (LCK 2019);

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

- Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ;

Nhằm đáp ứng quy định của Luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản
trị đã xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét,
thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như dự thảo đính kèm.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
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TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ – CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ
HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ

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

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ

ĐÔNG NAM BỘ

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty
đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu Khí Đông Nam Bộ.
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 34/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 06
năm 2021.
Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Phân
bón và Hóa chất Dầu Khí Đông Nam Bộ.
Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Công ty cổ phần Phân bón
và Hóa chất Dầu Khí Đông Nam Bộ bao gồm các nội dung sau:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1.1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty quy định các nội dung

về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng
quản trị (HĐQT), Giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử,
ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm
soát (BKS), Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ Công
ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật.

1.2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng
quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và những người liên quan.

Điều 2. Định nghĩa thuật ngữ
Trừ khi được định nghĩa khác, các thuật ngữ áp dụng trong Quy chế này cũng
có nghĩa như được định nghĩa trong Điều lệ Công ty hoặc trong Luật Doanh
nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

CHƯƠNG II
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 3. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông
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Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan
có thẩm quyền cao nhất của ông ty, có vai trò, quyền và nghĩa vụ theo quy
định tại Điều 15 Điều lệ Công ty.

Điều 4. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
1. Người có thẩm quyền triệu tập cuộc họp.
a. HĐQT triệu tập cuộc họp thường niên và các cuộc họp bất thường của

ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ Công ty;

b. BKS thay thế HĐQT để triệu tập cuộc họp bất thường của ĐHĐCĐ trong
trường hợp HĐQT phải triệu tập cuộc họp bất thường nhưng quá thời hạn quy
định của Điều lệ Công ty mà HĐQT không triệu tập;

c. Người đại diện theo pháp luật của Công ty triệu tập cuộc họp bất thường của
ĐHĐCĐ trong trường hợp có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng
số cổ phần phổ thông trở lên đề nghị triệu tập cuộc họp bất thường của
ĐHĐCĐ nhưng quá thời hạn quy định của Điều lệ Công ty mà HĐQT và/hoặc
BKS không triệu tập.

2. Quyết định triệu tập cuộc họp.

a. Việc ra quyết định triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ tại khoản 4.1 Điều này phải
được thực hiện đúng các quy định về tổ chức hoạt động và thẩm quyền của
người triệu tập.

b. Căn cứ quyết định hợp pháp về triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ, bộ máy quản lý,
điều hành của Công ty có trách nhiệm thành lập Ban Tổ chức để thực hiện các
công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc họp theo yêu cầu của người có thẩm quyền
triệu tập trên cơ sở tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Điều 5. Thủ tục lập danh sách cổ đông có quyền dự họp và thông báo triệu tập
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Lập danh sách và thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp.

a. Danh sách cổ đông của Công ty được quản lý tập trung tại Trung tâm Lưu ký
chứng khoán Việt Nam (VSD). Căn cứ quyết định triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ
của người có thẩm quyền, Chủ tịch HĐQT/Giám đốc Công ty lập thông báo
về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp theo đúng quy định của VSD
để gửi cho VSD và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Đồng thời thông
báo đến UBCKNN và đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của Công
ty.

b. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp là ngày lập
Danh sách cổ đông có quyền dự họp.

c. Công ty căn cứ danh sách cổ đông có quyền dự họp do VSD lập để gửi giấy
mời họp. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập
không sớm quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông
nếu Điều lệ Công ty không quy định khác.

2. Thông báo triệu tập họp và gửi thư mời họp.

Công ty gửi thông báo họp ĐHĐCĐ cho tất cả các cổ đông trước ngày họp ít
nhất hai mốt (21) ngày theo một hoặc theo một số hình thức trong số các hình
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thức quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ Công ty.
3. Đăng ký dự họp và ủy quyền tham dự họp.

a. Cổ đông có trách nhiệm thông báo trước việc tham dự họp thông qua các hình
thức thông tin liên lạc phù hợp theo hướng dẫn cụ thể trong thông báo họp/thư
mời họp nhằm giúp cho Ban Tổ chức chuẩn bị tốt công tác tổ chức cuộc họp.
Cổ đông đến dự họp tại ngày họp sẽ được Ban Tổ chức hướng dẫn đăng ký dự
họp, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết/phiếu bầu
cử.

b. Cổ đông có quyền trực tiếp dự họp hoặc thông qua người đại diện theo ủy
quyền. Thủ tục ủy quyền dự họp được tiến hành theo quy định tại Điều 16
Điều lệ Công ty và hướng dẫn chi tiết trong thông báo/thư mời họp.

Điều 6. Chương trình, nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
1. Người triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ có trách nhiệm xây dựng dự thảo Chương

trình, nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ và chuẩn bị tài liệu theo nội dung chương
trình họp.

2. Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 12
Điều lệ Công ty có quyền kiến nghị, đề xuất về Chương trình, nội dung cuộc
họp ĐHĐCĐ theo quy định tại khoản 6 Điều 18 Điều lệ Công ty.

Điều 7. Điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
Các cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi đáp ứng các điều kiện quy định tại
Điều 19 của Điều lệ Công ty và quy định tương ứng của pháp luật về doanh
nghiệp.

Điều 8. Trình tự và cách thức biểu quyết, bỏ phiếu bầu cử và thông qua biên
bản, nghị quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cách thức biểu quyết.
a. Thông qua các nội dung về thủ tục tổ chức cuộc họp.

- Các nội dung về thủ tục tổ chức cuộc họp bao gồm: Thông qua chương trình
nghị sự, thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, thông qua quy chế bầu cử và
kiểm phiếu, thông qua danh sách bầu cử, thông qua biên bản và nghị quyết
phiên họp.

- Việc biểu quyết thông qua các vấn đề thủ tục trong tổ chức cuộc họp được tiến
hành theo phương thức cổ đông giơ tay/giơ thẻ biểu quyết và lấy kết quả theo
đa số.

- Mỗi cổ đông dự họp sẽ được cấp một Thẻ biểu quyết để sử dụng khi thực hiện
biểu quyết thông qua các nội dung trên.

b. Thông qua các quyết định theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ
- Việc biểu quyết thông qua các vấn đề trình ĐHĐCĐ quyết định (trừ việc bầu

cử HĐQT và BKS tại khoản 8.2 Điều này) được thực hiện bằng phiếu biểu
quyết theo số cổ phần sở hữu của cổ đông, với các phương án biểu quyết là
tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

- Công ty áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin để phục vụ công tác kiểm
phiếu được chính xác, nhanh chóng và thuận tiện cho các cổ đông. Mỗi cổ
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đông dự họp sẽ được cấp một (01) phiếu biểu quyết ghi rõ số phiếu biểu quyết
theo số cổ phần sở hữu của cổ đông và trên phiếu biểu quyết sẽ ghi riêng rẽ
từng hạng mục nội dung báo cáo, trình ĐHĐCĐ thông qua. Cổ đông sẽ chọn
phương án biểu quyết riêng cho từng hạng mục.

- Cổ đông hoàn tất việc biểu quyết bằng việc bỏ phiếu biểu quyết vào thùng
phiếu vào thời điểm theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.

2 Cách thức bỏ phiếu bầu cử HĐQT, BKS.

a. Việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện bằng phương thức
bầu dồn phiếu. Trong phiếu bầu HĐQT và phiếu bầu BKS có các thông tin về
số phiếu bầu của cổ đông tương ứng với số cổ phần sở hữu, danh sách ứng cử
viên hợp lệ, số thành viên được bầu tối đa và nội dung hướng dẫn tóm tắt cách
thức bầu dồn phiếu. Cách thức bầu cử được nêu cụ thể và chi tiết trong tài liệu
của Ban Tổ chức hướng dẫn bầu cử.

b. Cổ đông hoàn tất việc bầu cử bằng việc bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu vào
thời điểm theo chương trình nghị sự và theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.

3. Cách thức kiểm phiếu.

a. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu tại khu vực riêng biệt tại nơi tổ chức
cuộc họp ĐHĐCĐ. Ban kiểm phiếu có quyền sử dụng thêm nhân sự giúp việc
và áp dụng các giải pháp công nghệ hỗ trợ kiểm phiếu phù hợp, đảm bảo tính
chính xác, trung thực, khách quan của kết quả kiểm phiếu. Trong trường hợp
có yêu cầu của cổ đông, Chủ tọa cuộc họp sẽ mời một số cổ đông đại diện
tham gia giám sát quá trình thu và kiểm phiếu biểu quyết/bầu cử.

b. Việc xác định kết quả biểu quyết/bầu cử của ĐHĐCĐ đối với các nội dung
liên quan căn cứ theo quy định của Điều lệ Công ty và của pháp luật.

4. Thông báo kết quả kiểm phiếu.

a. Ban kiểm phiếu hoàn tất công tác kiểm phiếu, lập biên bản và báo cáo với Chủ
tọa về việc đã có kết quả kiểm phiếu. Chủ tọa cuộc họp sẽ mời Ban kiểm phiếu
lên công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn thể ĐHĐCĐ.

b. Kết quả kiểm phiếu được công bố công khai trước ĐHĐCĐ là căn cứ để Thư
ký cuộc họp đưa vào dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết cuộc họp.

5. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp.

Thư ký cuộc họp trình bày tóm tắt dự thảo Biên bản cuộc họp và Nghị quyết
cuộc họp. Chủ tọa cuộc họp xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua Biên bản, Nghị
quyết cuộc họp theo quy định tại khoản 8.1 Điều này.

Điều 9. 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 ĐHĐCĐ được thực hiện theo quy định tại Điều 22 Điều lệ Công ty.
Trình tự và thủ tục triển khai công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thực
hiện tương tự quy định tại các Điều 3, Điều 4, Điều 5 và Điều 7 Quy chế này.

Điều 10. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị
trực tuyến, hội nghị trực tiếp kết hợp với hội nghị trực tuyến
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ĐHĐCĐ giao cho HĐQT trách nhiệm xây dựng và ban hành Quy chế về việc
tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến trên cơ sở áp dụng các phương thức, giải pháp
công nghệ thông tin phù hợp, an toàn, tin cậy và vẫn đảm bảo tuân thủ các
nguyên tắc, điều kiện quy định chung về cuộc họp ĐHĐCĐ, để áp dụng trong
trường hợp cần thiết.

