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Form 08_CBTT/SGDHIV
(lssued y,ith the Decision No.../QD-SGDHN on ......, 2016 ol the CEO o/ Hanoi Stock Exchange

on the Information Disclosure ReguLcrtion oJ Hanoi Stock Exchange)

coxc TY CO PHAN NUOC
KHOANG QUANG NINH
SUANG NINH MINERAL
WATER CORPORATION

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DOc lf,p - Tu do - Hgnh phtic

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

f'ax: 0203 3847311

Quang lt{inh, ngcty .0$.. tnang ..*.. ndm 2021
da1, ... mctnth ...))€ar ......

coxc Bo THONG TIN NAr TUUC,NG
EXT RAO RD I NA RY I N F O RMA T I O N D IS C L O S LT RE

Kinh grii: Uy ban chfng kho6n Nhi nufc

S& Giao dich Chring khofn I{n NQi

To: State Securities Commission

Hanoi Stock Exchange

1. T6n t6 chuc/t/a me of'organization; cONc TY C0 PHAN NU'OC KHOANG QUANG NIN

- M5 chirng khoin/Stock code:QHW

-DiachilActdress.'T0 34, Khu 4, Ph6 SuOi Mo, Phuong Bdi Ch6y, TP Ha Long, Tinh Quing
Ninh

so:d4$zd,o et I d
No:

,Kye/,"q/ coNGT

=/ C0 PHA

l\ r'ruoc xuo

f.\cuAruc lri'.{-\uuAl\u Nl

(+r-d
H

- DiQn thoai li€n hQlTel.: 0203 3844196

- E-mail: quanghanh@msc.masangroup.com

2. NOi dung thOng tin c6ng b6lContents oJ'disclosure

, Nghiquy6t Dai hQi dOng c6 d6ng thuong ni0n ndm202l;

. Nghi qry0l Dai hdi d6ng cO d6ng v6 muc cO tirc vd hinh thirc chi tri c0 tirc ndm 2020 vd,

tarn irng cO tirc ndm 20211,

, Nghi qr,yOt Dai hoi dOng c6 d6ng v€ k€ hoach kinh doanh 2027 c'ia COng ty;

. Nghi quy€t Dai hQi d6ng cO d6ng v0 sua d6i Dieu lQ c[ra C6ng ty.

(pOi vOi trur:ng hqp dinh chinh hoic thay thO th6ng tin dd cOng b0 cin giii trinh 16 nguy6n nhdn

dinh chinh hodc thay th))lIn case oJ'correction or replacement oJ'previotLsl.y disclosed

inJb rmati on, exp lanation is needed)



3. Th6ng tin ndy dd drrgc c6ng b6 tr€n trang th6ng tin di0n tit cira c6ng ty vio ngdy . . ...1 . . . .12021

tai duong d1n https://www.nuockhoangquangninh.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tinl lThis

inJbrmation was published on the companl,'s website on ...... (date), as in the link-:

Chirng t6i xin cam k6t c6c th6ng tin c6ng bO tr6n dAy ld dung sy that vd hodn todn chiu tr6ch

nhiQm truoc phSp luat vd nQi dung c6c th0ng tin dd cdngb6/We hereby certify that the

information provided is true and correct and we bear thefull responsibility to the law.

* Tdi liQu itlnh kim/Attached documents:
"I'di liQu lien quan dOn nOi dung thOng tin
cOng bO/Docuntents on disclosed
information.
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cosc rY co puAN
NU'oc xuoAxc quAxc NrNI{

36: Oll2O21INQ-DHECE

ceNG HoA xe nor cHU NGHIA vIET NAM
DQc l0p - I'u do - I-Ianh phirc

.----oOo------

Tinh Quang Ninh, ngd.v 09 thang 4 nant 2021

NGHI QUYET CUA D4.I HQI DONG CO DONG

coxc ry co rHAN NUoc KHoANG eUANG NINH

DAI HQI DONG CO DONG

Cdn cir Lr-rAt Doanh nghiQp sO Sg|ZOZOIQIII4 drro-c Qu6c hoi th6ng qua ngiry 17 thang 6 ndm
2020;

Cbn cir vdo Didu lQ C6ng ty C6 phin Nuoc kho6ng Qudng Ninh ("COng 'ly");

Cdn cir Bi6n brin hgp Dai hQi d6ng cO d6ng thrro'ng niOn nim 2021 cta Cong Ty ngdy
091412021.

-/4:QUYEr NGHI .46tb)::b):
Di6u 1. Th0ng qua 86o c6o cua HQi d6ng QuAn tri vd quin tri vd h6t qud hoat dong ,tuiHlii1.'/ C,A;N,

DOng Qudn Tri trong ndm2O20. li:i .:Y'l,i \ t'tUoc l.\\ 2\ r\uvu r

Di6u 2. Th6ng qua 86o c6o cta Ban I(idm so6t vd k6t quA kinh doanh cira C6ng Ty vdr k6t qua \'l\OUi''l
hoat d6ng c;;;i;;;;;; a;,;i;i r;;sc;;;'il; i,;";;;; zozo'' 

J' - -' - \''\
\q,vll

Di0u 3. Th6ng qua B5o c6o cira Tdng Gi6m d6c v€ cOng t6c quan ly C0ng ty vd c6ng t5c quin
ly C6ng ty ndm 2020 vd dinh huong phdt tri€n Cong'T'y

Di6u 4. Th6ng qua 86o c6o tdi chinh ndm 2020 cua COng 'l-y dtroc kiOm to6n bo'i Cong ty
TNHH KPMG.

Di6u 5. Thong qua k6 hoach kinh doanh nam 2021 cua C0ng Ty.

(1y doilg)

' '"-\"-'
Doanh thu thuAn

Lcri nhu6n thuAn sau thu6 ph6n bO

cho chu so hflu cia C6ng ty
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Di0u 6. Th6ng qua phuong 6n phdn chia loi nhuln ndm 2020 cua Cong Ty.

. . Trich qu! khen thuong, phirc loi: 0 dong.

. Chia.6 tu. bing ti.dn: l?%."lhdigian chi trd: trong vong 6 th6ng kO tu ngdy dugc

Dai hQi dong cO d6ng thong qrta.

. Uy quy6n cho Chu tich HOi ddng Quin tri quy0t dinh c6c vAn d€ li0n quan vd thuc

hi0n c6c thu tqc chi tri cO tuc theo dung quy dinh ph6p luat.



Di6u 7. Thong qua vi6c tam ilng .O to. nam 2021. Phe cluy6t viOc uy quy€n cho HOi dong

Quan tri, tuy thu6c vdo k6t qua kinh.doanh, ke hoach kinh doanh vd ddm bao t6i uu
hoa dong ti6n, duo-c todn cluydn q.,yet dinh t6t ca cac v6n dC 1i6n quan dOn viOc tam

ung cO tuc ndm 2021, bao g6m nhung kh6ng gio'i h4n v€ quy6t dinh thtrc hi€n tam irng
c6 tuc, muc tam ung cO tuc, thoi gian, phuong thuc chi tr6.

Di6u 8. Th6ng qua vi6c lua chon don vi kiOm to6n ndm 2021 cua COng Ty ld COng ty TNHH
KPMG.

Di6u 9. Thong qua vi6c thay d6i.co c6u t6 chuc quan ly cua C6ng ty theo mO hinh gOm Dai
H6i d6ng C6 d6ng, H6i d6ng Quan tri, vd T6ng Gi6m d6c. Cu th6 nhu sau:

Th0ng qua viQc miSn nhiQm todn b0 thdnh vi6n Ban Ki0m so6t rrhi0m ky 2020 - 2025
do viOc thay d6i co ciu tO chuc quan ly cua C6r-rg ty nhu duoc nOu tai Di0u 9.

st?a tt6i Di6u lQ c6ng ry:

Th0ng qua viOc sua d6i Di6u lq cira C6ng ty pht hop voi c6c quy dinh cira Luit Doanh
nghiQp ndm2020, LuAt Chung kho6n ndm 2019 vd c6c vdn ban huong ddn co 1i6n

quan. Bin Di€u lq rnoi ndry thay th6 bin Di0u lQ ngdy 2211212015 vd c6c bin cti6u

chinh Di€u le kdrn theo.

Uy quyd:n cho Chu tich HQi d6ng Quin tri cira COng'l'y chAp birt th6ng qua ban Ei6u
lQ sua c16i.

Sua tl6i Quy ch6 nQi bQ vd quin tri cOng ty:

Th6ng qua vi6c sua d6i Quy ch6 nQi b0 v6 qudn tri COng ty ("Quy Ch6 qufln Tri";
phi hop v6i c6c qr.ry dinh cira LuAt Doanh nghiCp ndm 2020, Luat Chung kho6n ndm

2Ol9 vitc6c v[n ban hu6ng d1n c6 liOn quan. Bdn Quy Chtl Quan Tri rnoi ndy thay th0

Quy ch0 n6i bO vd qudn tri c6ng ty ngdy 061412018 cua C6ng ty.

Uy quydn cho Chir tich HOi d6ng QuAn tri COng ty ch6p but th6ng qua bin Quy ChC

Qudn Tri stra dOi.

Ban hhnh Quy ch0 hoat tlQng cria HQi ddng qurin tri:

Th6ng qua viQc ban hdnh Quy ch6 hoat dQng cira H6i dOng Qudn tri phu hop voi c6c

quy dinh cua Luit Doar-rh nghiQp ndn2020, Ludt Chirng kho6n n[m 2019 vd c6c v[n
bdn huong d6n co liOn quan.

Uy quy€n cho Chir tich Hdi d6ng Quan tri C0ng ty chAp but thong qua b6n Quy ch0

hoat dOng cira HOi dOng Quan tri.
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Co' cAu t6 chirc quan ly tru6'c khi thay ddi
bao g6m:

Co cAu tO chuc quan ly sau khi thay ddi bao

gom:

1. Dai H_6i d6ng C0 d6ng;
2. Hoi dong Quan tri:
3. Ban Ki6m so6t; vir
4. T6ns Gi6m d6c.

1. Dai H6i d6ng CO dOng;
2. H6i d6ng Quan tri (g6rn Uy ban Ki€m to6n

truc thu6c HQi d6ng Qudn tri); vdr

3. Tdne Giam doc.

Di6u 10.

Di6u lf .

11.1.

11.2.

Ei6u 12.

t2.1.

12.2.

Didu 13.

13.1.

13.2.

Di6u 14. Ph0 duy6t thu lao cua H6i d6ng Quan nam202l:



Di6u 15.

Di6u 16.

- Chfi tich HQi d6ng Quan tri: 30 tri0u d6ng/th6ng

- Chc thdnh vi6n HOi d6ng Quin tri:20 triOu d6ng/th6ng/ngucri

HQi ddng Qu6l tri, Ban Ki6m so6t vd Ban GiSm d6c C6ng ty chiu tr6ch nhi6m thi
hdnh Nghi quy€t ndy.

Nghi quy6t ndy c6 hiQu lsc kti tu ngdy kj'.

NG CQ OONC
ng quin tri
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cONc rv cd PHAN
NuoC XUOANC QUAXC NINH

ceNG noa xA Hgt cHu NcHta vIET NAM
DQc lap_- r:"3""_:_1"n on,.

1/BBH.DHDCD

BTEN BAN HOP

OI DONG CO POXC THTIONG NIEN XATU 2O2I

lvc rv co pHAN l\tloc KHoANG QUANG NINH

H6m nay, vdo hic 14 gio' 00 phfit ngdy 09 th6ng 04 ndm 2021, tai tru so chinh cua

C6ng ty, tO 3,q, Fhu.4, 
pt,O SuOi Mo, Phudng Bai Ch6y, Thdnh ph6 Ha Long, Tinh QLrAng

xinh, c6ng ty c6 phan Nu6c kho6ng Qu6ng Ninh ("c6ng tv") t6 chuc cu6c hop Dai h6i

d6ng c6 ddng thuo'ng ni6n ndm 2021 .

THANH PHAN THAM NU OAI rtOT:

t.t. C6 rl6ng:

C6 16 cO dOng vd ngu'oi dugc co dong rhy quydn tharn dp Eai h6i, dai diQn cho 6.591.500 cd

phAn cfra C6ng ty C6 phan Nu6'c kho6ng Qu6ng Ninh, chi6m ti lC 82,61"/o tOrg sO c6 phAn

dang luu hdnh c[ra C6ng ty.

1.2. HOi tl6ng Quin tri duong nhi6m g6m c6:

- 0,rg Nguy6n Thi€u Nam - ChiI tich HDQT;

- Ong Ddrm Son - Thdnh vi6n;

- Ong NguySn Chf Thdnh - Thdnh vi6n;

- Ong Hulnh Vi6t Thdng - Thdnh vi0n;

- 0rg TrAn Tu6n Cuong - Thdnh vi6n;

- 0rg TrAn Phuong Bdc - Thdnh vi6n.

1.3. Ban Ki6m sorit duong nhiQm giim c6:

- Bd Pham Thi Tht\y Duo-ng - Tru0ng Ban Ki6m so6t;

- Bd D6 Thi Hodng Yi5n - Thdnh vi6n;

Bd Nguy6n Thi Tuyiit - Thdnh vi6n.

1.4. Ban Didu hirnh duo'ng nhiQm gtim c6:

- 0rg Ddm Son - T6ng Gi6m d6cl

- 0rg NguySn Hiru Chinh - Ph6 T6ng Gi6rn d6c;

- Ong Huj'nh Nggc BAo * Ph6 TOng Gi6m d6c (VAng m[t).

NQI DUNC D{I HQI:

r- rHoNG sAo rEr QUA KIEM TRA TtI cAcu cO oONc:

Ban t6 chti'c Dai hQi b6o c6o k6t quA ki6m tra tu c6ch cO dOng vd thdng b6o s6 luong

I
(;
li>
li*
\Y\



c0 d0ng h-q p lQ de tien hdnh Dai hOi.

II- BAU EOAN CHU TICH, THU X.i VA BAN KIEM PHIEU:

Dai hOi dd bi6u qryet th6ng qua 100% so phi€u clu hop t6n thdnh thdnh phdn cua

Dodn Chu tich, Thu ky vd Ban ki6m phi6u nhu sau:

1- Dodn Chrt fich:

. Ong Nguy6n Thi6u Nam - Chu tich HDQT - Chtr toa;

. 0,-rg Dim Son - TOng Gi6m dOc Thdnh vi6n;

2- Thu ky:

. Bd D6 ThiHodng YOn - Thu ky.

3- Ban ki6m phi6u vii bdu ctr:

. Ong Nguy6n Hiru Chinh - Truong Ban; ;

. Ong TrAn TAn Khoa - Thdnh viOn; ;. 0.rg Pham Van Thing - Thdnh viOn. 
r F

)t.
ilr- GroI THrEU NOr DUNG, CHU'oNG TRiNH VA NGUYEN rAC reU VIEC ,N

CUa o4I HQI: i:
=

Ong NguySn Thidu Nam - Chir tga - gi6i thiQu nQi dung, chucrng trinh vA nguy€n t[c

ldm vi€c Dai hQi d6ng cd cl6ng thuong ni6n nam 2021 cira C6ng ty vd d6 dtrgc Dai hdi bieu

quy6t th6ng qua 100% sO phi0u dU hqp t5n thdnh.

DO nghi: ph{t bi6u y ki6n ducrc thlrc hiQn truri'c khi bi0u quy6t

IV- CAC nAo CAo TRUOC DAT HOI:

1. Ong Nguy6n Thidu Nam - Chu tich HDQT thay mdt HDQT b6o c6o vd c6ng tdc quan ly

vd hoat dQng kinh doanh ndm2020 cua C0ng ty. 
6

Z. Ong Ddm Son - Tdng Gi6m d6c COng ty trinh bdy B6o c6o cira T6ng Gi6m ddc.

3. Bd Pham Thi Thny Duong - Trucrng Ban I(i0m so6t thay mdt Ban Ki6m sodt b6o c6o vd

cOng tic quan ly C6ng ty cira H6i d6ng QuAn tri vd Tong Giam d6c trong ndrn2020.

4. Ong Nguy6n Thidu Nam - Chu tich HDQT, thay m[t HDQT trinh bdy dA xu6t:

(i) K€ ho4ch kinh doanh n1m202l;

(ii) K6 hopch phAn chia lqi nhuan nam2020 vd tam ring cO tuc nim 2021;

(iii) I.ua chon don vi tci0m toin ndm202l;

(iv) Thay d6i co ciu t6 chric quan ly cua C6ng ty;

(v)Mi5nn1riQmtodnb6thdnhvi6nBanKi6mso6tnlri0mky2020-2025;



(vi) Stta d6i Di€u lQ Cdng ty;

(vii) Sua d6i Quy ch6 nOi bQ vd qudn tri cOng ty;

(viii) tsan hdnh Quy ch6 hoat dQng cria HQi ddng quan tri; vd

(i^) Thi lao cua HOi d6ng quin tri n[m 2021.

v- cAc NGHI QUYET CUA O4l rIOI:

Sau khi thdo luAn, cac co dong tharn dU dd nhAt tri quy6t nghi tring n6i dung sau:

Ei6u 1. Th6ng qua 86o c6o cia HQi d6ng Qudn tri vd qudn tri vd k6t qu6 ho4t dQng crha HQi

EOng QuAn Tri trong ndm 2020.