Điều 11. Biên bản họp ĐHĐCĐ
1. Cuộc họp ĐHĐCĐ theo các hình thức phải được ghi vào biên bản theo quy

định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và tại Quy chế này. Thư ký cuộc
họp sử dụng các phương tiện, hình thức phù hợp để ghi lại toàn bộ diễn biến
cuộc họp, các ý kiến phát biểu, thảo luận và kết quả thông qua các nội dung
quyết định của ĐHĐCĐ. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký
xác nhận của Chủ tọa và Thư ký cuộc họp.

2. Ngay sau khi bế mạc cuộc họp, Thư ký và Chủ tọa phải hoàn tất thể thức văn
bản của biên bản và nghị quyết cuộc họp theo đúng quy định của Điều lệ Công
ty để công bố trên website của Công ty, HNX và UBCKNN trong thời hạn quy
định của pháp luật.

3. Đối với trường hợp thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến
cổ đông bằng văn bản, việc lập Biên bản tổng hợp ý kiến ĐHĐCĐ thực hiện
theo quy định tại Điều 22 Điều lệ Công ty.

4. Biên bản họp và biên bản tổng hợp ý kiến của ĐHĐCĐ được coi là bằng chứng
xác thực về những công việc đã được tiến hành tại ĐHĐCĐ. Biên bản, danh
sách của các cổ đông dự họp, danh sách cổ đông gửi ý kiến bằng văn bản phải
được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

CHƯƠNG III
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 12. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của HĐQT, trách nhiệm của thành viên
HĐQT:

1. HĐQT có vai trò, quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 27 Điều lệ Công
ty.

2. Thành viên HĐQT có trách nhiệm công khai các lợi ích có liên quan theo Điều
164 Luật Doanh nghiệp và tuân thủ trách nhiệm người quản lý Công ty theo
quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

Điều 13. Thủ tục, trình tự đề cử, ứng cử và tổ chức bầu cử thành viên HĐQT
1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty là ba (03)
người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có
thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu
làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm
kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc
nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho
đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

2. Cơ cấu và điều kiện thành viên HĐQT, đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
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a. Điều kiện tự ứng cử hoặc được đề cử thành viên HĐQT
Người ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn
thành viên HĐQT theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp và các điều kiện ứng
cử/đề cử sau đây:

- Người ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 10% tổng số
cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Người được đề cử phải được cổ
đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần của Công ty đề cử.

- Người ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ
sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

b. Số lượng ứng cử viên HĐQT
- Số lượng ứng cử viên để bầu vào HĐQT do các cổ đông có đủ điều kiện ứng

cử, đề cử và đảm bảo bằng hoặc lớn hơn số thành viên HĐQT dự kiến bầu.
3. Cách thức và hồ sơ đề cử/ứng cử để bầu vào HĐQT

Công ty thông báo nội dung bầu cử HĐQT dự kiến tiến hành trong cuộc họp
ĐHĐQT, về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện và kèm theo các biểu mẫu hồ sơ
cần thiết để các cổ đông xem xét thực hiện việc ứng cử, đề cử ứng viên theo
quy định tại Điều lệ Công ty. Cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử,
đề cử thực hiện việc ứng cử, đề cử theo cách thức và hồ sơ như sau:

a. Hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT bao gồm:
- Đơn ứng cử tham gia HĐQT có cam kết của ứng cử viên thực hiện nhiệm vụ

thành viên HĐQT một cách trung thực nếu được bầu vào HĐQT;

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
- Biên bản họp nhóm + Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được

nhóm cổ đông đề cử);
- Bản sao có chứng thực: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu,

các bằng cấp thể hiện trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

b. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT
- Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo

đảm về trụ sở chính của Công ty trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ ít nhất mười
(10) ngày.

- Chỉ những hồ sơ đề cử /ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những
ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện là thành viên HĐQT mới được đưa vào danh
sách ứng cử viên công bố tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

c. Tổng hợp danh sách ứng cử viên HĐQT
Sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, HĐQT đương nhiệm tổng hợp danh
sách các ứng cử viên có đủ điều kiện để công bố đến các cổ đông theo quy
định. Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử
vẫn không đủ số ứng cử viên cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm
ứng cử viên với các điều kiện như sau:

- Ứng cử viên đảm bảo đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên
HĐQT.
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- Ứng cử viên phải có đầy đủ hồ sơ ứng cử.
Danh sách ứng cử viên hợp lệ phải được báo cáo với ĐHĐCĐ tại cuộc họp
ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

4. Phương thức bầu cử
Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn
phiếu:

- Mỗi cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có tổng số quyền biểu
quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và
được ủy quyền) nhân với số thành viên dự kiến được bầu vào HĐQT;

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu
của mình để bầu cho một ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho một số ứng
cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp
chỉ được bầu cho tối đa số lượng thành viên HĐQT dự kiến được bầu trên tổng
số ứng cử viên HĐQT trong danh sách ứng cử viên.

5. Trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu
- Ban Tổ chức chuẩn bị thùng phiếu bầu thành viên HĐQT. Ban kiểm phiếu

phải tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của ĐHĐCĐ. Việc
bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi
cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Ban
kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật/công nghệ và chuyên viên kỹ
thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban
kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước ĐHĐCĐ.

6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT
- Số người trúng cử thành viên HĐQT lấy từ người có 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 dự kiến bầu vào HĐQT.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau mà
phải chọn số người trúng cử ít hơn thì việc chọn ứng cử viên trúng cử theo
nguyên tắc sau: Ứng cử viên nào được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông nắm
giữ số cổ phần cao hơn sẽ là ứng cử viên trúng cử.

Điều 14. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm, chấm dứt tư cách thành viên
HĐQT

- Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và chấm dứt tư cách thành viên HĐQT
thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Điều lệ Công ty.

- Trường hợp bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT và chấm dứt tư
cách thành viên HĐQT tại Điều này phải được thông báo cho cổ đông và công
bố thông tin theo quy định của pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Điều 15. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT
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- Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên
HĐQT. Trong trường hợp tất cả các thành viên HĐQT được bầu và bắt đầu
nhiệm kỳ thành viên HĐQT tại cùng một thời điểm, Chủ tịch HĐQT sẽ được
bầu tại phiên họp đầu tiên của HĐQT diễn ra sau thời các thành viên được bầu
vào HĐQT.

- Trong các trường hợp khuyết chức danh Chủ tịch HĐQT do từ chức, bị miễn
nhiệm, bãi nhiệm và trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 29 Điều lệ Công
ty, tùy theo yêu cầu thực tế HĐQT tiến hành họp để bầu thành viên HĐQT
khác làm Chủ tịch HĐQT hoặc phân công thành viên HĐQT khác đảm trách
vai trò, nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT cho đến khi có đủ điều kiện bầu Chủ tịch
HĐQT thay thế.

Điều 16. Thù lao và lợi ích khác của thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT được hưởng chế độ tiền lương, thưởng, thù lao, phụ cấp và
lợi ích khác theo quy định tại Điều 28 Điều lệ Công ty.

Điều 17. Trình tự và thủ tục tổ chức họp HĐQT
1. HĐQT tiến hành họp định kỳ, bất thường theo quy định tại Điều 30 Điều lệ

Công ty.

2. Cuộc họp thường kỳ của HĐQT do Chủ tịch HĐQT quyết định triệu tập và
chủ trì. Thông báo mời họp và chương trình họp được làm bằng văn bản tiếng
Việt và phải được gửi đến cho các thành viên HĐQT và những thành viên
được mời tham dự ít nhất ba (03) ngày trước khi tổ chức cuộc họp.

3. HĐQT phải được triệu tập họp bất thường khi Chủ tịch HĐQT xét thấy cần
thiết và/hoặc khi nhận được các đề nghị bằng văn bản của một trong các trường
hợp sau:

a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
b. Có đề nghị của Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
c. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị.
4. Cuộc họp bất thường của HĐQT do Chủ tịch HĐQT quyết định triệu tập và

chủ trì trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày nhận được đề nghị họp quy định
tại Khoản 16.3 Điều này. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt thì thành viên
HĐQT được Chủ tịch HĐQT ủy quyền hoặc người được các thành viên khác
của HĐQT lựa chọn sẽ triệu tập và chủ trì cuộc họp. Thông báo mời họp và
chương trình họp phải được thông báo đến các thành viên HĐQT và các đối
tượng dự họp khác ít nhất ba (03) ngày trước khi tổ chức họp.

5. Nội dung cuộc họp bất thường do Chủ tịch HĐQT hoặc do người đề nghị triệu
tập cuộc họp bất thường chuẩn bị, tập trung giải quyết những vấn đề quan
trọng và cấp bách của Công ty. Người triệu tập cuộc họp có thể yêu cầu Giám
đốc Công ty chuẩn bị các tài liệu, nội dung để xem xét thảo luận tại cuộc họp.

Điều 18. Điều kiện cần thiết để tiến hành các cuộc họp của HĐQT
1. Cuộc họp HĐQT triệu tập lần thứ nhất chỉ có thể được coi là hợp lệ để tiến

hành và thông qua các nghị quyết khi có từ 3/4 số thành viên HĐQT dự họp
hoặc thông qua người được ủy quyền.
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2. Cuộc họp HĐQT được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự
họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không
đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời
hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp
được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên HĐQT dự họp.

Điều 19. Thành phần tham dự các cuộc họp của HĐQT
1. Thành phần tham dự các cuộc họp của HĐQT bao gồm Chủ tịch HĐQT, các

thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký Công ty.

2. Người triệu tập họp HĐQT có thể mời thành phần mở rộng ngoài khoản 19.1
Điều này tham dự cuộc họp HĐQT khi cần thiết.

3. Khi thảo luận về các vấn đề có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người
lao động trong Công ty, HĐQT có thể mời đại diện Ban chấp hành Công đoàn
Công ty dự họp.

4. Những người được mời họp không phải là thành viên HĐQT có quyền phát
biểu ý kiến và thảo luận nhưng không được biểu quyết.

Điều 20. Trình tự thủ tục tiến hành các cuộc họp của HĐQT
1. Chuẩn bị cuộc họp
- Trừ khi có quy định/yêu cầu khác của HĐQT, Giám đốc chịu trách nhiệm tổ

chức chuẩn bị trước các nội dung để trình bày tại cuộc họp của HĐQT.
- Các thành viên HĐQT theo sự phân công thường xuyên của HĐQT và theo

phân công cụ thể của Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ, tài
liệu cuộc họp, làm việc với các bộ phận liên quan của Công ty, chuẩn bị ý kiến
bằng văn bản về các vấn đề dự kiến đưa ra thảo luận tại cuộc họp.

- Thư ký Công ty và bộ phận giúp việc HĐQT chịu trách nhiệm tổ chức họp,
tập hợp và gửi tài liệu.

- Trường hợp không thể tham gia cuộc họp, thành viên HĐQT và người được
mời họp cần thông báo cho HĐQT và nêu rõ lý do vắng mặt, đồng thời gửi
HĐQT ý kiến tham gia bằng văn bản về các vấn đề dự kiến đưa ra thảo luận
tại cuộc họp.

2. Trình tự tiến hành cuộc họp.
- Chủ tịch HĐQT hoặc người được ủy quyền chủ trì cuộc họp thông báo thành

phần, nội dung, chương trình nghị sự cuộc họp.
- Người được phân công báo cáo tại cuộc họp thuyết trình về các nội dung và

kiến nghị để HĐQT xem xét, quyết định.
- Các thành viên thảo luận, xem xét các vấn đề theo tài liệu, báo cáo và thuyết

trình tại cuộc họp.
- Người chủ trì cuộc họp kết luận và lấy biểu quyết thông qua từng vấn đề thảo

luận và nội dung  nghị quyết của cuộc họp.
- Thông qua Nghị quyết, Biên bản cuộc họp.
- Chủ tịch HĐQT, Thư ký Công ty ký tên vào Biên bản cuộc họp.
3. Gửi ý kiến biểu quyết và ủy quyền tham dự cuộc họp.
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- Thành viên HĐQT vắng mặt có quyền biểu quyết về nghị quyết của HĐQT
bằng phương thức gửi ý kiến bằng văn bản. Văn bản ý kiến phải được chuyển
tới Chủ tịch HĐQT hoặc người được ủy quyền chủ trì cuộc họp chậm nhất một
(01) giờ trước giờ khai mạc cuộc họp và được công khai tới tất cả những thành
viên HĐQT dự họp.

- Trường hợp thành viên HĐQT vắng mặt tại cuộc họp, không gửi ý kiến biểu
quyết bằng văn bản mà ủy quyền cho người khác dự họp thì phải có văn bản
ủy quyền nêu rõ nội dung ủy quyền cho người được ủy quyền tham dự và biểu
quyết và cam kết thành viên HĐQT chịu trách nhiệm về ý kiến biểu quyết của
người được ủy quyền.

Điều 21. Thông qua nghị quyết của HĐQT
1. HĐQT thông qua nghị quyết về các vấn đề được đệ trình, trao đổi, thảo luận

tại cuộc họp bằng ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT tham dự họp.
Chủ tọa cuộc họp HĐQT điều hành và lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên
HĐQT.

2. Biểu quyết: Chủ tịch HĐQT điều hành lấy ý kiến biểu quyết của các thành
viên HĐQT dự họp có quyền biểu quyết, công khai bằng cách giơ tay và kết
luận nội dung được HĐQT thông qua căn cứ theo kết quả biểu quyết đa số tán
thành trên tổng số thành viên HĐQT dự họp có quyền biểu quyết, thành viên
HĐQT gửi ý kiến biểu quyết bằng văn bản và thông qua người được ủy quyền
hợp lệ.

3. Trường hợp nội dung nghị quyết của HĐQT thông qua về giao dịch, hợp đồng
giữa Công ty với thành viên HĐQT hoặc bên có liên quan của thành viên
HĐQT, thành viên HĐQT đó sẽ không có quyền biểu quyết. Nghị quyết của
HĐQT trong các trường hợp  này sẽ được các thành viên HĐQT còn lại biểu
quyết thông qua.

4. Nghị quyết của HĐQT được thông qua theo nguyên tắc đa số trên tổng số
thành viên HĐQT dự họp hợp lệ và có quyền biểu quyết (trên 50%). Mỗi thành
viên HĐQT có mặt với tư cách cá nhân, thông qua người được uỷ quyền hợp
lệ hoặc gửi ý kiến biểu quyết bằng văn bản có một phiếu biểu quyết với giá trị
ngang nhau. Nếu số phiếu biểu quyết tán thành và số phiếu biểu quyết còn lại
ngang bằng nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ
tịch HĐQT, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

5. Những vấn đề đã được thảo luận và quyết nghị tại các cuộc họp của HĐQT sẽ
được HĐQT ban hành theo các thể thức trình bày văn bản phù hợp (Nghị
quyết, Quyết định, Chỉ thị...) để chuyển đến các cá nhân, đơn vị có liên quan
để thi hành. Căn cứ vào nội dung đã được quyết nghị của HĐQT, Chủ tịch
HĐQT sẽ thay mặt HĐQT ký ban hành các văn bản này.

6. Các văn bản Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác sau khi đã được Chủ
tịch HĐQT ký ban hành phải được sao gửi cho từng thành viên HĐQT và Ban
kiểm soát để theo dõi và giám sát thực hiện; đồng thời được chuyển cho Người
công bố thông tin để thông báo cho các cơ quan quản lý nhà nước, cổ đông và
công chúng theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Điều 22. Thông qua các nghị quyết của HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến bằng
văn bản
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1. Trong trường hợp lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản, các nghị quyết
của HĐQT được thông qua theo nguyên tắc đa số (trên 50%) trên tổng số thành
viên HĐQT. Nếu số phiếu tán thành và số phiếu còn lại ngang bằng nhau thì
quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐQT, trừ trường
hợp pháp luật có quy định khác. Chủ tịch HĐQT và Thư ký Công ty tổng hợp
kết quả kiểm phiếu ý kiến và ghi vào biên bản tổng hợp ý kiến thông qua nghị
quyết của HĐQT.

2. Nghị quyết thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có hiệu lực và
giá trị như nghị quyết được HĐQT thông qua tại một cuộc họp được triệu tập
và tổ chức như thường lệ. Việc ban hành các nghị quyết bằng hình thức này
tuân theo quy định tại khoản 21.5 và 21.6 Điều 21 Quy chế này.

Điều 23. Biên bản cuộc họp của HĐQT
1. Nội dung các cuộc họp của HĐQT phải được Thư ký Công ty ghi chép trung

thực và đầy đủ trong Biên bản cuộc họp của HĐQT. Biên bản cuộc họp của
HĐQT được lập bằng tiếng Việt và phải có đủ chữ ký của Thư ký Công ty và
Chủ tịch HĐQT hay người được ủy quyền chủ trì cuộc họp. Biên bản cuộc họp
HĐQT là bằng chứng xác thực về những công việc đã tiến hành trong cuộc
họp, những nội dung mà HĐQT đã quyết nghị, hoặc những ý kiến bảo lưu của
thành viên HĐQT.

2. Các tài liệu liên quan đến cuộc họp gồm: Biên bản cuộc họp, Nghị quyết, các
Quyết định và các tài liệu liên quan khác được lưu giữ tại Văn phòng HĐQT
theo chế độ bảo mật của Công ty.

3. Thư ký Công ty có trách nhiệm sao hoặc trích sao Biên bản cuộc họp của
HĐQT gửi cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Giám đốc để thực
hiện, theo dõi, giám sát.

Điều 24. Người phụ trách quản trị công ty
Công ty bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại Điều 32
Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG IV
BAN KIỂM SOÁT

Điều 25. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát, trách nhiệm của thành
viên Ban Kiểm soát.

1. Ban Kiểm soát (BKS) có vai trò, quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 39
Điều lệ Công ty.

2. Kiểm soát có trách nhiệm công khai các lợi ích có liên quan theo Điều 164
Luật Doanh nghiệp và tuân thủ trách nhiệm kiểm soát viên theo quy định tại
Điều 173 Luật Doanh nghiệp.

Điều 26. Nhiệm kỳ, số lượng và thủ tục, trình tự đề cử, ứng cử, tổ chức bầu cử
thành viên Ban Kiểm soát.

1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban Kiểm soát (TV BKS)

Số lượng TV BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty là ba (03) người. Nhiệm
kỳ của TV BKS là không quá 5 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ
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không hạn chế.
2. Điều kiện đề cử, tự ứng cử thành viên BKS, số lượng và việc tổng hợp danh

sách ứng cử viên BKS

a. Điều kiện tự ứng cử hoặc được đề cử vào Ban Kiểm soát
- Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào BKS phải đáp ứng tiêu chuẩn

thành viên BKS theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp và các điều kiện ứng cử/đề
cử sau đây:

- Người ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 10% tổng số
cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Người được đề cử khác phải được
cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần của Công ty đề
cử.

- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ
sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

b. Số lượng ứng cử viên Ban Kiểm soát
Số lượng ứng cử viên để bầu vào BKS do các cổ đông có đủ điều kiện ứng cử,
đề cử và đảm bảo bằng hoặc lớn hơn số TV BKS dự kiến được bầu vào BKS.

3. Cách thức và hồ sơ, thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử để bầu vào BKS

Công ty thông báo nội dung bầu cử BKS dự kiến tiến hành trong cuộc họp
ĐHĐCĐ, về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện và kèm theo các biểu mẫu hồ sơ
cần thiết để các cổ đông xem xét thực hiện việc ứng cử, đề cử ứng viên theo
quy định tại Điều lệ Công ty. Cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử,
đề cử thực hiện việc ứng cử, đề cử theo cách thức và hồ sơ như sau:

a. Hồ sơ đề cử/ứng cử BKS bao gồm:
- Đơn ứng cử tham gia BKS có cam kết của ứng cử viên thực hiện nhiệm vụ

thành viên BKS một cách trung thực nếu được bầu vào BKS;

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
- Biên bản họp nhóm + Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được

nhóm cổ đông đề cử);
- Bản sao có chứng thực: Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú,

các bằng cấp thể hiện trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

b. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử BKS
- Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo

đảm về trụ sở chính của Công ty trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ ít nhất mười
(10) ngày.

- Chỉ những hồ sơ đề cử /ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những
ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện là TV BKS mới được đưa vào danh sách
ứng cử viên công bố tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

c. Tổng hợp danh sách ứng cử viên BKS

Sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, HĐQT đương nhiệm tổng hợp danh
sách các ứng cử viên có đủ điều kiện để công bố đến các cổ đông theo quy
định. Trường hợp số lượng các ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử
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vẫn không đủ số lượng ứng cử viên cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử
thêm ứng cử viên với các điều kiện như sau:

- Ứng cử viên đảm bảo đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và điều kiện của TV BKS.