Ki5t que bi6u quv6t:

Tan thdnh: 100% Khong tan thdnh: 0'% Khong co y ki€n: 0%

Did,u 2. Th6ng qua 86o cao cua Ban Ki6m so6t vd k6t quri kinh doanh cua C6ng Ty vd kOt

qua hoat d#;.diroffi;; a;; i.i r""g ciil ;6;,;""g "a* 
zozo i9

JT
K6t qui bi6u quy6t: HA

Tan thdnh; 100% Kh6ng tan thanh; 0% Kh6rtg co .i ki€n; 0%u 'H0 '
]N

Di6u 3. Th6ng qua 86o c6o cira TOng Gi6m d6c vi, cdng t6c quin ly C0ng ty ndm 2020 vd tr
-clinh hu6ng ph6t tri6n C0ng Ty.

KGt qui bi6u quy6t:

Tan thirnh; 100% Kh6ng tan thdnh; 0% Kh6ng co y ki€n. 0%

Di6u a. Th6ng qua 86o c6o tiri chinh ndm 2O2O cira Cdng Ty dugc ki0m to6n boi COng ty
TNHH KPMG.

KGt qui bi6u quy6t:

Tdn thr)nh; 100% Kh6ng tdn tht)nh; 0oZ Kh6ng co y ki6n; 0%

Di6u 5. Th6ng qua k6 hoach kinh doanh nitm202l cua C6ng Ty.

(71'dong1 K0 hoqch 2021

I Thip . Cao r

Doanh if,u tnrAn TO 260

. Lgi nhuqn sau thud phAn bo cho chu :

, . ^ "l* "^^*_ r^^*^^*_ 2g , 32 1

so huu cua COng tY 
_

K6t qui bi6u quyOt:

Tan thdnh; 1009o Khong tan thitnh; 0oZ l{h6rtg co y kiAn; 0%

Didu 6. Th6ng qua phuong 6n phdn chia loi nhu6n nam 2020 cua C6ng Ty.



Trich qu! khen thuong, phirc loi: 0 d6ng.

Chia c6 tuc bing tidn: I 2%. Thdi gian chi tr6: trong vdng 6 th6ng k6 tir ngdy

dugc Dai hQi d6ng cO dOng th6ng qua.

. Uy quydn cho Chu tich HQi dOng Qudn tri, quy0t dinh c5c v6n cte li0n quan vd

thuc hi6n c6c th[r tuc chi tri c6 tuc theo dung quy dinh ph6p luQt.

Ktit ou:i bi6u quvtlt:

Tan thanh: 82,51% I{h6ng tan thanh: 0%,

Di0u 7. Th6ng qua vi6c tarn irng co tuc nam 2021 . Phe duyQt viOc uy quydn cho HQi dOng

Qudn tri, tuy thuQc vdo kOt qud kinh.doanh, k0 hopch kinl"r doanl-r vd dam bAo t6i uu
h6a dong tiOn, duoc todn quy0n quy0t dinh tAt cdcac vAn d0 liOn quan d€n vi0c tanr

ung c0 tuc nim 2027, bao g6m nhung kh6ng gitri han viOc quy€t dinh thuc hi€n

tam ung c6 tuc, mirc tam frng c6 tfc, thoi gian, phuo'ng thuc chi tra.

KCt quri bi6u quyOt:

Tan thanh: 100% Khong tdn thdnh: 00k I(hong c6 y ki€n: 0%

to6n nim 2021 cua Cong Ty ld C0ng tyEi0u 8. Thdng qua vi€c lua chon don vi ki6m
TNHH KPMG.

KGt oufl bi6u ouv6t:

Tan thdnh: 100% I{hong tan thdnh: 0o/o Kh6ng co t', ki€n; 0%
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Di6u 9. ThOng qua viOc thay doi co cAu t6 chirc qu6n ly cira COng ty theo m6 hinh gom D4i

Hgi d6ne CO d6ng, H6i d6ng Qudn tri, vd T6ng Gi6m doc. Ct1thO nhu sau:

K€t qui bi6u quv6t:

Tan thdnh: 100% Khong tan thdnh; 0%, Khong co 1, ki€n. 0%

Di6u 10. 'fh6ng qr-ra viec mien nhiQ.m todn b0 thdnh vi0n Ban Kiem soat nhiCrn b) 2020 -
2025 do vi0c thay dOi co cAu t0 chirc quAn ly cfia Cong ty nhu duoc nOu tai Di6u 9.

K6t quf, bi6u quviSt:

Tan thdnh: 100% Khong tdn thdnh:.0%

Co cAu tO chfc qu6n ly tru6c khi thay d6i
bao gOn-r:

Co cAu t6 chuc quin ly sau khi thay d6i bao

gom:

z
fJ

Dai H_oi d6ng C6 d6ng;
H6i dOng Qu6n tri;
Ban Ki€m so6t; vd
-t -:t ollg utam cloc.4

l. Eai Hdi dong CO d6ng;
2. I{Oi d6ng QuAn tri (g6m Uy ban Ki6m to6n

^ }1r.,T9. HE d6ng Quan tri); vd

J. I ong Ulant Ooc.

Di6u 11. Su'a tl6i Di6u lQ Cdng ty:

Kh6ng co i ki€n' 0%



11.1.

11.2.

Di0u 12.

t2.1.

12.2.

Th6ng qr"ra vi€c sua d6i Di6u l0 cira Cong ty phu ho. p voi c6c qLry dinh cua Luit
Doanh nghiOp ndn)..020, LuAt Chirng kho6n ndrn.2019 vd cdc van bAn hu6'ng dln
co.1i6n quan. BAn Di0u lQ moi ndy thay thO ban Di0u lQ ngdy 2211212015 vd c6c ban

diOu chinh Di€u IQ kdm theo.

Uy. quy€n cho Chu tich HQi dOng Qudn tri c[ra Cong Ty chdp birt th6ng qr-ra bdn

Di0u l0 sua d6i.

KCt qu:i bi6u quy6t:

Tan thanh: 100%

Dai hQi k6t thuc vio lirc 16 gio 40 phtit cung. ngdy.

Bi0n ban d6 duoc doc tntoc Dai hOi vd duo-c Dai

phiOu t6n thdnh.

Khong tan thanh: 0%o Khong co ti ki€n: 0%

Sr}a tl6i Quy chO nOi bQ vt quin tri cOng ty:

ThOng qua vi6c srra d6i Quy chO n0i b6 v0 qudn tri COng ty ("Quy Ch€ Quin
'fri") phu hop vcri c6c quy clinh cua Luit Doanh nghi0p ndm 2020, LuAt Chilng
kho6n ndm 2019 vd c5c v[n bAn huong din co 1i0n quan. Ban Quy Che quan tri
moi niy thay th€ Quy chO nOi b0 vd quin tri c6ng ty ngdy 061412018 cira Cong ty.

Uy.quyd,n cho Chu 
"tich 

Hgi ctOng QuAn tri C6ng ty ch6p brit thOng qua ban Quy
Ch6 QuAn Tri sua ddi.

KOt qui bi0u quyOt:

Tan thdnh: 100% Khdng tdn thanh: 0%u Kh6ng co ti ki€n: 0%

Di0u 13. Ilan hhnh Quy ch6 ho4t ilQng cfia HQi cl0ng qurin tri:

13.1. fh0ng qua vi€c ban hdnh Quy chO hoqt dQng cira HOi clOng Quan tr1 phir hop vrri

c6c quy dinh cua Lu0t Doanh nghiQp nam2020, LuAt Chung kho6n ndm 2019 vd

c6c vdn b6n hu<rng d6n co li0n quan.

13.2. Uy quy6n cho Chu tich HOi d6ng Qudn tri C0ng ty chdLp but thong qua bdn Quy ch€

hoat dOng cua H6i dOng Qudn tri.

K6t qui bi6u quv6t:

Tan thdnh: 100% Kh6ng tan thdnh: }ok Kh6ng co y ki€n. 0%
4

Di0u 14. PhO duyQt thu lao cua H6i d6ng Quin tri nim 2021:

- Chu tich HOi d6ng Quin tri: 30 tri6u ddng/th6ng

- C6c thdnh vi6n H6i d6ng Quan tri:20 tri0u d6ng/th6'ng/nguo'i

KCt oud bi6u ouv6t:

Ttin thanh: 100% I(h6ng ttin thcinh: 0o,4t Kh6ng co i ki€n. 0%

a-,\
\',A

\
3)
, /),,/s

v

h6i bi€u quy6t th6ng qua vo'i 100% sO



Tinh Qudng Ninh, ngdy 09 thdng 4 ndm 2021
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CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH 

Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam 

Điện thoại: 0203 3844196            Fax: 0203 3847311 

 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

 

Kính thưa: Các quý vị cổ đông, 

 

1. Tình hình kinh doanh trong năm 2020: 

- Doanh thu thuần: 211.170 triệu đồng, bằng 79% so với 2019 và đạt 78,21% so kế hoạch.  

- Lợi nhuận sau thuế: 26.085 triệu đồng, bằng 91,59% so với 2019 và đạt 86,95% so kế 

hoạch.  

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2020: 

(i) Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện: 

- Giám sát và chỉ đạo ban điều hành thực hiện công việc sản xuất kinh doanh hàng 

ngày của Công ty. 

- Phối hợp chặt chẽ với Tổng giám đốc và ban điều hành đưa ra các định hướng, cũng 

như giải quyết kịp thời các yêu cầu của việc sản xuất kinh doanh. 

(ii) Trong năm 2020, HĐQT được Đại hội Cổ đông phê duyệt thù lao:  

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 30.000.000 đồng/tháng  

- Các thành viên Hội đồng Quản trị: 20.000.000 đồng/tháng/người.  

- Do một số thành viên Hội đồng Quản trị không nhận thù lao, nên tổng mức thù lao 

của HĐQT trong năm 2020 là 240.000.000 đồng 

(iii) Các Nghị Quyết của HĐQT Công ty được ban hành trong năm 2020: 

 

STT Số Nghị quyết Ngày 

 

Nội dung chính 

 

Tỷ lệ thông 

qua 

1. 01/2020/NQ-

HĐQT 

27/02/2020 Thông qua vấn đề liên quan đến ngày đăng 

ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại 

hội đồng cổ đông thường niên 2020. 

100% 

2. 02/2020/NQ-

HĐQT 

12/6/2020 Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng 

cổ đông thường niên 2020 thông qua. 

100% 

3. 03/2020/NQ-

HĐQT-MSC 

22/6/2020 Bầu Chủ tịch HĐQT và thay đổi Người đại 

diện theo pháp luật của Công ty. 

100% 
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3. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành: 

- Tổng giám đốc và Ban điều hành của Công ty luông tuân thủ các quy định của Pháp luật 

trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

 

- Tổng giám đốc và Ban điều hành đã kịp thời cập nhật các khó khăn, vướng mắc và kiến 

nghị các phương án giải quyết. 

 

- Tổng giám đốc và Ban điều hành đã tập trung chỉ đạo cải tạo nhà xưởng, bố trí lại hệ thống 

máy móc thiết bị cho hợp lý nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí đầu vào 

cho sản xuất. Đã đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước xem xét, đánh giá và đề nghị 

UBND Tỉnh cấp Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 2 cơ sở sản xuất: Cái Dăm và 

Quang Hanh. 

 

- Tổng giám đốc và Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các Nghị 

Quyết của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng Cổ đông. 

 

- Tổng giám đốc và Ban điều hành đã hoạt động tích cực, trách nhiệm, vận dụng hiệu quả 

các nguồn lực của Công ty vào trong sản xuất Kinh doanh. 

4. Mục tiêu hoạt động năm 2021 

- Năm 2021 sẽ là một năm có rất nhiều khó khăn và thách thức với Công ty về doanh thu, 

sản lượng tiêu thụ. Đặc biệt dịch Covid 19 và những bất thường của thời tiết sẽ ảnh hưởng 

rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, bên cạnh đó do ảnh hưởng của dịch 

bệnh giá cả các vật tư, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất cũng sẽ diễn biến khó lường. 

 

- Năm 2021 Công ty tiếp tục đầu tư, cải tạo hệ thống máy móc thiết bị nâng cao năng suất 

lao động, tìm mọi giải pháp tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Công ty đầu tư hàng 

hóa cho thị trường, kể cả những tháng cao điểm. 

 

- Tiếp tục thực hiện các quy định của Pháp luật điều chỉnh quy hoạch khu Phụ trợ Quang 

Hanh thành khu xây dựng nhà máy sản xuất các loại nước giải khát. 

Chúng tôi tin rằng với đội ngũ nhân lực có trí tuệ, đam mê, đoàn kết nhiều kinh nghiệm, tận tâm, 

tận lực chúng ta sẽ đạt được những thành công đã đạt ra cho năm 2021. 

 

Xin cảm ơn. 

                   Tỉnh Quảng Ninh, ngày 19 tháng 03 năm 2021  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

(Đã ký, đóng dấu) 

   NGUYỄN THIỀU NAM 
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    Quảng Ninh, ngày 19 tháng 3 năm 2021 

 
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

 

           Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh 

 

- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định Luật Doanh 

nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh 

(“Công ty” hoặc “Quảng Ninh”);  

- Căn cứ vào báo cáo tài chính riêng cho năm kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm 

toán bởi Công ty TNHH KPMG; 

  

 Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả thẩm 

định tình hình tài chính Công ty năm 2020 và công tác quản lý Công ty của Hội đồng Quản trị 

và Tổng Giám đốc trong năm 2020 như sau: 

 

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020: 

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã thực hiện: 

1. Tiến hành các hoạt động giám sát, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý các hoạt động của 

Hội đồng Quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc (TGĐ) liên quan đến việc tuân thủ các 

quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty. 

2. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 

2020. 

3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác 

quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và 

lập báo cáo tài chính. 

4. Xem xét Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH 

KPMG. 

5. Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã xem xét các hoạt động liên quan đến kết quả hoạt 

động kinh doanh, quản trị công ty theo quy định. 

6. Năm 2020, ngoài thù lao được nhận theo phê duyệt của ĐHĐCĐ, hoạt động của Ban 

kiểm soát không phát sinh bất kỳ chi phí hoạt động nào. 

II. Tình hình tài chính và tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2020: 

1. Bảng cân đối kế toán: 

 

 

 

 

 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH 

Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam 

Điện thoại: 0203 3844196            Fax: 0203 3847311 
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Mã  

số 

Thuyết 

minh 

31/12/2020 

VND 

1/1/2020 

VND 
     

TÀI SẢN     
     

Tài sản ngắn hạn 

(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 
100  142.187.812.108 121.192.670.284 

     

Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4 66.224.056.244 43.394.953.808 

Tiền 111  9.524.056.244  2.394.953.808  

Các khoản tương đương tiền 112  56.700.000.000  41.000.000.000  
     

Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 5 4.000.000.000 - 

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123  4.000.000.000 - 
     

Các khoản phải thu ngắn hạn 130  60.803.025.085 67.344.193.331 

Phải thu của khách hàng 131 6 60.472.916.183  67.135.919.358  

Trả trước cho người bán  132  114.876.025  162.000.000  

Phải thu ngắn hạn khác 136  215.232.877  46.273.973  
     

Hàng tồn kho 140 7 10.520.009.610 9.659.632.126 

Hàng tồn kho 141  10.525.034.196 9.659.632.126 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149  (5.024.586) - 
     

Tài sản ngắn hạn khác 150  640.721.169 793.891.019 

Chi phí trả trước ngắn hạn 151  640.721.169 793.891.019 
     

Tài sản dài hạn  

(200 = 210 + 220 + 240 + 260) 
200  43.712.688.925 51.973.612.858 

     

Các khoản phải thu dài hạn  210  1.112.717.000 300.000.000 

Phải thu dài hạn khác 216  1.112.717.000 300.000.000 
     

Tài sản cố định 220  19.674.687.154 24.928.602.083 
Tài sản cố định hữu hình 221 8 17.921.052.785 22.122.787.089 

Nguyên giá 222  67.416.404.351  68.332.769.546  

Giá trị hao mòn lũy kế 223  (49.495.351.566)  (46.209.982.457) 

Tài sản cố định vô hình 227 9 1.753.634.369  2.805.814.994  

Nguyên giá 228  12.116.432.798  12.116.432.798  

Giá trị hao mòn lũy kế 229  (10.362.798.429)  (9.310.617.804) 
     

Tài sản dở dang dài hạn 240  627.793.342 637.691.178 

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242 10 627.793.342 637.691.178 
     

Tài sản dài hạn khác 260  22.297.491.429 26.107.319.597 

Chi phí trả trước dài hạn 261 11 21.247.200.434  25.292.369.128  

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 12 1.050.290.995  814.950.469  
     

TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270  185.900.501.033 173.166.283.142 
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Mã  

số 

Thuyết 

minh 

31/12/2020 

VND 

1/1/2020 

VND 
     

NGUỒN VỐN     
     

NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300  19.400.461.703 23.176.319.561 
     

Nợ ngắn hạn 310  12.722.934.828 16.500.678.311 

Phải trả người bán 311 13 2.375.653.930 6.122.494.573 

Thuế phải nộp Nhà nước 313 14 2.475.762.463 2.884.531.461 

Chi phí phải trả  315 15 7.566.222.816 7.115.740.981 

Phải trả ngắn hạn khác 319  147.395.619 216.211.296 

Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322  157.900.000 161.700.000   
     

Nợ dài hạn 330  6.677.526.875 6.675.641.250 

Dự phòng phải trả dài hạn 342 16 6.677.526.875 6.675.641.250 
     

VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410) 400  166.500.039.330 149.989.963.581 
     

Vốn chủ sở hữu 410 17 166.500.039.330 149.989.963.581 

Vốn cổ phần 411 18 80.000.000.000  80.000.000.000  

- Cổ phiếu phổ thông có quyền 

 biểu quyết 411a 18 80.000.000.000  80.000.000.000  

Thặng dư vốn cổ phần 412 18 176.083.000  176.083.000  

Cổ phiếu quỹ 415 18 (247.200.000)  (247.200.000) 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối  421  86.571.156.330  70.061.080.581  

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân 

phối lũy kế đến cuối năm trước 421a  60.485.800.581 41.581.249.069 

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 

năm nay/năm trước 421b  26.085.355.749 28.479.831.512 

     

TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 440  185.900.501.033 173.166.283.142 
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2. Kết quả hoạt động kinh doanh 

 
Mã  

số  

Thuyết 

minh 

2020 

VND 

2019 

VND 
     

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 21 211.170.373.724 267.355.030.566 
     

Các khoản giảm trừ doanh thu 02 21 - 55.403.325 
     

Doanh thu thuần về bán hàng và cung 

cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 
10 21 211.170.373.724 267.299.627.241 

Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp 11 22 161.123.566.144 211.001.840.683 

Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11) 20  50.046.807.580 56.297.786.558 

Doanh thu hoạt động tài chính 21 23 950.358.961  928.072.873  

Chi phí tài chính 22  -  16.920.000  

Trong đó: chi phí lãi vay 23  - - 

Chi phí bán hàng 25 24 2.962.367.735  3.093.802.546  

Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 25 15.412.328.369  18.348.212.105  
     

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 

{30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)} 
30  32.622.470.437 35.766.924.780 

     

Thu nhập khác 31  135.088.289  -    

Chi phí khác 32  44.454.017  75.740.066  
     

Kết quả từ các hoạt động khác 

(40 = 31 - 32) 
40  90.634.272 (75.740.066) 

Lợi nhuận kế toán trước thuế 

(50 = 30 + 40) 
50  32.713.104.709 35.691.184.714 

Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 27 6.863.089.486 7.410.910.027 

Lợi ích thuế TNDN hoãn lại 52 27 (235.340.526) (199.556.825) 

Lợi nhuận sau thuế TNDN 

(60 = 50 - 51 - 52)  
60  26.085.355.749 28.479.831.512 

     

Lãi trên cổ phiếu     

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 28 3.269 3.569 
     

3. Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020:  

Các số liệu về tình hình tài chính và tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 của 

Công ty đã được kiểm toán theo quy định của Bộ Tài chính (do Công ty TNHH KPMG 

thực hiện và xác nhận), đã có hồ sơ kiểm toán lưu tại Công ty, các số liệu đảm bảo 

chính xác với báo cáo đã được kiểm toán. 

(i) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: 

- Tổng doanh thu thuần năm 2020: 211.170 triệu đồng, đạt 78,21% so với kế 

hoạch.  

- Tổng lợi nhuận sau thuế 26.085 triệu đồng, đạt 86,95% so với kế hoạch.  

- Nộp ngân sách nhà nước 25.638 triệu đồng. 

(ii) Tình hình tài chính của doanh nghiệp: 

- Khă năng thanh toán nợ ngắn hạn: 11,18 lần  
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- Hệ số bảo toàn vốn: 1,11 lần 

- Năm 2020, Công ty kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển được vốn của 

nhà đầu tư, tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư đạt bình quân 16,48%. 

(iii) Tình hình quản lý và sử dụng vốn và tài sản: 

- Tình hình trích khấu hao tài sản: Trích đúng với các quy định của Bộ Tài 

chính. 

- Tình hình công nợ phải thu đến kỳ báo cáo: 

- Tổng số nợ phải thu khách hàng: 60.473 triệu đồng. 

- Công ty đã thực hiện quản lý tốt công nợ phải thu, không có nợ xấu, nợ khó 

đòi, không có nợ quá hạn phải trả. 

- Tình hình công nợ phải trả đến kỳ báo cáo: 

- Tổng số nợ phải trả: 19.400 triệu đồng, trong đó: Nợ ngắn hạn phải trả: 12.723 

triệu đồng; nợ dài hạn phải trả: 6.678 triệu đồng 

- Các khoản công nợ phải trả Công ty đều cân đối được khả năng tài chính, 

không có khoản nợ phải trả quá hạn trong năm tài chính, không làm ảnh 

hưởng đến hoạt động tài chính của Công ty. 

(iv) Tình hình chấp hành chế độ chính sách: 

- Ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo, điều hành nghiêm túc việc thực hiện đúng 

và đầy đủ các quy định của Nhà nước về kê khai, nộp thuế. 

- Chấp hành tốt chế độ, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tuân thủ và chấp 

hành đầy đủ các quy định về chính sách thuế, chính sách tiền lương, bảo hiểm 

đối với người lao động và các chích sách khác… 

III. Nhận xét về công tác quản lý công ty của HĐQT năm 2020: 

1. Năm 2020, HĐQT cơ bản đã tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật và Điều lệ của 

Công ty. 

2. HĐQT đã có những hoạt động chỉ đạo, phối hợp hiệu quả với TGĐ để giải quyết 

nhanh chóng các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

Công ty; 

3. Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với thủ tục, thẩm quyền theo quy 

định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

IV. Nhận xét công tác điều hành công ty của Tổng Giám đốc năm 2020: 

1. Năm 2020, TGĐ đã tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, 

triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, 

HĐQT; chủ động lập kế hoạch, điều hành sản xuất kinh doanh; củng cố bộ máy tổ 

chức và quản lý của Công ty tinh gọn, hiệu quả.  

2. Cùng với TGĐ, Ban điều hành Công ty có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực 

trong tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 

 

 



 6

 

V. Kết luận: 

1. Các hoạt động của Công ty trong năm 2020 về cơ bản tuân thủ đúng các quy định của 

pháp luật và Điều lệ Công ty. 

2. Trong năm 2020, Ban Kiểm soát chưa tìm thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt 

động kinh doanh của Công ty. 

3. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo 

tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu. 

 

           Trên đây là nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của 

Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh. 

 

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.    

           

                         TM. Ban Kiểm Soát  

                   Trưởng Ban    
 

             (Đã ký, đóng dấu) 

 

                                                                                                           Phạm Thị Thùy Dương 



  

  

 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH 

Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam 

Điện thoại: 0203 3844196            Fax: 0203 3847311 

 

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC  

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

 
Kính thưa các cổ đông, 

 

           Tổng Giám đốc Công ty xin báo cáo về các hoạt động của Ban điều hành trong năm 

2020 và mục tiêu hoạt động năm 2021 của Công ty như sau: 

1. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 

- Trong năm 2020 Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh luôn nhận được sự 

quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo tập đoàn và các bộ phận chuyên môn, 

giúp Công ty nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

- Công ty đã tập trung toàn diện cho hoạt động sản xuất tại Công ty, thực hiện công 

tác quản lý theo mô hình chung của tập đoàn một cách hiệu quả nhất. 

- Tập thể CBNV Công ty luôn đoàn kết, nỗ lực, cố gắng hoàn thiện nhiệm vụ ở mức 

tốt nhất. Công ty đã chủ động nghiên cứu các giải pháp cải tiến kỹ thuật, sắp xếp lại 

dây truyền, bố trí nguồn lực phù hợp, nhằm tiết kiệm nguyên vật liệu đầu vào cho 

sản xuất, giảm chi phí trực tiếp cho sản xuất. 

- Bên cạnh những thuận lợi thì việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty cũng bị ảnh hưởng 

đáng kể của đại dịch COVID 19 với sự cạnh tranh gay gắt của các sản phẩm cùng 

loại trên thị trường. 

- Trong năm 2020 Công ty đã tập trung sản xuất tốt, luôn chủ động trong sản xuất để 

cung cấp hàng hóa cho thị trường, kể cả vào những tháng cao điểm nhất. Các sản 

phẩm của Công ty đưa ra thị trường luôn đảm bảo chất lượng, trong năm không có 

những khiếu nại lớn về chất lượng sản phẩm. 

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 

 Doanh thu thuần: 211.170 triệu đồng, bằng 79% so với 2019 và đạt 78,21% so 

kế hoạch.  

 Lợi nhuận sau thuế: 26.085 triệu đồng, bằng 91,59% so với 2019 và đạt 86,95% 

so kế hoạch. 

 Sản lượng: 52,53 triệu lít, bằng 87,86 % so cùng kỳ và 87,98% so kế hoạch.  

Với kết quả trên đây cho thấy mặc dù do ảnh hưởng khó khăn của đại dịch COVID 19, 

doanh thu giảm 21,79% nhưng lợi nhuận chỉ giảm 13,05% kế hoạch. Điều đó cho thấy 

trong năm qua Công ty đã có nhiều giải pháp hiệu quả giảm chi phí đầu vào cho sản 

xuất. 

2. Hoạt động của Ban điều hành trong năm 2020 

Trong năm 2020, Ban điều hành đã thực hiện: 

- Ban điều hành đã tập trung chỉ đạo giữ mối quan hệ tốt với các cơ quan quản lý nhà 

nước về các lĩnh vực có liên quan đến công tác sản xuất của Công ty. 



  

- Đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và đơn vị trong Công ty thực hiện tốt kế 

hoạch được giao  đảm bảo ATVSTP, chất lượng sản phẩm được nâng cao, công tác 

PCCC – ATLĐ – An toàn điện tuyệt đối an toàn. Trong năm 2020 không xảy ra bất 

cứ vụ mất an toàn nào ảnh hưởng tới công tác sản xuất. 

- Đã chỉ đạo công tác quản lý sửa chữa - bảo dưỡng máy móc thiết bị, nhà xưởng theo 

đúng kế hoạch đặt ra. Trong năm Công ty đã chỉ đạo hoàn thành các dự án được phê 

duyệt đúng thời gian như: Máy nâng bình 18.9L, Cải tiến hệ thống băng tải, lắp đặt 

hệ thống năng lượng mặt trời, hệ thống ống dẫn từ lỗ khoan LK8 về xưởng, xây 

dựng kè giếng khoan LK8 và được cấp quyền sử dụng đất 360m2 của khu vực giếng 

khoan LK8. Các dự án trên đã góp phần đáng kể vào giảm chi phí đầu vào cho sản 

xuất. 

3. Mục tiêu hoạt động kinh doanh năm 2021 

- Công ty bước vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2021 trong điều kiện hết 

sức khó khăn, đại dịch COVID 19 vẫn tiếp tục hoành hành, các ngành dịch vụ ăn 

uống, du lịch đình trệ, sự cạnh tranh gay gắt của thị trường. 

- Năm 2021 Công ty xác định là năm cần tập trung chỉ đạo công tác tổ chức sản xuất, 

sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực hiện có về con người,  hệ thống máy móc thiết bị, 

sản xuất đủ, đảm bảo chất lượng sản phẩm theo kế hoạch giao tháng, quý, năm. 

* Các giải pháp chủ yếu: 

Để thực hiện tốt kế hoạch 2021, Công ty cần thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

(i) Thực hiện đúng thời gian về đầu tư giai đoạn: 01 hệ thống máy chiết tự động 

16.000 chai/h, máy phóng nhãn, máy dựng chai. Xây dựng nhà kho tạm 500m2 

tại khu phụ trợ, bố trí lại mặt bằng đặt hệ thống máy lạnh, máy nén khí… 

(ii) Thử nghiệm chai Faith từ (20 ÷ 21) giảm xuống (17,5 ÷ 18)  từ 1/4/2021. Tiếp 

tục nghiên cứu sử dụng nắp chai 01 mảnh thay thế cho nắp 2 mảnh như hiện tại. 

(iii) Rà soát bổ xung hoàn thiện các Nội quy lao động, quy chế nội bộ của Công ty 

cho phù hợp với quy định của pháp luật; Yêu cầu quản lý của các cơ quan quản 

lý nhà nước tại địa phương và Tập đoàn. 

(iv) Thực hiện xong việc tái cấu trúc Công ty ngày 1/4/2021 (giảm 102 CBCNV – 

NLĐ) 

(v) Tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, các chỉ 

đạo chất lượng sản phẩm, ATVSTP được giao trong điều kiện hiện có của Công 

ty ở mức cao nhất. 

(vi) Các phòng ban, đơn vị phải bám sát các chỉ số đã xây dựng KPIs, OGSM, GMIT 

để tổ chức thực hiện. 

(vii) Tiếp tục thực hiện đánh giá KPIs, nhằm tạo môi trường làm việc có động lực, 

hiệu quả cho người lao động. 

(viii) Tiếp tục rà soát, sắp xếp nguồn nhân lực hiện có, sử dụng nguồn nhân lực này 

có hiệu quả cao nhất. 

Chúng tôi tin rằng với đội ngũ cán bộ công nhân viên, người lao động có kinh nghiệm, đầy tâm 

huyết, có quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, cùng với sự quan tâm tiêu thụ sản phẩm 

Công ty của bộ phận bán hàng Tập đoàn, chúng ta sẽ hoàn thành được những mục tiêu đặt ra 

năm 2021. 

 

 



  

Trân trọng! 

 

             Tỉnh Quảng Ninh, ngày 19 tháng 03 năm 2021  

TỔNG GIÁM ĐỐC 

(Đã ký, đóng dấu) 

Đàm Sơn 
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CHƯƠNG I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ 

Điều 1. Định nghĩa 

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

a. “Cổ đông” là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty. 

b. “Luật doanh nghiệp” là Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua 

ngày 17 tháng 6 năm 2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế (nếu có). 

c. “Luật chứng khoán” là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 2019, và các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản sửa đổi, 

bổ sung hoặc thay thế (nếu có). 

d. “Luật giao dịch điện tử” là Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 được Quốc hội thông 

qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, và các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản sửa 

đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có). 

e. “Ngày Thành lập” là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 

đầu - ngày 01 tháng 09 năm 2004. 

f. “Người có liên quan” là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại khoản 23, 

Điều 4 của Luật doanh nghiệp và khoản 46, Điều 4 của Luật chứng khoán. 

g. “Người đại diện theo uỷ quyền” là người được Cổ đông là tổ chức ủy quyền để thực hiện 

các quyền Cổ đông của mình theo quy định của Pháp luật. 

h. “Người được ủy quyền dự họp” là người được Cổ đông (tổ chức hoặc cá nhân), hoặc 

Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức, ủy quyền để tham dự và biểu 

quyết tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông theo các hình thức được quy định tại Điều lệ 

này và Luật doanh nghiệp. 

i. “Người quản lý” là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị và Tổng 

Giám đốc. 

j. “Pháp luật” có nghĩa là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Luật ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 22 

tháng 6 năm 2015, và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có) và các luật, các 

quy định có hiệu lực như luật thành văn hoặc không thành văn đang có hiệu lực tại nơi 

Công ty đăng ký giao dịch cổ phiếu, bao gồm cả các quy định của Sở Giao dịch Chứng 

khoán. 

k. “Sở Giao dịch Chứng khoán” là sở giao dịch chứng khoán mà Công ty đăng ký giao dịch 

cổ phiếu. 

l. “Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị” là thành viên Hội đồng Quản trị đáp ứng các 

điều kiện về thành viên độc lập do Pháp luật quy định. 

m. “Thời hạn hoạt động” là thời hạn hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 của 

Điều lệ này.  
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n. “Việt Nam” là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

o. “Vốn điều lệ” là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán của Công ty. 

2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một quy định hoặc văn bản sẽ bao gồm cả các sửa đổi, 

bổ sung hoặc văn bản thay thế quy định hoặc văn bản đó. 

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

không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này. 

4. “Người” sẽ bao gồm cá nhân và tổ chức.  

CHƯƠNG II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT, CHI 

NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, 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 NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH 

 Tên tiếng Anh:  QUANG NINH MINERAL WATER CORPORATION 

 Tên viết tắt:  QNWCORP    

2. Công ty là công ty cổ phần, có tư cách pháp nhân phù hợp với Pháp luật của Việt Nam. Các Cổ 

đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong 

phạm vi số vốn đã góp vào Công ty. 

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: 

 Địa chỉ: Tổ 3A, Khu 4, phố Suối Mơ, phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh, Việt Nam 

 Điện thoại: 02033844196   

 Fax: 02033847311  

4. Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Chủ tịch Hội đồng Quản trị người đại diện theo 

pháp luật của Công ty. 

5. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện trong nước hoặc tại nước ngoài để 

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

và trong phạm vi Pháp luật không cấm. 

6. Trừ khi chấm dứt hoạt động theo Điều 51 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là 

vô thời hạn kể từ Ngày Thành lập.   