- Ứng cử viên phải có đầy đủ hồ sơ ứng cử.
Danh sách ứng cử viên hợp lệ phải được thông báo tại cuộc họp ĐHĐCĐ trước
khi tiến hành bầu cử.

4. Phương thức bầu cử, trình tự bỏ phiếu, kiểm phiếu và nguyên tắc trúng cử
Phương thức bầu cử, trình tự bỏ phiếu, kiểm phiếu và nguyên tắc trúng cử vào
BKS thực hiện tương tự như quy định tại khoản 13.4, khoản 13.5 và khoản
13.6 Điều 13 Quy chế này.

Điều 27. Thủ tục miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát.
1. Thành viên Ban kiểm soát. được xem xét miễn nhiệm trong các trường hợp

sau đây:
- Không còn đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại điều 169 Luật Doanh nghiệp;

- Không thực hiện nhiệm vụ liên tục trong vòng sáu (06) tháng mà không có sự
chấp thuận của BKS;

- Có đơn từ chức.
Việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát. theo khoản 27.1 này do BKS xem
xét, quyết định và báo cáo ĐHĐCĐ phê chuẩn tại cuộc họp gần nhất.

2. Thành viên Ban kiểm soát được xem xét bãi nhiệm trong các trường hợp sau
đây:
Trường hợp TV BKS. vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ, có hành vi gây thiệt hại
nghiêm trọng đến hoạt động của Công ty, không hoàn thành nhiệm vụ, BKS
xem xét và đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc bãi nhiệm tư cách TV BKS.

3. Thông báo việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát.
Trường hợp bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm TV BKS do ĐHĐCĐ quyết định hoặc
do TV BKS bị mất tư cách theo quy định tại Điều lệ Công ty phải được thông
báo cho cổ đông và công chúng theo quy định về công bố thông tin của pháp
luật và của Điều lệ Công ty.

Điều 28. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát
Thành viên BKS được hưởng chế độ tiền lương, thưởng, thù lao, phụ cấp và
lợi ích khác theo quy định tại Điều 41 Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG V
GIÁM ĐỐC

Điều 29. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Giám đốc
Giám đốc là người đại diện theo pháp luật, điều hành hoạt động kinh doanh
hàng ngày của Công ty theo quy định tại Điều 34 và Điều 35 Điều lệ Công ty.

Điều 30. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc
Giám đốc có nhiệm kỳ 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ
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không hạn chế. Người được bổ nhiệm làm Giám đốc phải đáp ứng đủ các tiêu
chuẩn và điều kiện sau đây:

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh
nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; có sức khỏe, phẩm chất đạo đức
tốt, trung thực, liêm khiết; hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật; thường
trú tại Việt Nam;

2. Là người khác có kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong
các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;

3. Không đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc tham gia chức vụ
điều hành ở một doanh nghiệp khác.

4. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp,
Kiểm soát viên của Công ty và công ty mẹ của Công ty; người đại diện phần
vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty và Công
ty mẹ của Công ty.

Điều 31. Bổ nhiệm Giám đốc
Người được đề nghị hoặc giới thiệu để bổ nhiệm vào chức vụ Giám đốc phải
hoàn tất hồ sơ đề nghị bổ nhiệm và gửi cho HĐQT xem xét. HĐQT thảo luận
và quyết định việc bổ nhiệm Giám đốc theo thể thức thông qua nghị quyết,
quyết định thông thường của HĐQT.
Quyết định bổ nhiệm Giám đốc phải nêu rõ các cơ sở xác định phạm vi nhiệm
vụ, quyền hạn, lợi ích và trách nhiệm của Giám đốc, bao gồm pháp luật, Điều
lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, các quy định, quy chế khác của Công ty. Trong
trường hợp cần thiết HĐQT có thể lập hợp đồng lao động và/hoặc hợp đồng
trách nhiệm với Giám đốc để quy định cụ thể.

Điều 32. Miễn nhiệm Giám đốc
1. HĐQT miễn nhiệm Giám đốc trong các trường hợp sau:

a. Giám đốc ở trong tình trạng không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều
30 Quy chế này;

b. Giám đốc có đơn xin từ chức, hoặc có văn bản điều động của tổ chức giới thiệu
bổ nhiệm Giám đốc, hoặc Giám đốc không đảm bảo sức khoẻ để đảm nhận
chức vụ trong thời gian sáu (06) tháng liên tục;

c. Giám đốc vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm trong công tác điều hành Công ty,
gây thiệt hại nghiêm trọng cho Công ty;

d. Năng lực điều hành kém khiến Công ty kinh doanh thua lỗ hai (02) năm liên
tiếp mà không phải do nguyên nhân khách quan;

e. Giám đốc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
f. Các trường hợp khác mà HĐQT có căn cứ xác định Giám đốc không thể tiếp

tục đảm nhận chức vụ.
2. Việc miễn nhiệm Giám đốc phải được HĐQT thông qua theo quy định tại Điều

lệ Công ty.

3. HĐQT có thể yêu cầu Giám đốc được miễn nhiệm bồi thường những thiệt hại
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đã gây ra cho Công ty (nếu có).
Điều 33. Thông báo việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc

Công ty có trách nhiệm tuân thủ quy định thông báo việc bổ nhiệm, miễn
nhiệm Giám đốc theo quy định về công bố thông tin của pháp luật và của Điều
lệ Công ty.

Điều 34. Tiền lương và lợi ích khác Giám đốc
Giám đốc được hưởng lương và các lợi ích khác theo Điều lệ Công ty và các
quy định, chính sách liên quan của Công ty. Công ty có trách nhiệm hạch toán,
báo cáo về tiền lương và lợi ích khác của Giám đốc theo các quy định liên
quan của pháp luật.

CHƯƠNG VI
CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

Điều 35. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và Giám đốc
1. HĐQT là cơ quan quản lý Công ty, thực hiện chỉ đạo, giám sát Giám đốc và

bộ máy điều hành trong công tác điều hành hoạt động của Công ty, trong việc
tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc theo quy định của Điều
lệ Công ty, các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. HĐQT thực
hiện quyền quản lý, giám sát bằng các nghị quyết, quyết định, chỉ đạo, thông
qua hoạt động giám sát trực tiếp và hoạt động báo cáo của Giám đốc.

2. HĐQT không can thiệp trực tiếp vào công tác điều hành của Giám đốc. HĐQT
kiểm tra giám sát việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện
các nghị quyết, quyết định của HĐQT để kịp thời xử lý các kiến nghị có liên
quan thuộc thẩm quyền của HĐQT.

3. Thông báo cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản:
a. Thông báo cuộc họp HĐQT và tài liệu họp/tài liệu gửi xin ý kiến thành viên

HĐQT được gửi đến các thành phần có quyền dự họp: Thành viên HĐQT,
Giám đốc, Thành viên BKS.

b. Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo, hoàn thiện các tài liệu liên quan đến nội
dung trình HĐQT xem xét, phê duyệt và các tài liệu khác theo chỉ đạo hoặc
theo yêu cầu giám sát của HĐQT.

c. Biên bản cuộc họp HĐQT và tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT được lập theo
quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Căn cứ nội dung đã được
HĐQT thông qua tại biên bản họp hoặc biên bản tổng hợp ý kiến thành viên
HĐQT, các nghị quyết, quyết định và văn bản khác của HĐQT được ban hành
theo Quy chế về công tác văn thư, đảm bảo nơi nhận gồm có HĐQT, BKS,
Giám đốc và các thành phần liên quan khác nếu có.

d. Trường hợp Giám đốc và BKS xét thấy HĐQT cần tổ chức cuộc họp để thông
qua vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, Giám đốc và BKS gửi văn bản đề
nghị tới Chủ tịch HĐQT theo quy định tại khoản 4 Điều 30 Điều lệ Công ty.
Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm giải quyết theo quy định tại khoản 5 Điều 30
Điều lệ Công ty.
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4. Báo cáo của Giám đốc với HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn
được giao:

a. Giám đốc là người tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của
ĐHĐCĐ và HĐQT. Trong khi thực hiện nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ
và HĐQT, nếu phát hiện vấn đề không có lợi cho Công ty, Giám đốc phải báo
cáo với HĐQT để điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định đó. Nếu HĐQT không
điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định trong thẩm quyền của mình thì Giám đốc
vẫn phải thực hiện, nhưng có quyền bảo lưu ý kiến và kiến nghị lên ĐHĐCĐ
tại kỳ họp gần nhất hoặc triệu tập họp ĐHĐCĐ trong trường hợp Giám đốc có
đủ thẩm quyền để triệu tập họp ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Quy chế
này và Điều lệ Công ty.

b. Trường hợp xảy ra sự cố bất khả kháng dẫn đến việc Công ty không thể thực
hiện được và/hoặc gián đoạn việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của
HĐQT, Giám đốc có trách nhiệm giải trình với HĐQT và đề xuất các giải pháp
khắc phục. Các sự cố được coi là bất khả kháng khi là sự cố xảy ra một cách
khách quan, ngoài ý muốn, không lường trước được và vượt quá tầm kiểm soát
của Giám đốc và bộ máy điều hành.

c. Giám đốc kiến nghị lên HĐQT về cơ cấu bộ máy tổ chức, các quy chế quản lý
nội bộ, các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động của Công ty, số
lượng và các chức danh cán bộ quản lý mà Công ty cần thuê để đảm bảo thực
hiện hợp lý và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, đạt được các
mục tiêu chiến lược của Công ty.

d. Giám đốc trình HĐQT vào ngày 30 tháng 11 hàng năm kế hoạch kinh doanh
chi tiết cho năm tài chính tiếp theo để HĐQT xem xét phê chuẩn.

e. Giám đốc lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và các
quy định pháp luật khác có liên quan. Báo cáo cáo tài chính hàng năm phải
kèm theo kiến nghị phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức hoặc xử lý lỗ
trong kinh doanh.

f. Giám đốc gửi/sao gửi HĐQT các tài liệu và báo cáo định kỳ theo các quy chế,
quy định liên quan và theo yêu cầu của HĐQT.

g. Giám đốc chỉ đạo bộ máy điều hành chuẩn bị dự thảo tài liệu liên quan đến
nội dung của các kỳ họp HĐQT theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT.

h. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT
đối với Giám đốc:

a. Tại các cuộc họp định kỳ của HĐQT, Giám đốc có trách nhiệm tổng hợp báo
cáo, cập nhật tình hình, tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã
được HĐQT giao, tình hình, tiến độ thực hiện các nội dung khác theo các nghị
quyết, quyết định, văn bản chỉ đạo, nội dung ủy quyền của HĐQT.

b. Ngoài việc báo cáo tình hình thực hiện theo điểm a khoản này, trong trường
hợp cần thiết và theo chỉ đạo của HĐQT, Giám đốc có trách nhiệm báo cáo
HĐQT về nội dung liên quan theo yêu cầu.
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6. Cung cấp thông tin cho HĐQT, BKS: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp
và Điều lệ Công ty, Giám đốc có trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin về
công tác quản lý, điều hành kinh doanh của Công ty cho HĐQT, BKS bao gồm
các báo cáo định kỳ, báo cáo theo vấn đề, báo cáo theo yêu cầu. Các văn bản
báo cáo, cung cấp thông tin gửi HĐQT/BKS cần được sao gửi đồng thời cho
BKS/HĐQT.