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

TY 

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty 

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:  
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a. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; 

b. Khai thác, xử lý và cung cấp nước; 

c. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp; 

d. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu; 

e. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh; 

f. Bán buôn đồ uống; 

g. Cho thuê nhà xưởng, kho bãi. 

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty: Công ty được thành lập để thực hiện các lĩnh vực kinh doanh 

quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động 

1. Công ty được phép tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của Điều lệ này, 

phù hợp với quy định của Pháp luật 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 phê chuẩn. 

CHƯƠNG IV VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN 

Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, các loại chứng khoán khác 

1. Vốn Điều Lệ của Công Ty là 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng). Vốn Điều Lệ của 

Công Ty được chia thành 8.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng (mười nghìn 

đồng)/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. Tất cả các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ thông. Các 

quyền và nghĩa vụ kèm theo cổ phần phổ thông được quy định tại Điều 11 Điều lệ này. 

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

Cổ đông và phù hợp với các quy định của Pháp luật. 

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

với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của mỗi Cổ đông trong Công ty, trừ trường hợp Đại Hội 

đồng Cổ đông quyết định khác.  

6. Việc phát hành thêm cổ phần phổ thông và chào bán số cổ phần đó cho tất cả các Cổ đông hiện 

hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi Cổ đông sẽ được thực hiện theo các quy định của Luật 

chứng khoán và các quy định của Pháp luật có liên quan.  

7. Hội đồng Quản trị quyết định giá chào bán cổ phần trong số cổ phần được quyền chào bán. Giá 

chào bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được 

ghi trong sổ sách kế toán của Công ty tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp sau đây: 

a. Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những người không phải là Cổ đông sáng lập; 
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b. Cổ phần chào bán cho tất cả Cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi Cổ đông trong 

Công ty; 

c. Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh. Trong trường hợp này, số 

chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của Đại Hội đồng Cổ 

đông; 

d. Cổ phần chào bán để (i) thực hiện chuyển đổi khoản vay chuyển đổi, trái phiếu chuyển 

đổi hay các chứng khoán do Công ty phát hành có khả năng chuyển đổi thành cổ phần 

phổ thông của Công ty, (ii) thực hiện các quyền chọn mua (bao gồm cả quyền chọn mua 

dành cho người lao động), quyền chọn bán hay chứng quyền mà Công ty đã cam kết, 

hoặc (iii) thực hiện các cam kết khác của Công ty; 

e. Các trường hợp khác do Đại Hội đồng Cổ đông quyết định hoặc Pháp luật quy định hoặc 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. 

8. 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 các quy định Pháp luật. 

9. Công ty có thể phát hành trái phiếu có bảo đảm và không có bảo đảm. Khi được Đại Hội đồng 

Cổ đông phê chuẩn, Công ty có thể phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng 

quyền. Khi được Hội đồng Quản trị phê chuẩn, Công ty có thể phát hành các loại trái phiếu 

khác.  

10. Công ty cũng có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quyết định của Đại Hội đồng 

Cổ đông. 

Điều 6. Chứng chỉ cổ phiếu 

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng chỉ cổ phiếu hoặc giấy chứng nhận sở hữu cổ phần dưới 

hình thức văn bản hoặc hình thức dữ liệu điện tử (sau đây gọi chung là “chứng chỉ cổ phiếu”) 

tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.  

2. Chứng chỉ cổ phiếu dưới hình thức văn bản phải có dấu của Công ty và theo các quy định của 

Pháp luật. Chứng chỉ cổ phiếu dưới hình thức điện tử sẽ tuân theo quy định của Luật giao dịch 

điện tử và các quy định của Pháp luật liên quan. Chứng chỉ cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và 

loại cổ phần mà Cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ và các thông tin khác theo quy 

định của Luật doanh nghiệp. 

3. Trường hợp chứng chỉ cổ phiếu bị mất, bị rách, bị tiêu hủy hoặc không còn sử dụng được dưới 

hình thức khác, Cổ đông có thể được Công ty cấp lại chứng chỉ cổ phiếu theo đề nghị của Cổ 

đông đó theo quy định tại Luật doanh nghiệp.  

Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác 

Chứng chỉ trái phiếu, giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu hoặc các chứng chỉ, giấy chứng nhận sở hữu 

chứng khoán khác của Công ty (trừ các thư chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự) 

sẽ được phát hành theo quy định của Pháp luật nếu được phát hành dưới hình thức văn bản. 

Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần  

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

quy định khác. Cổ phần niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán sẽ 
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được chuyển nhượng theo các quy định của Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng 

khoán và các quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán. 

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

các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phần phát hành để tăng vốn cổ 

phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phần mới chào bán và các quyền lợi khác theo 

quy định của Pháp luật.  

Điều 9. Thu hồi cổ phần        

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

đồng Quản trị sẽ gửi thông báo cho Cổ đông đó để yêu cầu Cổ đông đó thanh toán số tiền còn 

lại cùng với tiền lãi do chậm thanh toán tính trên số tiền còn lại với mức lãi suất cao nhất được 

phép áp dụng tại thời điểm đó và chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã 

đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ. 

Tiền lãi sẽ được tính từ ngày gửi thông báo cho đến ngày toàn bộ số tiền theo thông báo được 

thanh toán trên thực tế.  

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

ngày gửi thông báo), địa điểm và phương thức thanh toán. Thông báo phải ghi rõ là trong 

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

3. Trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện đầy đủ và đúng hạn, 

Hội đồng Quản trị có quyền thu hồi số cổ phần có liên quan.  

4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán. Hội đồng Quản trị có thể trực 

tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng Quản trị 

thấy là phù hợp.  

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

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

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

đồng Quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán và thanh toán số tiền lãi 

như được quy định tại khoản 1 Điều này. Hội đồng Quản trị có toàn quyền quyết định việc 

cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phần vào thời điểm thu hồi hoặc có thể miễn giảm 

thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền đó. 

6. Thông báo thu hồi sẽ 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. 

CHƯƠNG V CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ 

Điều 10. Cơ cấu tổ chức quản lý 

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm: 

1. Đại Hội đồng Cổ đông; 

2. Hội đồng Quản trị và Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị; và 

3. Tổng Giám đốc. 
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CHƯƠNG VI CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 11. Quyền của Cổ đông  

1. Cổ đông là các đồng chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần 

và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ 

tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.  

2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau: 

a. Tham gia, phát biểu trong các cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông và thực hiện quyền biểu 

quyết trực tiếp hoặc thông qua Người được ủy quyền dự họp, hoặc dự họp theo hình thức 

khác được quy định tại Điều lệ này và Pháp luật liên quan. Mỗi cổ phần phổ thông có 

một phiếu biểu quyết;  

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

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

và các quy định Pháp luật; 

d. Được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở 

hữu, trừ trường hợp Đại Hội đồng Cổ đông có quyết định khác;  

e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến Cổ đông đó trong danh sách Cổ 

đông đủ tư cách tham gia cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông 

tin không chính xác của Cổ đông đó; 

f. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ này, biên bản họp Đại Hội đồng Cổ 

đông và các nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông; 

g. Trong trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại 

tương ứng với số cổ phần đã góp vào Công ty sau khi Công ty đã thanh toán cho chủ nợ 

và các Cổ đông nắm giữ loại cổ phần khác theo quy định của Pháp luật; 

h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định của Điều lệ này 

và Luật doanh nghiệp; và 

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

3. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền 

sau:  

a. Yêu cầu triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông trong các trường hợp sau:  

 Hội đồng Quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của Cổ đông, nghĩa vụ của Người quản 

lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao; hoặc 

 Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ này.  

b. Yêu cầu triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông phải được lập bằng văn bản và phải bao 

gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá 

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

chức, địa chỉ trụ sở chính đối với Cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm 

đăng ký cổ phần của từng Cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm Cổ đông và tỷ lệ sở hữu 

trong tổng số cổ phần của Công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại Hội đồng 
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Cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm 

của Hội đồng Quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.  

c. Xem xét, tra cứu và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng Quản trị, báo 

cáo tài chính giữa năm và hằng năm, hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng Quản trị 

thông qua và tài liệu liên quan khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật 

kinh doanh của Công ty; và 

d. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này và Pháp luật. 

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

các ứng viên Hội đồng Quản trị theo quy định tương ứng tại khoản 2 Điều 26 của Điều lệ này.  

Điều 12. Nghĩa vụ của Cổ đông 

Cổ đông có các nghĩa vụ sau: 

1. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty; chấp hành nghị quyết, 

quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị. 

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

3. 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. 

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

5. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ này và Pháp luật. 

Điều 13. Đại Hội đồng Cổ đông 

1. Đại Hội đồng Cổ đông gồm tất cả Cổ đông có quyền biểu quyết và là cơ quan có thẩm quyền 

quyết định cao nhất của Công ty.  

2. Cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. 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. Đại Hội 

đồng Cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, 

tuy nhiên Hội đồng Quản trị có thể quyết định gia hạn họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 

trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Cuộc 

họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến Cổ đông 

bằng văn bản.   

3. Hội đồng Quản trị tổ chức triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên và lựa chọn địa 

điểm phù hợp. Đại Hội đồng Cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của 

Pháp luật và Điều lệ Công ty. Các kiểm toán viên độc lập có thể được mời tham dự cuộc họp 

Đại Hội đồng Cổ đông để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính hàng năm.   

4. Hội đồng Quản trị phải triệu tập Đại Hội đồng Cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: 
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a. Hội đồng Quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;  

b. Số lượng thành viên của Hội đồng Quản trị 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 3 Điều 11 của Điều lệ 

này; và 

d. Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ này.  

5. 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 sáu mươi 

ngày kể từ ngày số lượng thành viên của Hội đồng Quản trị còn lại ít hơn số lượng thành 

viên tối thiểu theo quy định của Pháp luật, hoặc nhận được yêu cầu triệu tập họp quy 

định tại điểm c khoản 4 Điều 13 của Điều lệ này. Trường hợp Hội đồng Quản trị không 

triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các 

thành viên Hội đồng Quản trị phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty.   

b. Trường hợp Hội đồng Quản trị không triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông theo quy định 

tại điểm a khoản 5 Điều 13 nêu trên thì Cổ đông, nhóm Cổ đông theo quy định tại khoản 

3 Điều 11 của Điều lệ này có quyền đại diện Công ty triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông 

theo quy định của Luật doanh nghiệp. 

c. Tất cả chi phí hợp lý cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại Hội đồng Cổ đông sẽ được 

Công ty thanh toán hoặc hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do Cổ đông 

chi tiêu khi tham dự Đại Hội đồng Cổ đông như chi phí ăn ở và đi lại. 

d. Người triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông thực hiện các công việc được quy định tại 

khoản 2 Điều 16 của Điều lệ này.  

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Đại Hội đồng Cổ đông 

1. Đại Hội đồng Cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau: 

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

b. Thông qua các báo cáo tài chính năm được kiểm toán của Công ty; 

c. Quyết định mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật 

doanh nghiệp. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng Quản trị đề nghị; 

d. Quyết định số lượng thành viên Hội đồng Quản trị; 

e. Lựa chọn Công ty kiểm toán; 

f. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị;  

g. Quyết định tổng số tiền thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng Quản trị; 

h. Quyết định bổ sung và sửa đổi Điều lệ của Công ty; 

i. Quyết định loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ 

phần; 

j. Quyết định chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình của Công ty; 
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k. Quyết định giải thể Công ty;   

l. Xem xét và xử lý các vi phạm của thành viên Hội đồng Quản trị gây thiệt hại cho Công 

ty và/hoặc các Cổ đông của Công ty; 

m. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài 

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

n. Quyết định việc Công ty mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 

o. Quyết định việc Công ty ký kết các hợp đồng và giao dịch như được quy định tại khoản 3 

Điều 39 của Điều lệ này; 

p. Quyết định việc Công ty phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng 

quyền;  

q. Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị; và 

r. Quyết định các vấn đề khác theo quy định của Pháp luật và của Điều lệ này. 

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

a. Các hợp đồng quy định tại khoản 1 Điều 14 Điều lệ này khi Cổ đông đó hoặc Người có 

liên quan của Cổ đông đó là một bên của hợp đồng; và 

b. Việc mua lại cổ phần của Cổ đông đó hoặc của Người có liên quan của Cổ đông đó, trừ 

trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các Cổ đông 

hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc chào mua công khai trên Sở 

Giao dịch Chứng khoán.  

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

luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông. 

Điều 15. Người đại diện theo ủy quyền 

1. Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức được ủy quyền bằng văn bản theo quy 

định của Pháp luật và nhân danh Cổ đông đó thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của 

Điều lệ này và Luật doanh nghiệp.  

2. Việc cử Người đại diện theo ủy quyền thực hiện theo quy định sau đây: 

a. Cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 5% và dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy 

quyền tối đa 02 Người đại diện theo ủy quyền. 

b. Cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 

03 Người đại diện theo ủy quyền. 

3. Trường hợp Cổ đông là tổ chức uỷ quyền cho nhiều Người đại diện theo ủy quyền thì phải xác 

định cụ thể số cổ phần cho mỗi Người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp Cổ đông không xác 

định số cổ phần tương ứng cho mỗi Người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia 

đều cho tất cả Người đại diện theo ủy quyền. 

4. Văn bản uỷ quyền cho Người đại diện theo ủy quyền phải được thông báo cho Công ty và chỉ 

có hiệu lực kể từ ngày Công ty nhận được văn bản. Văn bản cử Người đại diện theo ủy quyền 

phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 
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a. Tên tổ chức, số đăng ký doanh nghiệp hoặc thành lập hoặc mã số giao dịch chứng khoán, 

mã số cổ đông và địa chỉ trụ sở chính của Cổ đông là tổ chức; 

b. Số lượng Người đại diện theo ủy quyền, số lượng cổ phần đại diện và tỷ lệ sở hữu cổ 

phần tương ứng cho mỗi Người đại diện theo ủy quyền; 

c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân từng Người đại diện 

theo uỷ quyền; 

d. Thời hạn ủy quyền tương ứng của từng Người đại diện theo ủy quyền; trong đó ghi rõ 

ngày thực hiện đại diện; và 

e. Họ, tên, chữ ký của từng Người đại diện theo uỷ quyền và người đại diện theo pháp luật 

của Cổ đông. 

Điều 16. Triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông, chương trình và nội dung họp, và mời họp Đại 

Hội đồng Cổ đông 

1. Hội đồng Quản trị triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên và bất thường. Cuộc họp 

Đại Hội đồng Cổ đông cũng có thể được triệu tập theo các trường hợp quy định tại điểm b, c 

khoản 4 Điều 13 của Điều lệ này. 

2. 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. Danh sách Cổ đông có quyền dự họp Đại Hội 

đồng Cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại Hội đồng 

Cổ đông; 

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 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; 

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 của Điều lệ 

này; và 

h. Các công việc khác phục vụ cuộc họp. 

3. Thông báo mời họp Đại Hội đồng Cổ đông được gửi cho tất cả các Cổ đông có quyền dự họp, 

đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao 

dịch Chứng khoán và trên website của Công ty. Thông báo mời họp Đại Hội đồng Cổ đông 

phải được gửi chậm nhất là hai mươi mốt ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại Hội đồng Cổ 

đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của Cổ đông. Thông báo mời 

họp, chương trình họp Đại Hội đồng Cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được 

biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông và dự thảo nghị quyết được đăng trên trang 

thông tin điện tử của Công ty. Thông báo mời họp sẽ nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử của 

Công ty để các Cổ đông có thể tiếp cận các tài liệu họp đó.  
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4. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 11 của Điều lệ này có quyền kiến 

nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại Hội đồng Cổ đông. Kiến nghị phải được làm 

bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất năm ngày làm việc trước ngày khai mạc 

cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông. Kiến nghị phải ghi rõ họ và tên Cổ đông, số lượng và loại cổ 

phần người đó sở hữu, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. 

5. Trường hợp người triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 

Điều 16 của Điều lệ này thì chậm nhất là hai ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại 

Hội đồng Cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người triệu tập họp Đại Hội đồng 

Cổ đông chỉ được từ chối kiến nghị nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều 16 của Điều lệ này; 

b. Vào thời điểm kiến nghị, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông không sở hữu ít nhất 5% tổng số 

cổ phần phổ thông của Công ty; hoặc  

c. Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông. 

6. Người triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 

4 Điều 16 của Điều lệ này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy 

định tại khoản 5 Điều 16 của Điều lệ 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 17. Thực hiện quyền 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, 

ủy quyền bằng văn bản cho Người được ủy quyền dự họp dự họp, hoặc dự họp thông qua một 

trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều này. 

2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại Hội đồng Cổ đông phải lập thành văn 

bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của Pháp luật về dân sự và phải nêu rõ họ tên 

Người được ủy quyền dự họp, số lượng cổ phần được ủy quyền và các nội dung cần thiết khác 

theo thông báo của Công ty. Trường hợp có nhiều hơn một Người được ủy quyền dự họp được 

cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần được ủy quyền cho mỗi Người được ủy quyền dự họp. 

Người được ủy quyền dự họp phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi 

vào phòng họp. 

3. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông trong trường 

hợp sau đây: 

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

b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; 

c. Tham dự và biểu quyết thông qua hình thức hội nghị trực tuyến hoặc điện tử, bỏ phiếu 

điện tử hoặc hình thức điện tử khác; 

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử. 

4. Hội đồng Quản trị sẽ ban hành quy chế họp và bỏ phiếu điện tử trong trường hợp tổ chức họp 

Đại Hội đồng Cổ đông thông qua hình thức hội nghị trực tuyến hoặc điện tử có kèm theo hoặc 

không kèm theo bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.  
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Điều 18. 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 đại diện trên 50% tổng số 

cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.  

2. Trường hợp không có đủ số lượng Cổ đông dự họp cần thiết theo quy định tại khoản 1 Điều 18 

nêu trên trong vòng một trăm hai mươi phút kể từ thời điểm dự kiến khai mạc cuộc họp, người 

triệu tập họp phải hủy cuộc họp. Thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 

ba mươi ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông lần thứ 

hai được tiến hành khi có số Cổ đông đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết của Công ty tham dự.  

3. Trường hợp cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ 

số Cổ đông dự họp cần thiết theo quy định tại khoản 2 Điều 18 nêu trên trong vòng một trăm 

hai mươi phút kể từ thời điểm dự kiến khai mạc cuộc họp, thông báo mời họp lần thứ ba phải 

được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này 

cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng Cổ đông tham 

dự 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. 

4. Theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp, Đại Hội đồng Cổ đông có quyền thay đổi chương trình 

họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại khoản 3 Điều 16 của Điều lệ 

này.  

Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông 

1. Vào ngày tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký Cổ đông 

và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các Cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. 

2. Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng Cổ đông hoặc Người được ủy quyền 

dự họp có quyền biểu quyết một hoặc nhiều phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có 

quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp đó. Khi tiến hành biểu quyết 

tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp sẽ đánh dấu 

việc tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết, hoặc ghi 

số lượng cổ phần bầu cho từng ứng viên Hội đồng Quản trị vào phiếu biểu quyết. Kết quả kiểm 

phiếu sẽ được ban kiểm phiếu công bố ngay tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông sau khi việc 

kiểm phiếu hoàn tất. Đại Hội đồng Cổ đông sẽ bầu ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa 

cuộc họp.  

3. Cổ đông đến dự cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có 

quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông. Chủ tọa không có 

trách nhiệm dừng cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông để cho Cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu 

lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi Cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh 

hưởng.  

4. Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm chủ tọa cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên và các 

cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông khác do Hội đồng Quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch Hội 

đồng Quản trị 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. Trường hợp không có người 

trong Hội đồng Quản trị có thể làm chủ tọa thì thành viên Hội đồng Quản trị có chức vụ cao 

nhất điều khiển cuộc họp 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. Trong các trường hợp 

khác, người ký tên triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông điều khiển cuộc họp Đại Hội đồng Cổ 
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đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử là Chủ tọa cuộc họp. 

Trong các trường hợp bầu Chủ tọa nêu trên, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ 

tọa phải được công bố. Chủ tọa sẽ đề cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp Đại Hội 

đồng Cổ đông. 

5. Chủ tọa có quyền quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình 

của cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông.  

6. Chủ toạ cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông có thể hoãn họp Đại Hội đồng Cổ đông ngay cả trong 

trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ 

toạ quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại Hội đồng Cổ đông nếu Chủ tọa nhận thấy rằng 

(a) các thành viên tham dự không thể có chỗ ngồi thuận tiện tại địa điểm tổ chức họp Đại Hội 

đồng Cổ đông, hoặc (b) phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho Cổ đông dự 

họp tham gia, thảo luận và biểu quyết, hoặc (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. Thời gian 

hoãn tối đa không quá ba ngày làm việc kể từ ngày dự định khai mạc cuộc họp Đại Hội đồng 

Cổ đông.  

7. Trường hợp Chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông trái với quy định tại 

khoản 6 Điều 19 của Điều lệ này, Đại Hội đồng Cổ đông bầu một người khác trong số những 

thành viên tham dự để thay thế Chủ tọa tiếp tục điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc và 

hiệu lực các biểu quyết trước đó tại cuộc họp sẽ không bị ảnh hưởng. 

8. Chủ toạ của cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần 

thiết để điều khiển cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để cuộc 

họp Đại Hội đồng Cổ đông phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông tham dự. 

9. Chủ toạ của cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông có thể yêu cầu các Cổ đông hoặc Người được ủy 

quyền dự họp tham dự cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an 

ninh hợp pháp, hợp lý khác. Trường hợp có Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp không 

chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Chủ tọa cuộc 

họp Đại Hội đồng Cổ đông sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất 

Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp nói trên ra khỏi cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông. 

10. Chủ toạ của cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể 

tiến hành các biện pháp thích hợp để:  

a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm chính họp Đại Hội đồng Cổ đông; 

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

c. Tạo điều kiện cho Cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) cuộc họp Đại Hội đồng Cổ 

đông. 

Chủ toạ của cuộc 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. 

11. Các điều khoản 1 đến 10 của Điều 19 này được áp dụng đối với các cuộc họp Đại Hội đồng Cổ 

đông được tổ chức dưới hình thức hội nghị trực tuyến hoặc điện tử, bỏ phiếu điện tử hoặc hình 

thức điện tử khác. Các nghị quyết được thông qua tại các cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông 

được tổ chức dưới hình thức họp và bỏ phiếu trực tuyến hoặc điện tử có giá trị như các nghị 

quyết được thông qua tại các cuộc họp trực tiếp. 
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Điều 20. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông 

Đại Hội đồng Cổ đông thông qua tất cả các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết 

tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông hoặc dưới hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.  

Điều 21. Điều kiện để nghị quyết 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 

cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tất cả Cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy 

định tại khoản 3, 4 và 5 Điều 21 của Điều lệ này: 

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 theo quy định tại Điều 137 Luật doanh nghiệp; 

d. Dự án đầu tư hoặc giao dịch bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của 

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

e. Tổ chức lại hoặc giải thể Công ty. 

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 3, 

4 và 5 Điều 21 của Điều lệ này. 

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị phải được 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 cần bầu. Trường hợp có 

từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng, 

Đại Hội đồng Cổ đông sẽ tiến hành bầu tiếp trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang 

nhau hoặc quyết định lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế Bầu cử. 

4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thì nghị 

quyết Đại Hội đồng Cổ đông được thông qua nếu được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông có quyền biểu quyết tán thành. 

5. 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 Cổ đông bằng văn bản. 

Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết 

của Đại Hội đồng Cổ đông  

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại Hội đồng 

Cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, Hội đồng Quản trị có quyền lấy ý kiến Cổ đông 

bằng văn bản để thông qua tất cả các nghị quyết thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng Cổ đông. 
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2. Hội đồng Quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ 

đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết, và gửi đến tất cả Cổ đông có quyền biểu 

quyết chậm nhất là 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến.  

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 của Công ty;   

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, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của Cổ đông 

là tổ chức, hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với 

Người đại diện theo uỷ quyền của Cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và 

số phiếu biểu quyết của Cổ đông; 

d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 

e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với 

từng vấn đề lấy ý kiến;  

f. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; và 

g. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của 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. 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. 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 hoặc 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 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 của Công ty; 

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; 

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề; 
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e. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; và 

f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người giám sát kiểm phiếu và người 

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 kết quả kiểm phiếu và nghị quyết phải được công bố trên website của Công ty trong 

thời hạn hai mươi tư giờ, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.  

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua 

và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của 

Công ty. 

8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị 

quyết được thông qua tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông.  

Điều 23. Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông 

1. Cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông phải được ghi biên bản, và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ 

dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng 

nước ngoài và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính và mã số doanh nghiệp của Công ty; 

b. Thời gian và địa điểm họp Đại Hội đồng Cổ đông; 

c. Chương trình và nội dung cuộc họp; 

d. Họ, tên Chủ tọa và thư ký; 

e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại Hội đồng Cổ đông về từng 

vấn đề trong nội dung chương trình họp; 

f. Số Cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng 

ký Cổ đông, đại diện Cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng; 

g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức 

biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý 

kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp; 

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

i. Họ, tên, 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 làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. 
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3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách 

nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 

4. Biên bản lập bằng tiếng Việt và 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. 

5. Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời 

hạn hai mươi bốn giờ kể từ ngày cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông kết thúc. 

6. Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông, phụ lục danh sách Cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết 

đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ 

tại trụ sở chính của Công ty. 

Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông 

Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông hoặc biên 

bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản hoặc kể từ ngày Công ty công bố thông tin 

các tài liệu này, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 11 của Điều lệ này có quyền 

yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết trong 

các trường hợp sau đây: 

1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông vi phạm nghiêm 

trọng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 

Điều 25 của Điều lệ này; hoặc 

2. Nội dung nghị quyết vi phạm Pháp luật hoặc Điều lệ này. 

Điều 25. Hiệu lực nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông 

1. Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm có 

hiệu lực ghi tại nghị quyết đó. 

2. 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 này. 

3. Trường hợp có Cổ đông, nhóm Cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết Đại 

Hội đồng Cổ đông theo quy định tại Điều 24 của Điều lệ này, nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi 

hành cho đến khi quyết định hủy bỏ nghị quyết đó của Tòa án, Trọng tài có hiệu lực, trừ trường 

hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

CHƯƠNG VII HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị 

1. Hội đồng Quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Số lượng cụ thể thành viên Hội đồng Quản trị 

của Công ty cho từng nhiệm kỳ sẽ được Đại Hội đồng Cổ đông quyết định. Nhiệm kỳ của 

thành viên Hội đồng Quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng Quản trị có thể 

được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Hội đồng Quản trị có số lượng thành viên độc lập 

Hội đồng Quản trị theo quy định của Pháp luật. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc 

lập Hội đồng Quản trị của Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Thành viên Hội đồng Quản 

trị có thể không mang quốc tịch Việt Nam và/hoặc không cư trú tại Việt Nam. 
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2. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công 

ty trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều này. Cổ đông 

hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được 

đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% 

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

(04) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; và nếu từ 65% trở 

lên được đề cử đủ ứng viên.  

3. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng Quản trị thông qua đề cử và ứng cử không đủ số 

lượng cần thiết, Hội đồng Quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.  

4. Thành viên Hội đồng Quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau: 

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản 

lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp; 

b. Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, 

ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty. 

5. Thành viên Hội đồng Quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng Quản trị trong các 

trường hợp sau: 

a. Thành viên đó không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị 

theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ này hoặc bị Pháp luật cấm làm thành viên 

Hội đồng Quản trị; 

b. Thành viên đó có thư xin từ nhiệm bằng văn bản gửi đến Công ty và được chấp thuận; 

c. Thành viên đó không tham gia các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong sáu tháng liên 

tục, trừ trường hợp bất khả kháng; và 

d. Thành viên đó bị bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông. 

6. Việc bổ nhiệm các 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.  

7. 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 lượng thành viên Hội 

đồng Quản trị của 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 của Pháp luật; 

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. 
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Điều 27. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị 

1. Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, 

thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại 

Hội đồng Cổ đông.  

2. Hội đồng Quản trị có các quyền 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. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết 

hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc; quyết định mức lương và lợi ích 

khác của Tổng Giám đốc;  

c. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; 

d. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với Người quản lý cũng như quyết định lựa 

chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý 

chống lại Người quản lý đó; 

e. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; 

f. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền trình Đại 

Hội đồng Cổ đông quyết định;  

g. Quyết định việc phát hành các loại trái phiếu khác hoặc các công cụ nợ khác;  

h. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán khác của Công ty;   

i. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức tạm ứng cổ tức; quyết định thời hạn và 

thủ tục trả cổ tức, tạm ứng cổ tức; quyết định xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh 

doanh của Công ty;   

j. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể hoặc yêu cầu phá sản Công ty; 

k. Cử, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ 

phần hoặc phần vốn góp của Công ty tại các công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi 

ích khác của những người đó; đề cử người ứng cử các chức danh quản lý trong các công 

ty đó; bổ nhiệm, miễn nhiệm và bãi nhiệm các chức danh quản lý trong các công ty do 

Công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ; 

l. Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của Công ty; 

m. Thành lập các Công ty con do Công ty sở hữu trực tiếp;  

n. Quyết định các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc 

lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã 

được kiểm toán gần nhất. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch 

quy định tại điểm m, điểm o của khoản 1 Điều 14 và khoản 3 Điều 39 của Điều lệ này; 

o. Việc thực hiện các khoản cầm cố, thế chấp, bảo lãnh hoặc các biện pháp bảo đảm khác 

của Công ty và việc thực hiện các khoản bồi thường khác của Công ty với mức giá trị 

bằng hoặc cao hơn mức giá trị như nêu tại điểm n khoản 2 Điều 27; 
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p. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty có giá trị từ 1% đến dưới 35% tổng giá 

trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần 

nhất. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại khoản 3 

Điều 39 của Điều lệ này; 

q. Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được thành lập ở Việt 

Nam hay nước ngoài;  

r. Việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền, bao gồm vàng, quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá 

được bằng Đồng Việt Nam; 

s. Việc Công ty mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã bán trong mỗi 

mười hai tháng; quyết định giá mua lại cổ phần của Công ty phù hợp với quy định của 

Pháp luật; 

t. Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của 

Công ty; 

u. 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;  

v. Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Đại Hội đồng Cổ đông;  

w. Xây dựng quy chế quản trị nội bộ của Công ty trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua; và 

x. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ này.  

3. Hội đồng Quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý 

kiến bằng văn bản. Mỗi thành viên Hội đồng Quản trị có một phiếu biểu quyết. Hội đồng Quản 

trị có thể thông qua một nghị quyết để uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội 

đồng Quản trị ra quyết định hoặc thực hiện một hoặc một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm 

quyền của Hội đồng Quản trị nêu tại khoản 2 Điều 27. 

Điều 28. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

1. Hội đồng Quản trị bầu một trong số các thành viên Hội đồng Quản trị để làm Chủ tịch Hội 

đồng Quản trị. Nếu xét thấy cần thiết, theo đề xuất của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội đồng 

Quản trị có thể bầu một hoặc một số Phó Chủ tịch từ các thành viên Hội đồng Quản trị. Chủ 

tịch Hội đồng Quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty.  

2. 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;  
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f. Đảm bảo việc Hội đồng Quản trị gửi báo cáo tài chính năm được kiểm toán và báo cáo 

hoạt động của Hội đồng Quản trị trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên;  

g. Thực hiện theo uỷ quyền một hoặc một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Hội 

đồng Quản trị như nêu tại khoản 3 Điều 27; và 

h. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ này.  

3. Phó Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch trong trường hợp được Chủ tịch uỷ quyền 

nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng Quản trị rằng mình vắng mặt 

hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của 

mình. Trong trường hợp nêu trên, nếu Chủ tịch không chỉ định Phó Chủ tịch hành động như 

vậy, các thành viên còn lại của Hội đồng Quản trị sẽ chỉ định Phó Chủ tịch. Trường hợp cả Chủ 

tịch và Phó Chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì lý do nào đó, Hội đồng 

Quản trị có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo 

nguyên tắc đa số quá bán. 

4. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ chức hoặc bị bãi nhiệm hoặc 

miễn nhiệm, Hội đồng Quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười ngày.  

Điều 29. Cuộc họp của Hội đồng Quản trị 

1. Họp bầu Chủ tịch: trường hợp Hội đồng Quản trị bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm 

kỳ Hội đồng Quản trị để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được 

tiến hành trong thời hạn bảy 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 triệu tập và chủ trì. Trường 

hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên 

này bầu một người trong số họ triệu tập họp Hội đồng Quản trị theo nguyên tắc đa số quá bán. 

2. Các cuộc họp thường kỳ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị triệu tập các cuộc họp Hội đồng Quản trị, 

lập chương trình nghị sự, quyết định thời gian và địa điểm họp. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có 

thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một lần.  

3. Các cuộc họp bất thường: Chủ tịch Hội đồng Quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi 

thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp 

Hội đồng Quản trị trong các trường hợp sau: 

a. Có đề nghị của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị; 

b. Có đề nghị của Tổng Giám đốc; 

c. Có đề nghị của ít nhất hai (2) thành viên Hội đồng Quản trị; hoặc 

d.  Trường hợp khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ này. 

Đề nghị triệu tập họp Hội đồng Quản trị quy định tại 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. 

4. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị nêu tại khoản 3 Điều 29 trên đây phải được tiến hành trong 

thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản 

trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những 

thiệt hại xảy ra đối với Công ty; và trong trường hợp đó, những người đề nghị tổ chức cuộc họp 

theo quy định tại khoản 3 Điều 29 trên đây có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng Quản trị. 
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5. Địa điểm họp: các cuộc họp Hội đồng Quản trị sẽ được tiến hành ở địa chỉ đã đăng ký của 

Công ty hoặc những địa điểm khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ 

tịch Hội đồng Quản trị. 