7. HĐQT tôn trọng quyền của BKS trong công tác kiểm tra tính hợp lý và hợp
pháp trong hoạt động quản lý, điều hành Công ty, đồng thời tạo điều kiện để
BKS tiến hành kiểm tra các hoạt động quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh,
trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của Công ty theo chức
năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong Điều lệ Công ty và nghị quyết của
ĐHĐCĐ.

8. HĐQT có trách nhiệm tiếp thu và có biện pháp chỉnh sửa các thiếu sót hoặc
khiếm khuyết trong công tác quản lý, điều hành theo kết luận kiểm tra của
BKS, đồng thời có trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc thực hiện các biện pháp cần
thiết để xử lý các sai phạm (nếu có) và/hoặc khắc phục các thiếu sót trong công
tác điều hành, trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của Công
ty.

9. BKS thực hiện việc thẩm định các Báo cáo tài chính của Công ty, báo cáo tình
hình kinh doanh, báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT đồng thời định kỳ
thông báo cho HĐQT về kế hoạch tiến hành cũng như kết quả thực hiện công
tác kiểm tra kiểm soát đối với hoạt động quản lý, điều hành và tình hình ghi
chép sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính của Công ty.

Điều 36. Quan hệ công việc giữa BKS với bộ máy điều hành

1. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác
phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản
lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm
soát.

2. BKS phải lập kế hoạch hoạt động hàng năm và thông báo cho HĐQT, Giám
đốc Công ty biết trước khi thực hiện, trừ trường hợp cần kiểm tra đột xuất.

CHƯƠNG VII
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY,

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 37. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ
luật đối với thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Giám đốc và người điều
hành doanh nghiệp khác.

1. Đánh giá hoạt động:
Hàng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công và kết quả công
việc, việc đánh giá được thực hiện theo phân cấp như sau:

- Chủ tịch HĐQT chủ trì việc tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành công việc
được phân công của từng thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và cán bộ quản
lý do HĐQT bổ nhiệm.
Đối với cán bộ quản lý do HĐQT bổ nhiệm, Giám đốc điều hành báo cáo kết
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quả đánh giá của Hội đồng thi đua khen thưởng/kỷ luật để HĐQT xem xét,
quyết định.

- Trưởng Ban kiểm soát chủ trì việc tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm
vụ đã được phân công của từng thành viên BKS.

- Giám đốc Công ty chủ trì Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty thực hiện
công tác đánh giá cán bộ quản lý gồm Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng
phó Phòng chuyên môn.

2. Khen thưởng, kỷ luật:
Công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật áp dụng đối với thành viên HĐQT,
BKS, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác được thực hiện theo quy định
của Công ty và các văn bản có liên quan của nhà nước.

CHƯƠNG VIII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 38. Vi phạm và xử lý các vi phạm Quy chế
1. HĐQT, thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Giám đốc và cá nhân có liên quan

trong Công ty có trách nhiệm tuân thủ nghiêm túc các quy định trong Quy chế
này.

2. Đơn vị hoặc cá nhân nào vi phạm các quy định trong Quy chế này, tùy theo
mức độ và tính chất vi phạm, sẽ bị thi hành kỷ luật với các hình thức tương
xứng theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 39. Thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế
Quy chế này sẽ được sửa đổi, bổ sung theo quyết định thông qua của Đại hội
đồng cổ đông trên cơ sở đề nghị của các thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc,
theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên hoặc khi có sự điều chỉnh khác của
pháp luật về những nội dung có liên quan.

Điều 40. Hiệu lực áp dụng
Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định ban hành và thay thế cho
Quy chế quản trị nội bộ đã được ban hành trước đây. Các thành viên HĐQT,
BKS, Giám đốc, Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

   

                                                    TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 04 năm 2021. 

 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 

 Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ 
 

 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần  

    Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ 
 

Căn cứ: 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV 

thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 (LDN 2020); và 

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua 

ngày 26/11/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 (LCK 2019); 

- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 

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

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ; 

Nhằm đáp ứng quy định của Luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản 

trị đã xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, 

thông qua Quy chế như dự thảo đính kèm. 

Trân trọng! 

 

Nơi nhận:   

-   ĐHĐCĐ; 

-   Lưu VT, HĐQT. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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TỔNG CÔNG TY  

PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ – CTCP 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ 

HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ  

ĐÔNG NAM BỘ 

 

Căn cứ: 

-  Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

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

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty 

đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu Khí Đông Nam Bộ. 

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ... ngày..     tháng 06 năm 2021. 

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công    

ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu Khí Đông Nam Bộ. 

Quy chế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công ty 

cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu Khí Đông Nam Bộ bao gồm các nội dung 

sau: 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

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

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu 

tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng 

quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại 

Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật có 

liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các 

thành viên Hội đồng quản trị. 

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội 

đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu 

trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, 

quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Công ty. 

2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Giám đốc tổ chức điều hành thực hiện 

các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 
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Chương II 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật 

Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, trong đó có quyền được 

cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh 

của Công. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty 

và các nghĩa vụ sau: 

a. Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao 

nhất của cổ đông và của Công ty; 

b. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn 

đề được đưa ra thảo luận; 

c. Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được 

từ các tổ chức khác; 

d. Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty 

và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với 

Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là 

người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm 

giao dịch; 

e. Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo 

quy định của pháp luật. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty phải lập báo cáo đánh giá 

về hoạt động của Hội đồng quản trị. 

Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Ciám đốc, Phó Giám đốc, 

người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài 

chính, hoạt động kinh doanh của Công ty. 

2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông 

tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục 

yêu cầu và cung cấp thông tin do Điều lệ Công ty quy định. 

Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị có 03 thành viên theo quy định tại Điều lệ Công ty. 

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được 

bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành 

viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. 

3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các 

thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành 

viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ 

Công ty có quy định khác. 
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4. Điều lệ Công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức 

và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập. 

Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp; 

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh 

vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông 

của Công ty; 

c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng 

quản trị của công ty khác; 

d. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty. 

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

137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con 

của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ 

hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó; 

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

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

c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, 

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

lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty; 

d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết của Công ty; 

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, trừ trường hợp được bổ nhiệm 

liên tục 02 nhiệm kỳ; 

f. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty. 

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về 

việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 

Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể 

từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải 

thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng 

đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc 

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc 

lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo 

của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan. 

Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm 

trong số các thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm Giám đốc. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: 
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a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì 

và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng 

quản trị; 

e. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

f. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công 

ty. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội 

đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận 

đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng 

mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng 

văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch 

Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp 

không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, 

bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý 

hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi 

nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong 

nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề 

hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong 

số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số 

thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản 

trị. 

5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký Công ty. 

Thư ký Công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a. Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép 

các biên bản họp; 

b. Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ 

được giao; 

c. Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công 

ty; 

d. Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa 

thông tin và thủ tục hành chính; 

e. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty. 

Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản  

trị 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường 

hợp sau đây: 

a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh 

nghiệp; 
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b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ Công ty. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường 

hợp sau đây: 

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

trừ trường hợp bất khả kháng; 

b. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ Công ty. 

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên 

Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài 

trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung 

thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a. Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định 

tại Điều lệ Công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại 

hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá 

một phần ba; 

b. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ 

lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp; 

c. Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ 

đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn 

nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất. 

Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

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

có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng 

quản trị thực hiện như sau: 

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

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

mạc Đại hội đồng cổ đông; 

b. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông 

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

định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường 

hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng 

cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì 

số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử. 

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng 

cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật 

Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên 

hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản 

trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản 

trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước 

khi Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy 

định của pháp luật. 
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3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương 

thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương 

ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng 

quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của 

mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng 

quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ 

ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định 

tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu 

bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì ứng cử viên 

do nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần lớn hơn được lựa chọn trúng cử. 

4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng 

cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu 

Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản 

trị 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải 

công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày 

khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty 

để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử 

viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính 

xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm 

vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được 

bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên 

Hội đồng quản trị được công bố bao gồm: 

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b. Trình độ chuyên môn; 

c. Quá trình công tác; 

d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của 

công ty khác); 

e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

f. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty; 

g. Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên 

đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý 

khác và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị 

(nếu có). 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng 

quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 

Chương III 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

1 Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công 

ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và 

nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 
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2 Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại 

hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và 

nghĩa vụ sau: 

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh 

hằng năm của Công ty; 

b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; 

c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào 

bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; 

e. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 

Luật Doanh nghiệp; 

f. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn 

theo quy định của pháp luật; 

g. Quyết định các chiến lược bộ phận về phát triển thị trường, tiếp thị, công 

nghệ…; 

h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có 

giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần 

nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại 

hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 

3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp; 

i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; quyết định bổ nhiệm, 

miễn nhiệm đối với Giám đốc, các phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức 

danh cán bộ quản lý khác trực thuộc Hội đồng quản trị; quyết định chính sách 

tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử 

người đại diện phần vốn và người đại diện khác tham gia Hội đồng thành viên, 

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tham dự Đại hội đồng cổ đông ở công ty 

khác có vốn góp đầu tư của Công ty; 

j. Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc 

kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

k. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định 

thành lập, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của 

doanh nghiệp khác; 

l. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp đại hội đồng cổ đông, triệu 

tập họp đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông 

qua nghị quyết; 

m. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông; 

n. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc 

xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

o. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty; 

p. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về 

quản trị Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quy chế về 

công bố thông tin của Công ty; 
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q. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 

khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

3.  Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc 

họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ Công ty quy định. 

Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. 

4.  Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với 

quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty gây 

thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết 

định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định 

đó và phải đền bù thiệt hại Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, 

quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của 

Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, 

quyết định nói trên. 

Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký 

kết hợp đồng giao dịch 

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% 

hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể 

từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản 

ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo 

quy định tại Điều lệ Công ty giữa Công ty với một trong các đối tượng sau: 

a. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người 

quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này; 

b. Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ 

phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ; 

c. Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 

Luật Doanh nghiệp. 

2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên 

Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối 

với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung 

chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, 

giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường 

hợp Điều lệ Công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản 

trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền 

biểu quyết. 

Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông bất thường 

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

các trường hợp sau: 

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

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

thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; 

c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 

của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được 



9/14 
 

thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ 

ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản 

và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan; 

d. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

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

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

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 

ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội 

đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành 

viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ Công ty hoặc nhận được yêu cầu quy 

định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này; 

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau 

đây: 

a. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; 

b. Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông; 

c. Lập chương trình và nội dung cuộc họp; 

d. Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; 

e. Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc 

họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu 

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

f. Xác định thời gian và địa điểm họp; 

g. Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật 

doanh nghiệp; 

h. Các công việc khác phục vụ cuộc họp. 

Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị. 

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính 

sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số 

lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 

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

Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. 

Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và 

biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban. 

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc 

Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy 

định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. 

Chương IV 

CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị 

1. Trong trường hợp tất cả các thành viên Hội đồng quản trị cùng bắt đầu nhiệm 

kỳ trong một kỳ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản 
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trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 

ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị đó. 

Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao 

nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu 

bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo 

nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản 

trị. Trong trường hợp khác, việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện theo 

quy định tương ứng tại khoản 4, khoản 5 Điều 29 Điều lệ Công ty. 

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp 

sau đây: 

a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 

b. Có đề nghị của Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác; 

c. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị; 

d. Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định. 

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó 

nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của 

Hội đồng quản trị. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. 

Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch 

Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công 

ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp 

Hội đồng quản trị. 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải 

gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông 

báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các 

vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử 

dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. 

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, 

fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ Công ty quy định 

và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị 

được đăng ký tại Công ty. 

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các 

tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên 

Hội đồng quản trị. 

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có 

quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. 

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên 

trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản 

này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai 

trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, 

cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị 
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dự họp. 

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

trong trường hợp sau đây: 

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

b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 

11 Điều này; 

c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc 

hình thức điện tử khác; 

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 

e. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ Công 

ty. 

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết 

phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng 

quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở 

trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp. 

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên 

được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành 

viên Hội đồng quản trị chấp thuận. 

12. 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 

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 

13. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số 

thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định 

cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị 

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi 

và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và 

có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 
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a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b. Thời gian, địa điểm họp; 

c. Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách 

thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 

e. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

f. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến 

của cuộc họp; 

g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán 

thành và không có ý kiến; 

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

i. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 2 Điều này. 

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu 

được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy 

đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 1 Điều này 

thì biên bản này có hiệu lực. 

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu 

trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội 

đồng quản trị. 

4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được 

lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như 

nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt 

và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp 

dụng. 

Chương V 

BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH 

Điều 18. Trình báo cáo hằng năm 

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo 

cáo sau đây: 

a. Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; 

b. Báo cáo tài chính; 

c. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty; 

d. Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát. 

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến 

Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ Công ty không có quy định 

khác. 
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3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm 

soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm 

nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên nếu Điều lệ Công ty không quy định thời hạn khác dài hơn. Cổ đông sở 

hữu cổ phần của Công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng 

với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem 

xét báo cáo quy định tại Điều này. 

Điều 19. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng 

quản trị 

1. Công ty có quyền trả tiền lương, thù lao, phụ cấp, thưởng cho thành viên Hội 

đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. 

2. Thành viên hoạt động không chuyên trách hưởng thù lao công việc. Thành 

viên hoạt động chuyên trách hưởng lương hoặc phụ cấp đặc thù. Tổng mức 

thù lao, phụ cấp, tiền lương cho Hội đồng quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông 

thông qua. Việc phân bổ thù lao và quy định mức lương, phụ cấp cho từng 

thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định hoặc theo quy 

chế/chính sách do Hội đồng quản trị ban hành. 

3. Hội đồng quản trị được hưởng tiền thưởng thành tích theo kết quả hoạt động 

kinh doanh hàng năm của Công ty nếu đạt và vượt mức kế hoạch. Tổng quỹ 

thưởng cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Việc phân 

bổ tiền thưởng cho từng thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị 

quyết định hoặc theo quy chế/chính sách do Hội đồng quản trị ban hành. 

4. Tổng số tiền trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng cho các thành viên Hội đồng 

quản trị và số tiền thù lao, tiền lương, tiền thưởng cho từng thành viên phải 

được ghi chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành trong bộ máy điều 

hành của Công ty được hưởng lương theo chức danh chuyên trách tại bộ máy 

điều hành. 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 quan điểm của 

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 tiền thù lao dưới dạng một khoản 

tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận, hoặc 

dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi 

lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện 

trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí 

phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, hoặc các 

tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông. 

7. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm 

sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao 

gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên 

quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Điều 20. Công khai các lợi ích liên quan 

Trường hợp Điều lệ Công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công 
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khai lợi ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau 

đây: 

1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi 

ích liên quan của mình, bao gồm: 

a. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của 

doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm 

sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó; 

b. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của 

doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu 

riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ. 

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 

07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung 

phải được thông báo với Tổng công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ 

ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác 

để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh 

của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội 

đồng quản trị và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội 

đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được 

sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động 

đó thuộc về Công ty. 

Chương VI 

MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 21. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị 

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành 

viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên 

quan trong quá trình xử lý công việc được phân công. 

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công 

chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan 

đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường 

hợp giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành 

viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết 

định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội 

đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này. 

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị 

thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu 

liên quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch 

Hội đồng quản trị về việc bàn giao đó. 

Điều 22. Mối quan hệ với ban điều hành 

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Giám đốc 

và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám 

sát thực hiện các nghị quyết. 

Điều 23. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát  
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1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là quan hệ phối hợp. 

Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát theo nguyên tắc 

bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá 

trình thực thi nhiệm vụ. 

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát, 

Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên 

quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời. 

Chương VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 24. Hiệu lực thi hành 

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu 

khí Đông Nam Bộ bao gồm 7 chương, 24 điều và có hiệu lực thi hành kể từ                      

ngày...tháng 06 năm 2021  

  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CHỦ TỊCH 

 



 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

   

                                                    TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 04 năm 2021. 

 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 

 Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ 
 

 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần  

    Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ 
 

Căn cứ: 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV 

thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 (LDN 2020); và 

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua 

ngày 26/11/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 (LCK 2019); 

- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 

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

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ; 

Nhằm đáp ứng quy định của Luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát 

đã xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế như dự 

thảo đính kèm. 

Trân trọng! 

 

Nơi nhận:   

-   ĐHĐCĐ; 

-   Lưu VT, HĐQT. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ – CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ
HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ

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

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ

ĐÔNG NAM BỘ

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ

Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty
đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu Khí Đông Nam Bộ.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ... ngày.. tháng 06 năm 2021.

Ban kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ
phần Phân bón và Hóa chất Dầu Khí Đông Nam Bộ.

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công ty cổ phần Phân
bón và Hóa chất Dầu Khí Đông Nam Bộ bao gồm các nội dung sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

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

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát quy định cơ cấu tổ
chức, nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát và
các thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ
Công ty và các quy định khác có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng cho
Ban kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát và các tổ chức, cá nhân có liên
quan.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban kiểm
soát chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm
trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các công việc, quyết định của
Ban Kiểm soát.
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Chương II
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 3. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát
1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và

đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.

2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt
nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty.

3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức
vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty
để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt

hại cho Công ty hoặc người khác thì thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách
nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác
mà thành viên Ban Kiểm soát có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công ty.

6. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm trong thực hiện
quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm
soát, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc
phục hậu quả.

Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát
1. Ban kiểm soát có 03 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không

quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
2. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
3. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.
4. Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ

mà thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban
kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến
khi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát
1. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh

nghiệp;

b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm
toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh
doanh của Công ty;

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị,
Giám đốc và người quản lý khác;

d. Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc
người lao động của Công ty (trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác);
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e. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
f. Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp

thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền
trước đó;

g. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan
và Điều lệ công ty.

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên Ban
kiểm soát công ty đại chúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của
Luật Doanh nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản
lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của
doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công
ty.

Điều 6. Trưởng Ban kiểm soát
1. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong

các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh
doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp.

2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm
soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số.

3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.
Điều 7. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát
1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên

có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. Trường hợp Điều lệ công ty không
có quy định khác, việc đề cử người vào Ban Kiểm soát thực hiện như sau:

a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát
phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai
mạc Đại hội đồng cổ đông;

b. Căn cứ số lượng thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy
định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định
của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng
cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà
họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử
viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử
vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật
Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc
tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị
công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương
nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại
hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của
pháp luật.

Điều 8. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát
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1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền
của Đại hội đồng cổ đông.

2. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức
bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với
tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát
và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho
một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được
xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có
số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công
ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau
cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số
các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy
định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Điều 9. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát
1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường hợp

sau đây:
a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy

định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp;
b. Có đơn từ chức và được chấp thuận;
c. Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.
2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp

sau đây:
a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ

trường hợp bất khả kháng;
c. Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm

soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
d. Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát
1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty phải công

bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai
mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ
đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên
Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của
các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một
cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm
thành viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban Kiểm soát
được công bố bao gồm:

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
b. Trình độ chuyên môn;

c. Quá trình công tác;
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d. Các chức danh quản lý khác;
e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
f. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;
g. Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên

đang nắm giữ các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty
của ứng cử viên Ban kiểm soát (nếu có).