6. Thông báo và chương trình họp: thông báo họp Hội đồng Quản trị phải được gửi trước cho các 

thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất 3 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo họp Hội đồng 

Quản trị phải được làm bằng văn bản và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa 

điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại 

cuộc họp Hội đồng Quản trị.    

Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng 

phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng Quản trị được đăng ký tại Công 

ty. 

7. Số thành viên tham dự tối thiểu: các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được coi là hợp lệ và 

được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên Hội đồng Quản trị dự họp, 

bao gồm cả uỷ quyền. Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định tại Điều này, 

cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. 

Cuộc họp triệu tập lại được coi là hợp lệ nếu có hơn một nửa (1/2) tổng số thành viên Hội đồng 

Quản trị dự họp, bao gồm cả uỷ quyền. 

Thành viên Hội đồng Quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong các trường 

hợp sau đây: 

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

b. Ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết theo quy định tại Điều lệ này; 

c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, họp qua điện 

thoại, hoặc hình thức tương tự khác; 

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. 

Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng 

trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị chậm nhất một giờ 

trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người 

dự họp. 

8. Thành viên Hội đồng Quản trị phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng Quản trị. Thành 

viên Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số 

thành viên Hội đồng Quản trị chấp thuận. 

9. Biểu quyết: 

a. Trừ quy định tại điểm b khoản 9 Điều 29 của Điều lệ này, mỗi thành viên Hội đồng Quản 

trị hoặc người được ủy quyền dự họp Hội đồng Quản trị sẽ có một phiếu biểu quyết; 

b. Thành viên Hội đồng Quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch 

hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc Người có liên quan của thành viên đó có lợi ích và 

lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty; 

c. Biểu quyết theo nguyên tắc đa số quá bán: các nghị quyết hoặc quyết định của Hội đồng 

Quản trị sẽ được thông qua khi được các thành viên Hội đồng Quản trị có quyền biểu 

quyết dự họp tán thành theo nguyên tắc đa số quá bán (trên 50%). Trường hợp số phiếu 
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biểu quyết ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội 

đồng Quản trị. 

10. Họp và ban hành nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản: Hội đồng Quản trị có thể 

tổ chức một cuộc họp và thông qua tất cả các nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản 

trị bằng việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản.  

Việc họp và lấy ý kiến bằng văn bản sẽ được thực hiện như sau: 

a. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có quyền tổ chức họp và lấy ý kiến các thành viên Hội đồng 

Quản trị bằng văn bản để thông qua các nghị quyết của Hội đồng Quản trị bất kỳ lúc nào 

nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. 

b. Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải chuẩn bị thư lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản 

trị. Thư lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau: (i) các vấn đề cần lấy ý kiến, (ii) 

phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến, (iii) thời 

hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời và (iv) họ tên, chữ ký của Chủ 

tịch Hội đồng Quản trị và họ tên, chữ ký của thành viên Hội đồng Quản trị được lấy ý 

kiến. 

c. Chủ tịch Hội đồng Quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu cùng với sự 

trợ giúp của Người phụ trách quản trị hoặc Thư ký Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có 

các nội dung chủ yếu sau: (i) các vấn đề cần lấy ý kiến, (ii) tổng số thành viên Hội đồng 

Quản trị đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số 

phiếu biểu quyết không hợp lệ, (iii) tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có 

ý kiến đối với từng vấn đề, (iv) các nghị quyết đã được thông qua, và (v) họ tên, chữ ký 

của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Người phụ trách quản trị hoặc Thư ký Công ty.  

d. Khi lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản, nghị quyết sẽ được thông 

qua khi có ý kiến tán thành của đa số các thành viên Hội đồng Quản trị (trên 50%) trên 

tổng số thành viên Hội đồng Quản trị có quyền biểu quyết đối với vấn đề được lấy ý 

kiến. Trường hợp số phiếu biểu quyết ngang nhau thì ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Quản 

trị sẽ là ý kiến quyết định.  

e. Nghị quyết bằng văn bản 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 hợp lệ.     

11. Những người được mời họp dự thính: Tổng Giám đốc và các chuyên gia của một bên thứ ba có 

thể dự họp Hội đồng Quản trị theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhưng không được 

biểu quyết, trừ khi bản thân họ là thành viên Hội đồng Quản trị hoặc là người được thành viên 

Hội đồng Quản trị ủy quyền theo quy định tại khoản 8 Điều 29 của Điều lệ này. 

Điều 30. 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 sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Công ty; 

b. Thời gian, địa điểm họp; 

c. Chương trình và nội dung họp; 
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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 

(nếu có); 

g. Trường hợp Hội đồng Quản trị thông qua nghị quyết hoặc quyết định thuộc thẩm quyền, 

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; và 

i. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản (thư ký cuộc họp), 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. 

Điều 31. Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty 

1. Hội đồng Quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất một người làm Người phụ trách quản trị 

Công ty để hỗ trợ công tác quản trị Công ty. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng Quản trị quyết 

định bổ nhiệm một người làm Thư ký công ty. Người phụ trách quản trị Công ty có thể kiêm 

nhiệm làm Thư ký Công ty.  

2. Người phụ trách quản trị Công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được 

chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. 

3. Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Tư vấn Hội đồng Quản trị trong việc tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông theo quy định 

và các công việc liên quan giữa Công ty và Cổ đông; 

b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng Quản trị và Đại Hội đồng Cổ đông theo yêu cầu của 

Hội đồng Quản trị; 

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

d. Tham dự các cuộc họp; 

e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng Quản trị phù hợp với quy định của Pháp 

luật; 
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f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng Quản trị và các thông 

tin khác cho thành viên Hội đồng Quản trị; 

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

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

i. Bảo mật thông tin theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ này; và 

j. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ này.  

CHƯƠNG VIII ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ THÀNH VIÊN ỦY BAN KIỂM TOÁN 

Điều 32. Thành phần Ủy ban Kiểm toán 

1. Ủy ban Kiểm toán là cơ quan chuyên môn thuộc Hội đồng Quản trị. Ủy ban Kiểm toán có từ 

02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán phải là thành viên độc lập Hội đồng Quản trị. 

Các thành viên khác của Ủy ban Kiểm toán phải là thành viên Hội đồng Quản trị không điều 

hành. 

2. Thành viên Ủy ban Kiểm toán phải có kiến thức về kế toán, kiểm toán, có hiểu biết chung về 

pháp luật và hoạt động của 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 tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán 

các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó. 

3. Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán 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. 

4. Việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban Kiểm toán 

phải được Hội đồng Quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng Quản trị. 

Điều 33. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban Kiểm toán 

Ủy ban Kiểm toán có các quyền, nghĩa vụ sau đây:  

1. Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của Công ty và công bố chính thức liên quan 

đến kết quả tài chính của Công ty. 

2. Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro. 

3. Rà soát 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 những giao dịch cần có phê duyệt của 

Hội đồng Quản trị hoặc Đại Hội đồng Cổ đông. 

4. Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty. 

5. Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với 

công ty kiểm toán để Hội đồng Quản trị thông qua trước khi trình lên Đại Hội đồng Cổ đông 

thường niên phê duyệt. 

6. Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình 

kiểm toán, đặc biệt trong trường hợp Công ty có sử dụng các dịch vụ phi kiểm toán của bên 

kiểm toán. 
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7. Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ quy định của Pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý 

và quy định nội bộ khác của Công ty. 

8. Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với 

các thành viên Hội đồng Quản trị khác, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng để thu thập thông tin 

phục vụ hoạt động của Ủy ban Kiểm toán. 

9. Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề 

liên quan báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán. 

10. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết. 

11. Xây dựng và trình Hội đồng Quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro; đề xuất với 

Hội đồng Quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty. 

12. Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng Quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng Quản 

trị, Tổng Giám đốc không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật doanh nghiệp 

và Điều lệ này. 

13. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và trình Hội đồng Quản trị thông qua. 

14. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật.  

Điều 34. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán 

1. Ủy ban Kiểm toán phải họp ít nhất 02 lần trong một năm. Biên bản họp Ủy ban Kiểm toán 

được lập chi tiết, rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ủy ban Kiểm toán tham dự họp 

phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ủy ban Kiểm toán phải được lưu giữ 

đầy đủ.  

2. Ủy ban Kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản 

hoặc hình thức khác do Quy chế hoạt động Ủy ban Kiểm toán quy định. Mỗi thành viên Ủy 

ban Kiểm toán có một phiếu biểu quyết. Trừ trường hợp Quy chế hoạt động Ủy ban Kiểm toán 

có quy định tỷ lệ khác cao hơn, quyết định của Ủy ban Kiểm toán được thông qua nếu được đa 

số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu biểu quyết ngang nhau thì quyết định cuối 

cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán. 

CHƯƠNG IX TỔNG GIÁM ĐỐC  

Điều 35. Tổ chức bộ máy điều hành 

Công ty sẽ ban hành một hệ thống điều hành mà theo đó bộ máy điều hành sẽ chịu trách nhiệm và 

nằm dưới sự lãnh đạo của Hội đồng Quản trị. Công ty có một Tổng Giám đốc, một hoặc một số Phó 

Tổng Giám đốc, một Kế toán trưởng do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm. Tổng Giám đốc và các Phó 

Tổng Giám đốc có thể đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị, và được Hội đồng Quản trị bổ 

nhiệm, bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm. 

Điều 36. Tổng Giám đốc 

1. Hội đồng Quản trị bổ nhiệm một thành viên Hội đồng Quản trị hoặc một người khác làm Tổng 

Giám đốc. 

2. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám 

sát của Hội đồng Quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và trước Pháp luật về việc 
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thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá năm năm và có 

thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng 

lao động. Tổng Giám đốc không được phép là những người bị Pháp luật cấm giữ chức vụ này.  

3. Tổng Giám đốc có những quyền và nghĩa vụ sau:  

a. Thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị và Đại Hội đồng Cổ đông, 

kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng Quản trị, Đại Hội 

đồng Cổ đông thông qua; 

b. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty có giá trị nhỏ hơn 1% tổng giá trị tài sản 

của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất. Quy 

định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

Hội đồng Quản trị theo quy định tại khoản 2 Điều 39 của Điều lệ này; 

c. Quyết định các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn 

35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được 

kiểm toán gần nhất. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị và Đại Hội đồng Cổ đông theo quy định tại 

khoản 2, khoản 3 Điều 39 của Điều lệ này;  

d. Quyết định tất cả 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, bao gồm việc thay mặt Công ty ký 

kết các hợp đồng mà Công ty là một bên tham gia, tổ chức và điều hành hoạt động sản 

xuất kinh doanh hằng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất; 

e. Quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn 

nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ; 

f. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty; và 

g. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ này, các quy chế của Công 

ty và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị. 

4. Bãi nhiệm: Hội đồng Quản trị có thể bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi có đa số 

thành viên Hội đồng Quản trị có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm một Tổng Giám đốc 

mới thay thế. 

CHƯƠNG X NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH 

Điều 37. Trách nhiệm cẩn trọng  

Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình một 

cách trung thực vì lợi ích cao nhất của Công ty và với một mức độ cẩn trọng mà một người thận 

trọng phải có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự.  

Điều 38. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi  

1. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc không được phép sử dụng những cơ hội kinh 

doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng 

những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ 

chức hoặc cá nhân khác. 
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2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc 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. 

Việc kê khai theo quy định tại điều khoản này phải được thực hiện trong thời hạn 7 ngày làm 

việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được khai báo với Công 

ty trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng. 

Việc kê khai theo quy định tại điều khoản này phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng 

Giám đốc có quyền xem xét nội dung kê khai bất cứ lúc nào nếu thấy cần thiết. 

3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc 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 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. 

Điều 39. Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan 

1. Đại Hội đồng Cổ đông hoặc Hội đồng Quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty 

với người có liên quan sau đây: 

a. Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số 

cổ phần phổ thông của Công ty và Người có liên quan của họ;  

b. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và Người có liên quan của họ;  

c. Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc làm chủ hoặc sở hữu 

phần vốn góp hoặc cổ phần;  

d. Doanh nghiệp mà Người có liên quan của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc 

làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên 10% vốn điều 

lệ. 

2. Hội đồng Quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch sau đây:  

a. Hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 1 Điều 3939 và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng 

giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 

gần nhất; hoặc 

b. Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị từ 10% trở xuống tổng giá trị tài 

sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất giữa 

Công ty và Cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc 

Người có liên quan của Cổ đông đó. 
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Trường hợp này, người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho 

thành viên Hội đồng Quản trị 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 5 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên Hội đồng Quản trị có lợi ích liên quan đến 

các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết. 

3. Đại Hội đồng Cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch sau đây: 

a. Hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 1 Điều 3939 và có giá trị từ 35% trở lên 

tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm 

toán gần nhất, hoặc hợp đồng, 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 từ 35% trở lên tổng giá 

trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần 

nhất; hoặc 

b. Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản 

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

ty và Cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc Người có 

liên quan của Cổ đông đó. 

4. Trường hợp chấp thuận hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 3 Điều 39 của Điều lệ 

này, người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho Hội đồng Quản trị về 

đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc 

thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng Quản trị trình dự thảo hợp đồng, giao dịch 

hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch cho Đại Hội đồng Cổ đông tại 

cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông hoặc khi lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, 

Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu 

quyết; hợp đồng, giao dịch được chấp thuận theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 4 Điều 21 

của Điều lệ này. 

5. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu theo quyết định của Tòa án và xử lý theo quy định của Pháp 

luật khi được ký kết không đúng với quy định tại Điều 39 này; người ký kết hợp đồng, giao 

dịch, Cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc có liên quan phải liên đới 

bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho Công ty khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp 

đồng, giao dịch đó. 

Điều 40. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường  

1. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc 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 sẽ bồi thường cho những người đã, đang và có nguy cơ trở thành một bên liên quan 

trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính, và không phải là 

các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng 

Quản trị, Tổng Giám đốc, hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Công ty, với điều 

kiện người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích hoặc không chống lại lợi 

ích cao nhất của Công ty, trên cơ sở tuân thủ Pháp luật 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), các khoản tiền phạt 

hoặc các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế khi giải quyết những vụ việc này trong 
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khuôn khổ pháp luật cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người đó để tránh 

những trách nhiệm bồi thường nêu trên. 

CHƯƠNG XI QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 

Điều 41. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 

1. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc có quyền kiểm tra 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. 

2. Công ty sẽ 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, biên bản họp và 

nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán 

và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định của Pháp luật tại trụ sở chính.  

3. Điều lệ Công ty phải được công bố trên website của Công ty.   

CHƯƠNG XII CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN 

Điều 42. Công nhân viên và công đoàn 

1. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến 

việc tuyển dụng, lao động, buộc thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ 

luật đối với người lao động. 

2. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng Quản trị thông qua các vấn đề thuộc thẩm 

quyền liên quan đến mối 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. 

CHƯƠNG XIII PHÂN CHIA LỢI NHUẬN 

Điều 43. Trả cổ tức 

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. Cổ tức có thể được trả bằng tiền, bằng cổ phiếu của Công 

ty hoặc bằng các tài sản khác theo quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông. Công ty chỉ được trả 

cổ tức cho Cổ đông khi Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác 

theo quy định của Pháp luật; trích lập các quỹ và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của Pháp 

luật và Điều lệ này và ngay sau khi trả hết số cổ tức, Công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các 

khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn. 

2. Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị có thể quyết định tạm ứng cổ tức. 

3. Trường hợp cổ tức được chi trả bằng tiền mặt, Công ty sẽ chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. 

Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua việc chuyển khoản vào tài khoản ngân 

hàng do Cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi 

tiết về tài khoản 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 chuyển cho Cổ đông. Việc thanh toán cổ 

tức đối với các cổ phiếu đăng ký giao dịch hoặc niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán có thể 

được tiến hành theo thông lệ hoặc theo quy định của Pháp luật nơi Công ty đăng ký giao dịch 

cổ phiếu. 
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4. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của Pháp 

luật. 

CHƯƠNG XIV TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ 

TOÁN 

Điều 44. Tài khoản ngân hàng 

1. Công ty sẽ mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài được 

phép hoạt động tại Việt Nam.  

2. Trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài  theo các quy 

định của Pháp luật. 

3. Công ty sẽ tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản 

tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản. 

Điều 45. Năm tài chính 

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

cùng năm.  

Điều 46. Hệ thống kế toán 

1. Hệ thống kế toán Công ty sử dụng là Hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS) hoặc hệ thống kế toán 

khác được Bộ Tài chính chấp thuận. 

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt. Công ty sẽ lưu giữ hồ sơ kế toán theo loại hình 

của các hoạt động kinh doanh mà Công ty tham gia. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, 

có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty. 

3. Công ty sử dụng đồng Việt Nam (hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi trong trường hợp được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận) làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán.  

CHƯƠNG XV BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH 

NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Điều 47. 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. 

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. 

Điều 48. Báo cáo thường niên 

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của Pháp luật về chứng 

khoán và thị trường chứng khoán. 
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CHƯƠNG XVI KIỂM TOÁN CÔNG TY 

Điều 49. Kiểm toán  

1. Tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên, Công ty sẽ chỉ định một công ty kiểm toán 

độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận 

kiểm toán cho các công ty đại chúng, 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 

các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo.  

2. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty.  

3. Theo quyết định của Hội đồng Quản trị, kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán Công ty được 

phép tham dự các cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các 

thông tin khác liên quan đến Đại Hội đồng Cổ đông mà các Cổ đông được quyền nhận và được 

phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông về các vấn đề có liên quan đến kiểm toán. 

CHƯƠNG XVII CON DẤU 

Điều 50. Dấu của Công ty 

1. Dấu của Công ty 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 số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu của Công ty, của 

chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Công ty.  

3. Việc quản lý và lưu giữ dấu của Công ty, của chi nhánh hoặc văn phòng đại diện sẽ được thực 

hiện theo quy định Quy chế về quản lý và lưu giữ dấu do Tổng Giám đốc ban hành.   

CHƯƠNG XVIII GIẢI THỂ 

Điều 51. Các trường hợp và điều kiện giải thể Công ty 

1. Công ty có thể bị giải thể theo một trong những trường hợp sau: 

a. Theo nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông; 

b. Các trường hợp khác do Pháp luật quy định. 

2. Việc giải thể Công ty sẽ tuân thủ các điều kiện do Pháp luật quy định.  

Điều 52. Trình tự, thủ tục giải thể  

Việc giải thể Công ty sẽ tuân theo trình tự, thủ tục do Pháp luật quy định. 

CHƯƠNG XIX GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 

Điều 53. Giải quyết tranh chấp nội bộ 

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của Công ty hay tới 

quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông theo quy định tại Điều lệ này, Luật doanh nghiệp hoặc các 

quy định Pháp luật khác, giữa:   

a. Cổ đông với Công ty; hoặc 
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b. Cổ đông với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc hay Người quản lý. 

Các bên liên quan sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trừ 

trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng Quản trị hay Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ 

tịch Hội đồng Quản trị sẽ chủ trì việc giải quyết tranh chấp và sẽ yêu cầu từng bên trình bày 

các vấn để liên quan đến tranh chấp trong vòng 05 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, 

Cổ đông có quyền chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tư cách là trung gian hòa 

giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.   

2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng 60 ngày kể từ khi bắt đầu quá trình 

hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên 

nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc Toà án nhân dân có thẩm quyền để giải 

quyết. 

3. Các bên sẽ tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Các chi 

phí liên quan đến việc giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài sẽ được thanh toán theo 

phán quyết của Tòa án hoặc Trọng tài.  

CHƯƠNG XX BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 

Điều 54. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ 

1. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại Hội đồng Cổ đông xem xét quyết định. 

2. Trong trường hợp có những quy định của Pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty 

chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có 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.       

CHƯƠNG XXI NGÀY HIỆU LỰC  

Điều 55. Ngày hiệu lực 

1. Bản Điều lệ này có hiệu lực từ ngày ký.  

2. Điều lệ có thể lập thành nhiều bản, có giá trị như nhau, trong đó ít nhất một bản lưu trữ tại trụ 

sở chính của Công ty. 

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty và thay thế bản Điều lệ và các phụ lục sửa 

đổi Điều lệ trước đây.  

 

[trang ký tiếp theo] 
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Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty 

 

 

 

_____________________ 

Nguyễn Thiều Nam 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị  
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CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG  

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

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế nội bộ về quản trị công ty này của Công ty Cổ phần Nước 

khoáng Quảng Ninh quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại Hội 

đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại Hội đồng Cổ 

đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng 

Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định 

hiện hành khác của Pháp luật.  

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế nội bộ về quản trị công ty này được áp dụng cho Cổ đông, 

các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và những cá nhân, tổ chức liên quan 

khác. 

Điều 2. Các định nghĩa  

1. Trong Quy chế Quản trị này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau: 

a. “Cổ đông” là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty. 

b. “Công ty” là Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh.  

c. “Điều lệ” là bản Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh được thông 

qua tại Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 ngày 09/4/2021. 

d. “Luật doanh nghiệp” là Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông 

qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản sửa 

đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có). 

e. “Luật chứng khoán” là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 2019, và các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản sửa 

đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có). 

f. “Người có liên quan” là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại khoản 23, 

Điều 4 của Luật doanh nghiệp và khoản 46, Điều 4 của Luật chứng khoán. 

g. “Người đại diện theo uỷ quyền” là người được Cổ đông là tổ chức ủy quyền để thực 

hiện các quyền Cổ đông của mình theo quy định của Pháp luật. 

h. “Người được ủy quyền dự họp” là người được Cổ đông (tổ chức hoặc cá nhân), hoặc 

Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức, ủy quyền để tham dự và biểu 

quyết tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông theo các hình thức được quy định tại Điều lệ 

và Luật doanh nghiệp. 

i. “Người quản lý” là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị và Tổng 

Giám đốc. 

j. “Pháp luật” có nghĩa là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Luật 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 được Quốc hội thông qua 

ngày 22 tháng 6 năm 2015, và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có) và 

các luật, các quy định có hiệu lực như luật thành văn hoặc không thành văn đang có 

hiệu lực tại nơi Công ty đăng ký giao dịch cổ phiếu, bao gồm cả các quy định của Sở 

Giao dịch Chứng khoán.  
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k. “Quy chế Quản trị” là Quy chế nội bộ về quản trị công ty này.  

l. “Sở Giao dịch Chứng khoán” là sở giao dịch chứng khoán mà Công ty đăng ký giao 

dịch cổ phiếu. 

m. “Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị” là thành viên Hội đồng Quản trị đáp ứng các 

điều kiện về thành viên độc lập do Pháp luật quy định. 

n. “Việt Nam” là nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. 

2. Trong Quy chế Quản trị này, các tham chiếu tới một quy định hoặc văn bản sẽ bao gồm cả 

các sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế quy định hoặc văn bản đó. 

3. Các tiêu đề (chương, điều của Quy chế Quản trị này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho 

việc theo dõi và không ảnh hưởng tới nội dung của Quy chế Quản trị này. 

4. “Người” sẽ bao gồm cá nhân và tổ chức.  

CHƯƠNG II. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Đại Hội đồng Cổ đông 

1. Đại Hội đồng Cổ đông gồm tất cả Cổ đông có quyền biểu quyết và là cơ quan có thẩm 

quyền quyết định cao nhất của Công ty.  

2. Đại Hội đồng Cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau: 

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

b. Thông qua các báo cáo tài chính năm được kiểm toán của Công ty; 

c. Quyết định mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật 

doanh nghiệp. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng Quản trị đề nghị; 

d. Quyết định số lượng thành viên Hội đồng Quản trị; 

e. Lựa chọn Công ty kiểm toán; 

f. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị;  

g. Quyết định tổng số tiền thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng Quản trị; 

h. Quyết định bổ sung và sửa đổi Điều lệ của Công ty; 

i. Quyết định loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ 

phần; 

j. Quyết định chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình của Công ty; 

k. Quyết định giải thể Công ty;   

l. Xem xét và xử lý các vi phạm của thành viên Hội đồng Quản trị gây thiệt hại cho 

Công ty và/hoặc các Cổ đông của Công ty; 

m. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài 

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

nhất; 

n. Quyết định việc Công ty mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 
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o. Quyết định việc Công ty ký kết các hợp đồng và giao dịch như được quy định tại 

khoản 3 Điều 39 của Điều lệ; 

p. Quyết định việc Công ty phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng 

quyền;  

q. Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị; và 

r. Quyết định các vấn đề khác theo quy định của Pháp luật và của Điều lệ. 

Điều 4. Triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông, chương trình và nội dung họp, và mời 

họp Đại Hội đồng Cổ đông 

1. Hội đồng Quản trị triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên và bất thường. Cuộc 

họp Đại Hội đồng Cổ đông cũng có thể được triệu tập theo các trường hợp quy định tại 

điểm b, c khoản 4 Điều 13 của Điều lệ. 

2. 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. Danh sách Cổ đông có quyền dự họp Đại 

Hội đồng Cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại Hội 

đồng Cổ đông; 

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 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; 

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 của Điều lệ; 

và 

h. Các công việc khác phục vụ cuộc họp. 

3. Thông báo mời họp Đại Hội đồng Cổ đông được gửi cho tất cả các Cổ đông có quyền dự 

họp, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở 

Giao dịch Chứng khoán và trên website của Công ty. Thông báo mời họp Đại Hội đồng 

Cổ đông phải được gửi chậm nhất là hai mươi mốt ngày trước ngày khai mạc cuộc họp 

Đại Hội đồng Cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của Cổ 

đông. Thông báo mời họp, chương trình họp Đại Hội đồng Cổ đông, các tài liệu liên quan 

đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông và dự thảo nghị 

quyết được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Thông báo mời họp sẽ nêu rõ 

địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty để các Cổ đông có thể tiếp cận các tài liệu họp 

đó.  

4. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 11 của Điều lệ có quyền kiến 

nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại Hội đồng Cổ đông. Kiến nghị phải được 

làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất năm ngày làm việc trước ngày khai 

mạc cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông. Kiến nghị phải ghi rõ họ và tên Cổ đông, số lượng 

và loại cổ phần người đó sở hữu, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. 
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5. Trường hợp người triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông từ chối kiến nghị quy định tại 

khoản 4 Điều 4này thì chậm nhất là hai ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại 

Hội đồng Cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người triệu tập họp Đại Hội 

đồng Cổ đông chỉ được từ chối kiến nghị nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

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

b. Vào thời điểm kiến nghị, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông không sở hữu ít nhất 5% tổng 

số cổ phần phổ thông của Công ty; hoặc  

c. Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông. 

6. Người triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại 

khoản 4 Điều 4này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy 

định tại khoản 5 Điều 4 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 5. Thực hiện quyền 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, ủy quyền bằng văn bản cho Người được ủy quyền dự họp dự họp, hoặc dự họp 

thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều này. 

2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại Hội đồng Cổ đông phải lập 

thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của Pháp luật về dân sự và 

phải nêu rõ họ tên Người được ủy quyền dự họp, số lượng cổ phần được ủy quyền và 

các nội dung cần thiết khác theo thông báo của Công ty. Trường hợp có nhiều hơn một 

Người được ủy quyền dự họp được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần được ủy 

quyền cho mỗi Người được ủy quyền dự họp. Người được ủy quyền dự họp phải xuất 

trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp. 

3. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông trong 

trường hợp sau đây: 

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

b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; 

c. Tham dự và biểu quyết thông qua hình thức hội nghị trực tuyến hoặc điện tử, bỏ 

phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; 

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử. 

Điều 6. Cách thức đăng ký tham dự và điều kiện tiến hành cuộc họp Đại Hội đồng Cổ 

đông 

1. Cách thức đăng ký tham dự Đại Hội đồng Cổ đông: 

a. Vào ngày tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký 

Cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các Cổ đông có quyền dự họp có 

mặt đăng ký hết.  

b. Cổ đông đến tham dự đại hội phải mang theo giấy tờ được quy định tại giấy mời họp 

Đại Hội đồng Cổ đông hoặc thông báo của Công ty để xác nhận tư cách Cổ đông.  

c. Cổ đông đến dự cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau 

đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông. Chủ tọa 
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không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông để cho Cổ đông đến 

muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi Cổ đông đến 

muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng. 

2. Các điều kiện tiến hành họp Đại Hội đồng Cổ đông: 

a. Cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông đại diện trên 50% 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.   

b. Trường hợp không có đủ số lượng Cổ đông dự họp cần thiết theo quy định tại điểm a 

khoản này trong vòng một trăm hai mươi phút kể từ thời điểm dự kiến khai mạc cuộc 

họp, người triệu tập họp phải hủy cuộc họp. Thông báo mời họp lần thứ hai phải được 

gửi trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại 

Hội đồng Cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông đại diện cho ít nhất 

33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.  

c. Trường hợp cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông lần thứ hai không được tiến hành do 

không có đủ số Cổ đông dự họp cần thiết theo quy định tại điểm b khoản này trong 

vòng một trăm hai mươi phút kể từ thời điểm dự kiến khai mạc cuộc họp, thông báo 

mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần 

thứ hai. Trong trường hợp này cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông được tiến hành không 

phụ thuộc vào số lượng Cổ đông tham dự 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 7. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu, thông báo kết quả kiểm phiếu và thông qua 

quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông 

1. Cách thức bỏ phiếu 

a. Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng Cổ đông hoặc Người được ủy 

quyền dự họp có quyền biểu quyết một hoặc nhiều phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số 

cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp đó.    

b. Khi tiến hành biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông, Cổ đông hoặc Người 

được ủy quyền dự họp sẽ đánh dấu việc tán thành, không tán thành hoặc không có ý 

kiến đối với từng vấn đề biểu quyết, hoặc ghi số lượng cổ phần bầu cho từng ứng viên 

Hội đồng Quản trị vào phiếu biểu quyết.     

2. Cách thức kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu: 

a. Đại Hội đồng Cổ đông sẽ bầu ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.  

b. Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề 

ngay tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông sau khi việc kiểm phiếu hoàn tất.   

3. Thông qua quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông: việc thông qua các quyết định của Đại 

Hội đồng Cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 21 của Điều lệ. Chủ tọa cuộc 

họp hoặc thư ký cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông công bố nghị quyết của Đại Hội đồng 

Cổ đông sau khi kết quả kiểm phiếu được báo cáo tại Đại Hội đồng Cổ đông và trước khi 

bế mạc cuộc họp. 

Điều 8. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua nghị 

quyết của Đại Hội đồng Cổ đông  

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại 

Hội đồng Cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 
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1. Khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, Hội đồng Quản trị có quyền lấy ý kiến Cổ 

đông bằng văn bản để thông qua tất cả các nghị quyết thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng 

Cổ đông.  

2. Hội đồng Quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ 

đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết, và gửi đến tất cả Cổ đông có quyền biểu 

quyết chậm nhất là 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến.  

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 của Công ty;   

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, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của Cổ 

đông là tổ chức, hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân 

đối với Người đại diện uỷ quyền của Cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng 

loại và số phiếu biểu quyết của Cổ đông; 

d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 

e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với 

từng vấn đề lấy ý kiến;  

f. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; và 

g. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của 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. 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. 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 hoặc 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 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 của Công ty; 

b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 



10 

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; 

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

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

f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người giám sát kiểm phiếu và người 

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 kết quả kiểm phiếu và nghị quyết phải được công bố trên website của Công ty 

trong thời hạn hai mươi tư giờ, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.  

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông 

qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở 

chính của Công ty. 

8. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thì 

nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông được thông qua nếu được số Cổ đông sở hữu trên 50% 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông có quyền biểu quyết tán thành. 

9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản có giá trị như 

nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông.  

Điều 9. Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông 

1. Cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông phải được ghi biên bản, và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu 

giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng 

tiếng nước ngoài và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính và mã số doanh nghiệp của Công ty; 

b. Thời gian và địa điểm họp Đại Hội đồng Cổ đông; 

c. Chương trình và nội dung cuộc họp; 

d. Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại Hội đồng Cổ đông về từng 

vấn đề trong nội dung chương trình họp; 

f. Số Cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp, phụ lục danh sách 

đăng ký Cổ đông, đại diện Cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng; 

g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức 

biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có 

ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp; 

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

i. Họ, tên, chữ ký của Chủ tọa và thư ký. 
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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 làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc 

họp. 

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu 

trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 

4. Biên bản lập bằng tiếng Việt và 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. 

5. Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong 

thời hạn hai mươi bốn giờ kể từ ngày cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông kết thúc. 

6. Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông, phụ lục danh sách Cổ đông đăng ký dự họp, nghị 

quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải 

được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

Điều 10. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông 

Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông 

hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản hoặc kể từ ngày Công ty 

công bố thông tin các tài liệu này, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 11 

của Điều lệ có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ nghị quyết hoặc một 

phần nội dung nghị quyết trong các trường hợp sau đây: 

1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông vi phạm nghiêm 

trọng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 

Điều 25 của Điều lệ; hoặc 

2. Nội dung nghị quyết vi phạm Pháp luật hoặc Điều lệ. 

Điều 11. Công bố biên bản họp (biên bản kiểm phiếu đối với trường hợp lấy ý kiến Cổ 

Đông bằng văn bản) và nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông  

Biên bản họp (hoặc biên bản kiểm phiếu trong trường hợp lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản) 

và nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông được công bố thông tin theo quy định về công bố 

thông tin trên thị trường chứng khoán. 