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm
soát thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

Chương III
BAN KIỂM SOÁT

Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát
1. Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản

lý và điều hành Công ty.

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản
lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của
công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh
doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá
công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có
liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng
cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của
Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội
bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công
việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo
nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm
cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp.

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115
Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày
làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết
thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm
tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc
kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt
động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt
động kinh doanh của Công ty.

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ
sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh
doanh của Công ty.

8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc
vi phạm quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng
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văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt
hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội
đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.

10. Sử dụng tư vấn độc lập của Công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao.
11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình

báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.
12. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của

Công ty theo đề nghị của cổ đông.
13. Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông.
14. Thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn

30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng
cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

15. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị.
16. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai Danh

sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản
1 và khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

17. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm
toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ
chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công
ty khi xét thấy cần thiết.

18. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.

19. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên
Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động.

20. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Giám đốc và cổ đông.
21. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty

của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp
khác, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong
vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải
pháp khắc phục hậu quả.

22. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại
hội đồng cổ đông thông qua.

23. Xây dựng Kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban kiểm soát và trình Đại hội
đồng cổ đông thông qua.

24. Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu
nếu được Hội đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

25. Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc
họp đối với trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm
việc mà các thành viên Hội đồng quản trị còn lại không bầu được người làm
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chủ tọa. Trường hợp này, người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc
họp.

26. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp,
Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát
1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời

điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:
a. Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu

kèm theo;

b. Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng
quản trị;

c. Báo cáo của Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công ty
phát hành.

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

3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác
phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản
lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của thành
viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát.

Điều 13. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại
hội đồng cổ đông

1. Ban kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội
đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không
triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:
a. Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên

theo quy định của pháp luật;
b. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều

115 Luật Doanh nghiệp;
c. Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Ban

kiểm soát nhưng Hội đồng quản trị không thực hiện.
2. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy

định thì Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty.
3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại

khoản 1 Điều này sẽ được Công ty hoàn lại.
Chương IV

CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT
Điều 14. Cuộc họp của Ban kiểm soát
1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên

tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát.
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2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và
đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần
được làm rõ.

Điều 15. Biên bản họp Ban kiểm soát
Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản
và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc
họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định
trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.

Chương V
BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH

Điều 16. Trình báo cáo hàng năm
Các Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên bao gồm các nội dung sau đây:

1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội
đồng quản trị, Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành
viên Ban kiểm soát.

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban
Kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do
Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều
lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và những người có liên quan
của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội
đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong
thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc và những người điều
hành doanh nghiệp khác.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản
trị, Giám đốc và các cổ đông.

8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm
toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ
chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công
ty khi xét thấy cần thiết.

Điều 17. Tiền lương và quyền lợi khác
Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được
thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác
theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định
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tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng
năm của Ban kiểm soát.

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng
dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không
vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban Kiểm soát đã được Đại
hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết
định khác.

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh
doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp,
quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng
trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.

Điều 18. Công khai các lợi ích liên quan

1. Thành viên Ban kiểm soát của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi ích
liên quan của mình, bao gồm:

a. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của
doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và
thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của
doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc
sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

2. Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong
thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi,
bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc kể
từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên
Ban kiểm soát chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của
mình để phục vụ lợi ích của Công ty.

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

5. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên này
không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực
hiện các giao dịch có liên quan.

Chương VI
MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Điều 19. Mối quan hệ giữa các thành viên Ban kiểm soát
Các thành viên Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn
nhau nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực
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hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định pháp
luật và Điều lệ công ty. Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công việc
chung của Ban kiểm soát nhưng không có quyền chi phối các thành viên Ban
kiểm soát.

Điều 20. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) chịu sự giám sát của Ban Kiểm soát đối
với việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong các phiên họp HĐQT, Chủ tịch
HĐQT hoặc người triệu tập phải gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm
theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên HĐQT.
Thư ký Công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao chụp các thông tin tài
chính, các thông tin khác cung cấp cho các thành viên HĐQT và bản sao các
biên bản họp HĐQT sẽ phải được cung cấp cho thành viên Ban Kiểm soát vào
cùng thời địểm chúng được cung cấp cho HĐQT.
Các báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của Công ty, báo cáo đánh giá
công tác quản lý của HĐQT chuẩn bị trình lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc
họp thường niên phải được gửi cho Ban Kiểm soát chậm nhất là 30 ngày trước
ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ Công
ty không có quy định khác để thẩm định.
Ban Kiểm soát thông báo cho HĐQT và tham khảo ý kiến của HĐQT về các
vấn đề được nêu trong báo cáo của Ban Kiểm soát trước khi gửi lên/trình Đại
hội đồng cổ đông.

Điều 21. Mối quan hệ với Giám đốc Công ty.
Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Giám đốc Công ty.

Giám đốc chịu sự kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát đối với việc thực hiên
nhiệm vụ của mình.

Các báo cáo Giám đốc gửi tới HĐQT thì đồng thời gửi cho Ban Kiểm soát.
Giám đốc chỉ đạo các đơn vị cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và các phương
tiện phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát theo yêu cầu của Ban Kiểm soát.
Giám đốc có trách nhiệm thực hiện những kiến nghị của Ban kiểm soát hoặc
báo cáo với HĐQT những điểm không thống nhất với các kiến nghị của Ban
kiểm soát, và thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của HĐQT đồng thời thông báo
cho Ban kiểm soát những ý kiến chỉ đạo này.

Thông báo ngay cho Ban kiểm soát khi phát hiện những yếu kém, tồn tại, các
sai phạm, rủi ro, thất thoát lớn về tài sản hoặc khi có những thay đổi trong hệ
thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại Công ty, hoặc các thông tin, các quyết
định, kế hoạch sản xuất kinh doanh tác động ngay, nhạy cảm đến tâm lý các
cổ đông.
Các đơn vị được kiểm tra, kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước HĐQT, trước
pháp luật, về tính chính xác, đầy đủ, trung thực và hợp lý của các thông tin, tài
liệu cung cấp cho Ban kiểm soát.
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Chương VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Hiệu lực thi hành

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất
Dầu Khí Đông Nam Bộ bao gồm 7 chương, 22 điều và có hiệu lực thi hành kể
từ ngày ban hành.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2021.

TỜ TRÌNH
Về việc ủy quyền cho HĐQT xây dựng và phê duyệt chiến lược phát triển

của Công ty và Phương án tái cấu trúc Công ty.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần
Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ

Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua

ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 (LDN 2020);

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam
Bộ (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày
16/04/2018.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt, chủ động trong công tác quản trị, đáp ứng
hoạt động kinh doanh trong tình hình mới để phát triển Công ty bền vững
đồng thời đảm bảo quyền lợi và lợi ích của cổ đông. HĐQT kính trình
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt chiến lược phát triển Công ty đến
năm 2025 và định hướng đến năm 2035 và phương án tái cơ cấu Công ty.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2021.

TỜ TRÌNH
Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của

Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần
Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ

Căn cứ vào nhu cầu và hoạt động kinh doanh của Công ty, trên cơ sở đề
xuất của Ban điều hành, Hội đồng Quản trị Công ty đã thống nhất bổ sung
ngành nghề kinh doanh cho Công ty. Tuy nhiên, theo quy định tại Luật Doanh
nghiệp và Điều lệ Công ty thì việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh phải
được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua.

Để thực hiện đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội
đồng Quản trị Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ
kính trình Qúy cổ đông thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh
của Công ty cụ thể như sau:

1. Tên ngành nghề kinh doanh: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.
2. Mã ngành: 8230.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội.
Trân trọng!

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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TỜ TRÌNH
Về việc bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

nhiệm kỳ 3 (2021-2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ
đông, Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ kính trình Đại hội
đồng cổ đông nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty
như sau:

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 đã kết thúc sau 05 năm tại nhiệm,
theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2
đã tiếp tục hoạt động cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021. Theo quy định của
Điều lệ Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc bầu cử HĐQT và BKS
nhiệm kỳ 3 (2021-2026) như sau:
I. Số lượng thành viên, tiêu chuẩn và điều kiện
- Hội đồng quản trị:
- Số lượng thành viên: 03 người.

- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Cơ cấu thành viên: 01 thành viên HĐQT chuyên trách, 01 thành viên HĐQT kiêm
Giám đốc và 01 thành viên HĐQT độc lập.

- Ban Kiểm soát:
- Số lượng thành viên: 03 người.

- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Lu.ật Doanh nghiệp

- Cơ cấu thành viên: 01 thành viên giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát, 02 thành viên
Ban kiểm soát.

II. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS
Ngày 04/06/2021, Công ty đã đăng thông báo về việc ứng cử, đề cử đến các quý cổ
đông. Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều
kiện đề cử/ứng cử tính đến hạn chót là 16h00 ngày 15/06/2021, Công ty đã tổng
hợp danh sách ứng cử viên như sau:

1. Hội đồng quản trị:
1.1. Cổ đông lớn – Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP, nắm giữ 75%

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông
có quyền dự họp đề cử 02 ứng cử viên gồm các Ông/Bà:

- Ông Phạm Hùng - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2.



- Ông Lê Đức Thuận - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2, Giám đốc Công ty.

1.2. Số lượng thành viên HĐQT theo quy định là 03 thành viên, do các cổ đông không
đề cử đủ số lượng ứng cử viên, căn cứ quy định tại điều 115 Luật doanh nghiệp và
Điều lệ Công ty, HĐQT nhiệm kỳ 2 đã thống nhất phương án đề cử thêm 01 ứng
cử viên như sau:

- Ông Nguyễn Quang Tuấn - Nguyên Giám Đốc Trung tâm phát triển công nghệ cao
tỉnh Đắk Nông.

1.3. Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, tất cả 03 ứng cử viên nêu trên
đều đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử HĐQT. Đồng thời số lượng 03
ứng cử viên đáp ứng số lượng tối thiểu để bầu HĐQT.

2. Ban Kiểm soát
2.1. Cổ đông lớn – Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP, nắm giữ 75%

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông
có quyền dự họp đề cử 02 ứng cử viên:

- Bà Phạm Hoài Hương - Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2

- Ông Phạm Thành Long - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2.

2.2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định là 03 thành viên, do các cổ đông
không đề cử đủ số lượng ứng cử viên, căn cứ quy định tại điều 115 Luật doanh
nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 đã thống nhất phương án đề
cử thêm 01 ứng cử viên như sau:

- Bà: Lê Quỳnh Chang - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2.

2.3. Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, tất cả 03 ứng cử viên nêu trên
đều đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử BKS. Đồng thời số lượng 03
ứng cử viên đáp ứng số lượng tối thiểu để bầu BKS.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách bầu cử HĐQT & BKS

nhiệm kỳ 2021-2026 như trên, đồng thời nghiên cứu Quy chế bầu cử, thông tin lý lịch
của các ứng cử viên (đính kèm) để tiến hành thủ tục bầu cử tại Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban biên tập website (đăng tin);
- Lưu VT, HĐQT. HM 01
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THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN
BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

I. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1. Ông Phạm Hùng

- Ngày sinh: 17/12/1969

- Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD số: 001069005697 Ngày cấp: 08/01/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư
trú và DLQG về dân cư.

- Địa chỉ thường trú: 29 Nguyễn Huy Lượng, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ
Chí Minh

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Quá trình công tác:

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ

1992-3/1995
Đại lý hàng hải Công ty vận tại và môi giới
Hàng hải Việt Nam

Thủy thủ,
Chuyên viên

4/1995-2007

Phòng quản lý dự án Đầu tư xây dựng TCT
TMDK Petechim,
Phòng hàng hóa – XNXD Petechim Nhà Bè,
TCT TMDK Petechim

Chuyên viên

Phó TP

2007 - 2009

Công ty Thắng lợi Việt Nam.
Công ty Nguyên Hưng Phát.
Công ty CPTM và DV Danh Việt.
Công ty SADONA.

Phó Giám đốc
Phó Giám đốc
Phó CT HĐQT
Chủ tịch HĐQT

2010 - 2011
Phòng Phát triển kinh doanh- Ban KTKH PVOil
Phòng Phát triển hệ thống- Ban KTKH - PVOil

Trưởng phòng
Trưởng phòng

2011-2015

Ban Thương mại TCT Petrosetco
Chi nhánh Petrosetco Miền Trung
Công ty phân phối nguyên liệu công nghiệp Dầu
khí.
Ban tổ chức TCT Petrosetco

Phó Ban
Giám đốc
Phó Giám đốc

Phó trưởng Ban

2015- 1/2017
TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CN kinh
doanh hóa chất

Phó Giám đốc

01/2017 - nay
Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí
Đông Nam Bộ Chủ tịch HĐQT

- Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón
và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.

2. Ông Lê Đức Thuận

- Ngày sinh: 20/03/1975

- Quốc tịch: Việt Nam



- CCCD: 001075018091 Ngày cấp: 09/04/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư
trú và DLQG về dân cư

- Địa chỉ thường trú: 66/29 đường Nhiêu Tứ, phường 7, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ
Chí Minh.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế QTKD.

- Quá trình công tác:

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ

08/2000-03/2003
Cửa hàng xăng dầu Petechim Bình Long- Công
ty thương mại Dầu khí

Cửa hàng Phó

03/2003- 01/2006
Công ty Liên doanh Dầu khí MêKông- Chi
nhánh Tp Hồ Chí Minh

Chuyên viên

01/2006- 06/2006
Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh - Công ty Liên
doanh Dầu khí MêKông.

Phó Giám đốc

06/2006- 04/2008
Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh - Công ty Liên
doanh Dầu khí MêKông

Giám đốc

04/2008- 06/2008
Chi nhánh Tp. HCM - Công ty Chế biến và
Kinh doanh sản phẩm dầu khí.

Giám đốc

07/2008- 11/2010
Xí nghiệp Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn-Tổng
Công ty Dầu Việt Nam

Phó Giám đốc

12/2010- 01/2015 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn Phó Giám đốc

02/2015- 3/2016 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn Giám đốc

03/2016- nay
Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí
Đông Nam Bộ

TV HĐQT -
Giám đốc

- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần
Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.

3. Ông Nguyễn Quang Tuấn

- Ngày sinh: 20/02/1961

- Quốc tịch: Việt Nam

- CMND số: 240290920 Ngày cấp: 15/10/2019. Nơi cấp: Công an Đắk lắk

- Địa chỉ thường trú: TDP 6, TT. Quảng Phú, Cư M’gar, ĐakLak.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học nông nghiệp chuyên ngành trồng trọt

- Quá trình công tác:

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ

12/1983-09/1987 Bộ phận trồng trọt – Phòng Nông
nghiệp & PTNT huyện Cư M’Gar –
Đăk Lăk.

Trưởng bộ phận.



10/1987-03/1988 Bộ phận Quản lý ruộng đất – Phòng
Nông nghiệp & PTNT huyện Cư
M’Gar – Đăk Lăk.

Trưởng bộ phận.

03/1988-11/1991 Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật của công
ty Dịch vụ kinh doanh Nông nghiệp
huyện M’Gar – Đăk Lăk.

Trưởng phòng

12/1991-8/1992 Công ty lương thực nghiệp huyện
M’Gar – Đăk Lăk.

Cán bộ Kỹ thuật

9/1992-4/1997 Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật của
Nông trường Quốc doanh Ea Tul
huyện M’Gar – Đăk Lăk.

Trưởng phòng

5/1997-12/1998 Ban quản lý Công trình chi nhánh Ea
Sol – huyện Ea H’Leo của Nông
trường Quốc doanh Ea Tul.

Phó ban

01/1999-12/2003 Phòng kỹ thuật của Chi cục Bảo vệ
thực vật tỉnh Đăk Lăk.

Trường phòng

01/2004-7/2012 Chi Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh
Đăk Nông.

Chi cục trưởng

8/2012 -11/2015 TT khuyến nông tỉnh Đak Nông Giám đốc

12/2015 -7/2018 Khu nông nghiệp ứng dụng CN cao
tỉnh Đak Nông Giám đốc

8/2018- nay Nghỉ hưu

- Chức vụ công tác hiện nay: Hưu trí.
II. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BẦU BAN KIỂM SOÁT

1. Bà Phạm Hoài Hương
- Ngày sinh: 04/04/1976

- Quốc tịch: Việt Nam

- CMND số: 024792971 do Công an TP.HCM cấp ngày 25/02/2008

- Địa chỉ thường trú: A11 Lô A-Chung cư Bộ Công An, P.Bình An, Quận 2,
TP.HCM

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ
01/2000 - 12/2001 Phòng Tài vụ - Công ty Dụng cụ Cắt Kế toán viên



& Đo lường Cơ khí –TP.Hà Nội

01/2002 – 03/2004
Phòng kế hoạch - Ban Quản lý Dự
Án Nhà máy Đạm Phú Mỹ Chuyên viên

04/2004 – 08/2008
Ban Tài chính Kế toán - Tổng Công
ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí -
CTCP

Chuyên viên

08/2008 – 01/2011

Ban Tài chính Kế toán -Tổng Công
ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí –
CTCP

Chuyên viên

Công ty TNHH MTV Phân bón và
Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.

Kiểm soát viên chính
(kiêm nhiệm)

02/2011 – Nay

Ban Kiểm toán nội bộ - Tổng Công
ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí –
CTCP

Chuyên viên

Công ty cổ phần Phân bón và Hóa
chất Dầu khí Đông Nam Bộ.

Trưởng Ban kiểm soát
(kiêm nhiệm)

- Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ TCT Phân bón và
Hóa chất Dầu khí kiêm Trưởng ban Kiểm soát CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu
khí Đông Nam Bộ.

2. Ông Phạm Thành Long

- Ngày sinh: 22/9/1976

- Quốc tịch: Việt Nam

- CMND số: 030944941 do Công an Hải Phòng cấp ngày 27/03/2009

- Địa chỉ thường trú: P.305, Lô H4, CC Chu Văn An, P.26,  Q. Bình Thạnh,
TP.HCM

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ
11/2003 - 01/2004 Nhà máy giày Stella, Cty TNHH Sao Vàng Nhân viên

01/2004 - 10/2005
Phòng Nhân sự- Nhà máy giày Stella, Cty
TNHH Sao Vàng

Trưởng phòng

10/2005 - 08/2006 Nhà máy giày Stella, Cty TNHH Sao Vàng Trợ lý Giám đốc

08/2006 - 10/2006
Nhà máy giày Liên Dinh, Cty TNHH Đỉnh
Vàng

Trợ lý Giám đốc



10/2006 - 05/2007 Nhà máy giày Stella, Cty TNHH Sao Vàng Trợ lý Giám đốc

08/2007 - 07/2008
Phòng Kinh doanh - Công ty Phân đạm và
Hóa chất Dầu khí

Chuyên viên

08/2008 - 07/2009
Ban Thương mại - Thị trường - Tổng
Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu Khí -
CTCP

Chuyên viên

07/2009 - 2011
Văn phòng HĐQT - Tổng Công ty Phân
bón và Hoá chất Dầu Khí - CTCP

Chuyên viên

2011- nay

Văn phòng HĐQT - Tổng Công ty Phân
bón và Hoá chất Dầu Khí - CTCP

Chuyên viên

Thành viên BKS Công ty cổ phàn Phân
bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ TV BKS

- Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên Văn phòng HĐQT Tổng Công ty Phân
bón và Hóa chất Dầu khí kiêm Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Phân bón và Hóa
chất Dầu khí Đông Nam Bộ.

3. Bà: Lê Quỳnh Chang

- Ngày sinh: 09/07/1986

- Quốc tịch: Việt Nam

- CMND số: 172382987 do Công an tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 03/02/2009

- Địa chỉ thường trú: 3.6 chung cư H2, đường số 5, cư xá Chu Văn An, Phường 26,
Quận Bình Thạnh, HCM .

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán.

- Quá trình công tác:

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ
07/2008- 03/2009 Công ty cổ phần Nông sản Thanh Hóa Nhân viên

05/2009 – 05/2014 Công ty TNHH MTV xe khách Sài Gòn Nhân viên

06/2014- 04/2016 Nghỉ sinh và chăm con nhỏ Nội trợ

04/2016 - đến nay

Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu
khí Đông Nam Bộ

Chuyên viên

Thành viên BKS Công ty cổ phàn Phân
bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ TV BKS

- Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên Phòng TCHC - kiêm Thành viên Ban
Kiểm soát Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ
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