Điều 12. Trình tự, thủ tục họp Đại Hội đồng Cổ đông bằng hình thức hội nghị trực 

tuyến hoặc điện tử  

1. Bên cạnh hình thức tổ chức họp trực tiếp, Đại Hội đồng Cổ đông thường niên và bất 

thường có thể tổ chức dưới hình thức hội nghị trực tuyến hoặc điện tử có kèm theo hoặc 

không kèm theo bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác trong trường hợp xảy ra (i) 

các sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: thiên tai, chiến tranh, bệnh 

dịch, nổi dậy, bạo động, khủng bố, các quyết định hạn chế hay cấm đoán của cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền; và/hoặc (ii) các sự kiện khách quan khác mà Hội đồng Quản trị xét 

thấy không thuận tiện và/hoặc không phù hợp để tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông theo 

hình thức họp trực tiếp.   
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2. Trong trường hợp Hội đồng Quản trị quyết định triệu tập tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ 

đông dưới hình thức như được quy định tại khoản 1 Điều này, Hội đồng Quản trị có trách 

nhiệm ban hành và công bố trên website của Công ty Quy chế tổ chức họp và biểu quyết 

cho đại hội này chậm nhất là hai mươi mốt (21) trước ngày khai mạc đại hội, với nội dung 

cơ bản như sau: 

a. Hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục tổ chức và tiến hành họp Đại Hội đồng Cổ đông 

dưới hình thức như được quy định tại khoản 1 Điều này;  

b. Quy định cách thức bỏ phiếu điện tử và các hình thức biểu quyết tương đương khác để 

Cổ Đông có thể thực hiện quyền biểu quyết của mình tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ 

đông; 

c. Quy định về cách thức kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu; và 

d. Các nội dung khác liên quan đến tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông dưới hình thức như 

được quy định tại khoản 1 Điều này. 

CHƯƠNG III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị 

1. Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết 

định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm 

quyền của Đại Hội đồng Cổ đông.  

2. Hội đồng Quản trị có các quyền 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. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký 

kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc; quyết định mức lương và 

lợi ích khác của Tổng Giám đốc;  

c. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; 

d. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với Người quản lý cũng như quyết định lựa 

chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý 

chống lại Người quản lý đó; 

e. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; 

f. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền trình 

Đại Hội đồng Cổ đông quyết định;  

g. Quyết định việc phát hành các loại trái phiếu khác hoặc các công cụ nợ khác;  

h. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán khác của Công ty;   

i. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức tạm ứng cổ tức; quyết định thời hạn và 

thủ tục trả cổ tức, tạm ứng cổ tức; quyết định xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh 

doanh của Công ty;   

j. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể hoặc yêu cầu phá sản Công ty; 

k. Cử, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu 

cổ phần hoặc phần vốn góp của Công ty tại các công ty khác, quyết định mức thù lao 
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và lợi ích khác của những người đó; đề cử người ứng cử các chức danh quản lý trong 

các công ty đó; bổ nhiệm, miễn nhiệm và bãi nhiệm các chức danh quản lý trong các 

công ty do Công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ; 

l. Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của Công ty; 

m. Thành lập các Công ty con do Công ty sở hữu trực tiếp;  

n. Quyết định các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng 

hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp 

nhất đã được kiểm toán gần nhất. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và 

giao dịch quy định tại điểm m, điểm o của khoản 1 Điều 14 và khoản 3 Điều 39 của 

Điều lệ; 

o. Việc thực hiện các khoản cầm cố, thế chấp, bảo lãnh hoặc các biện pháp bảo đảm khác 

của Công ty và việc thực hiện các khoản bồi thường khác của Công ty với mức giá trị 

bằng hoặc cao hơn mức giá trị như nêu tại điểm n khoản 2 Điều này; 

p. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty có giá trị từ 1% đến dưới 35% tổng giá 

trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 

gần nhất. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại 

khoản 3 Điều 39 của Điều lệ; 

q. Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được thành lập ở Việt 

Nam hay nước ngoài;  

r. Việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền, bao gồm vàng, quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể 

định giá được bằng Đồng Việt Nam; 

s. Việc Công ty mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã bán trong mỗi 

mười hai tháng; quyết định giá mua lại cổ phần của Công ty phù hợp với quy định của 

Pháp luật; 

t. Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày 

của Công ty; 

u. 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;  

v. Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Đại Hội đồng Cổ đông;  

w. Xây dựng quy chế quản trị nội bộ của Công ty trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua; 

và 

x. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.  

3. Hội đồng Quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý 

kiến bằng văn bản. Mỗi thành viên Hội đồng Quản trị có một phiếu biểu quyết. Hội đồng 

Quản trị có thể thông qua một nghị quyết để uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

thay mặt Hội đồng Quản trị ra quyết định hoặc thực hiện một hoặc một số quyền và nghĩa 

vụ thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị nêu tại khoản 2 Điều này. 

Điều 14. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị 
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1. Hội đồng Quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Số lượng cụ thể thành viên Hội đồng Quản 

trị của Công ty cho từng nhiệm kỳ sẽ được Đại Hội đồng Cổ đông quyết định.   

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội 

đồng Quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Hội đồng Quản trị có số 

lượng thành viên độc lập Hội đồng Quản trị theo quy định của Pháp luật. Một cá nhân chỉ 

được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng Quản trị của Công ty không quá 02 nhiệm kỳ 

liên tục. Thành viên Hội đồng Quản trị có thể không mang quốc tịch Việt Nam và/hoặc 

không cư trú tại Việt Nam. 

Điều 15. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng Quản trị 

1. Thành viên Hội đồng Quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau: 

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và 

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

b. Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh 

vực, ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty. 

2. Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại 

Luật doanh nghiệp, các quy định của Pháp luật liên quan. 

Điều 16. Đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị  

1. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của 

Công ty trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều 

này. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 

hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến 

dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 

năm (05) ứng viên; và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ ứng viên.  

2. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành vên Hội đồng Quản trị cơ bản gồm: đơn đề cử hoặc ứng cử 

thành viên Hội đồng Quản trị theo mẫu của Công ty; sơ yếu lý lịch, thông tin cần thiết do 

ứng cử viên tự khai theo mẫu của Công ty; bản sao CMND, căn cước công dân hoặc hộ 

chiếu có công chứng của ứng cử viên; và các tài liệu khác theo yêu cầu của Công ty và 

Pháp luật có liên quan. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị được gửi cho 

Công ty theo thông báo liên quan.  

Điều 17. Cách thức bầu thành viên Hội đồng Quản trị  

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị phải được 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 cần bầu. Trường hợp có 

từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng, 

Đại Hội đồng Cổ đông sẽ tiến hành bầu tiếp trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang 

nhau hoặc quyết định lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế Bầu cử. 

Điều 18. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị 

1. Thành viên Hội đồng Quản trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp sau:  
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a. Thành viên đó không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị 

theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ hoặc bị Pháp luật cấm làm thành viên 

Hội đồng Quản trị; 

b. Thành viên đó có thư xin từ nhiệm bằng văn bản gửi đến Công ty và được chấp thuận; 

c. Thành viên đó không tham gia các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong sáu tháng 

liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; và 

d. Thành viên đó bị bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quyết định của Đại Hội đồng Cổ 

đông. 

2. 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 lượng thành viên 

Hội đồng Quản trị của 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 của Pháp luật; 

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 19. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị  

Tất cả các thông tin về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các 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. 

Điều 20. Cách thức giới thiệu ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị 

1. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng Quản trị thông qua đề cử và ứng cử không đủ 

số lượng cần thiết, Hội đồng Quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Việc 

Hội đồng Quản trị giới thiệu thêm ứng cử viên theo Điều này 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. 

2. Hội đồng Quản trị sẽ nỗ lực trong việc công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên 

trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định của Pháp luật và phụ thuộc vào 

thông tin của ứng cử viên đã có sẵn hay chưa.   

Điều 21. Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Hội đồng Quản trị 

1. Hội đồng Quản trị bầu một trong số các thành viên Hội đồng Quản trị để làm Chủ tịch Hội 

đồng Quản trị. Nếu xét thấy cần thiết, theo đề xuất của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội 

đồng Quản trị có thể bầu một hoặc một số Phó Chủ tịch từ các thành viên Hội đồng Quản 

trị. Chủ tịch Hội đồng Quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của 

Công ty.  

2. 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; 
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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. Đảm bảo việc Hội đồng Quản trị gửi báo cáo tài chính năm được kiểm toán và báo cáo 

hoạt động của Hội đồng Quản trị trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên;  

g. Thực hiện theo uỷ quyền một hoặc một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của 

Hội đồng Quản trị như nêu tại khoản 3 Điều 27 Điều lệ; và 

h. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ.  

3. Phó Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch trong trường hợp được Chủ tịch uỷ 

quyền nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng Quản trị rằng 

mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực 

hiện nhiệm vụ của mình. Trong trường hợp nêu trên, nếu Chủ tịch không chỉ định Phó 

Chủ tịch hành động như vậy, các thành viên còn lại của Hội đồng Quản trị sẽ chỉ định Phó 

Chủ tịch. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ 

của họ vì lý do nào đó, Hội đồng Quản trị có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ để 

thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc đa số quá bán. 

4. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ chức hoặc bị bãi nhiệm 

hoặc miễn nhiệm, Hội đồng Quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười ngày.  

Điều 22. Cuộc họp của Hội đồng Quản trị 

1. Họp bầu Chủ tịch: trường hợp Hội đồng Quản trị bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của 

nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền 

phải được tiến hành trong thời hạn bảy 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 triệu tập 

và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang 

nhau thì các thành viên này bầu một người trong số họ triệu tập họp Hội đồng Quản trị 

theo nguyên tắc đa số quá bán. 

2. Các cuộc họp thường kỳ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị triệu tập các cuộc họp Hội đồng 

Quản trị, lập chương trình nghị sự, quyết định thời gian và địa điểm họp. Chủ tịch Hội 

đồng Quản trị có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý 

phải họp một lần.  

3. Các cuộc họp bất thường: Chủ tịch Hội đồng Quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường 

khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải triệu 

tập họp Hội đồng Quản trị trong các trường hợp sau: 

a. Có đề nghị của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị; 

b. Có đề nghị của Tổng Giám đốc; 

c. Có đề nghị của ít nhất hai (2) thành viên Hội đồng Quản trị; hoặc 

d.  Trường hợp khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ. 
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Đề nghị triệu tập họp Hội đồng Quản trị quy định tại 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. 

4. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị nêu tại khoản 3 Điều này phải được tiến hành trong thời 

hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản 

trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những 

thiệt hại xảy ra đối với Công ty; và trong trường hợp đó, những người đề nghị tổ chức 

cuộc họp theo quy định tại khoản 3 Điều này có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng Quản 

trị. 

5. Địa điểm họp: các cuộc họp Hội đồng Quản trị sẽ được tiến hành ở địa chỉ đã đăng ký của 

Công ty hoặc những địa điểm khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị. 

6. Thông báo và chương trình họp: thông báo họp Hội đồng Quản trị phải được gửi trước cho 

các thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất 3 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo họp 

Hội đồng Quản trị phải được làm bằng văn bản và phải thông báo đầy đủ chương trình, 

thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn 

bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng Quản trị.    

Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, 

nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng Quản trị được đăng 

ký tại Công ty. 

7. Số thành viên tham dự tối thiểu: các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được coi là hợp lệ và 

được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên Hội đồng Quản trị dự 

họp, bao gồm cả uỷ quyền. Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định tại 

Điều này, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày dự định họp 

lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được coi là hợp lệ nếu có hơn một nửa (1/2) tổng số 

thành viên Hội đồng Quản trị dự họp, bao gồm cả uỷ quyền. 

Thành viên Hội đồng Quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong các 

trường hợp sau đây: 

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

b. Ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết theo quy định tại Điều lệ; 

c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, họp qua điện 

thoại, hoặc hình thức tương tự khác; 

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. 

Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng 

trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị chậm nhất một 

giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả 

những người dự họp. 

8. Thành viên Hội đồng Quản trị phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng Quản trị. 

Thành viên Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu 

được đa số thành viên Hội đồng Quản trị chấp thuận. 

9. Biểu quyết: 
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a. Trừ quy định tại điểm b khoản 9 Điều 29 của Điều lệ, mỗi thành viên Hội đồng Quản 

trị hoặc người được ủy quyền dự họp Hội đồng Quản trị sẽ có một phiếu biểu quyết; 

b. Thành viên Hội đồng Quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch 

hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc Người có liên quan của thành viên đó có lợi ích và 

lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty; 

c. Biểu quyết theo nguyên tắc đa số quá bán: các nghị quyết hoặc quyết định của Hội 

đồng Quản trị sẽ được thông qua khi được các thành viên Hội đồng Quản trị có quyền 

biểu quyết dự họp tán thành theo nguyên tắc đa số quá bán (trên 50%). Trường hợp số 

phiếu biểu quyết ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ 

tịch Hội đồng Quản trị. 

10. Họp và ban hành nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản: Hội đồng Quản trị có 

thể tổ chức một cuộc họp và thông qua tất cả các nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội 

đồng Quản trị bằng việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản.  

Việc họp và lấy ý kiến bằng văn bản sẽ được thực hiện như sau: 

a. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có quyền tổ chức họp và lấy ý kiến các thành viên Hội 

đồng Quản trị bằng văn bản để thông qua các nghị quyết của Hội đồng Quản trị bất kỳ 

lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. 

b. Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải chuẩn bị thư lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản 

trị. Thư lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau: (i) các vấn đề cần lấy ý kiến, (ii) 

phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến, (iii) 

thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời và (iv) họ tên, chữ ký của 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị và họ tên, chữ ký của thành viên Hội đồng Quản trị được 

lấy ý kiến. 

c. Chủ tịch Hội đồng Quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu cùng với 

sự trợ giúp của Người phụ trách quản trị hoặc Thư ký Công ty. Biên bản kiểm phiếu 

phải có các nội dung chủ yếu sau: (i) các vấn đề cần lấy ý kiến, (ii) tổng số thành viên 

Hội đồng Quản trị đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp 

lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ, (iii) tổng số phiếu tán thành, không tán thành 

và không có ý kiến đối với từng vấn đề, (iv) các nghị quyết đã được thông qua, và (v) 

họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Người phụ trách quản trị hoặc Thư 

ký Công ty.  

d. Khi lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản, nghị quyết sẽ được 

thông qua khi có ý kiến tán thành của đa số các thành viên Hội đồng Quản trị (trên 

50%) trên tổng số thành viên Hội đồng Quản trị có quyền biểu quyết đối với vấn đề 

được lấy ý kiến. Trường hợp số phiếu biểu quyết ngang nhau thì ý kiến của Chủ tịch 

Hội đồng Quản trị sẽ là ý kiến quyết định.  

e. Nghị quyết bằng văn bản 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 hợp lệ.     

11. Những người được mời họp dự thính: Tổng Giám đốc và các chuyên gia của một bên thứ 

ba có thể dự họp Hội đồng Quản trị theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhưng 

không được biểu quyết, trừ khi bản thân họ là thành viên Hội đồng Quản trị hoặc là người 

được thành viên Hội đồng Quản trị ủy quyền theo quy định tại khoản 8 Điều 29 của Điều 

lệ. 

Điều 23. Biên bản họp Hội đồng Quản trị 
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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 sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Công ty; 

b. Thời gian, địa điểm họp; 

c. 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 (nếu có); 

g. Trường hợp Hội đồng Quản trị thông qua nghị quyết hoặc quyết định thuộc thẩm 

quyền, 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; và 

i. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản (thư ký cuộc họp), 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. 

Điều 24. Thành phần Ủy ban Kiểm toán 

1. Ủy ban Kiểm toán là cơ quan chuyên môn thuộc Hội đồng Quản trị. Ủy ban Kiểm toán 

có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán phải là thành viên độc lập Hội 

đồng Quản trị. Các thành viên khác của Ủy ban Kiểm toán phải là thành viên Hội đồng 

Quản trị không điều hành. 

2. Thành viên Ủy ban Kiểm toán phải có kiến thức về kế toán, kiểm toán, có hiểu biết 

chung về pháp luật và hoạt động của 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 tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện 

kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó. 

3. Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán 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. 
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4. Việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban Kiểm 

toán phải được Hội đồng Quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng Quản trị. 

Điều 25. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban Kiểm toán 

Ủy ban Kiểm toán có các quyền, nghĩa vụ sau đây:  

1. Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của Công ty và công bố chính thức liên 

quan đến kết quả tài chính của Công ty. 

2. Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro. 

3. Rà soát 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 những giao dịch cần có 

phê duyệt của Hội đồng Quản trị hoặc Đại Hội đồng Cổ đông. 

4. Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty. 

5. Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp 

đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng Quản trị thông qua trước khi trình lên Đại Hội 

đồng Cổ đông thường niên phê duyệt. 

6. Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá 

trình kiểm toán, đặc biệt trong trường hợp Công ty có sử dụng các dịch vụ phi kiểm toán 

của bên kiểm toán. 

7. Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ quy định của Pháp luật, yêu cầu của cơ quan 

quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty. 

8. Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi 

với các thành viên Hội đồng Quản trị khác, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng để thu thập 

thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban Kiểm toán. 

9. Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các 

vấn đề liên quan báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán. 

10. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết. 

11. Xây dựng và trình Hội đồng Quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro; đề xuất 

với Hội đồng Quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty. 

12. Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng Quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng 

Quản trị, Tổng Giám đốc không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật 

doanh nghiệp và Điều lệ này. 

13. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và trình Hội đồng Quản trị thông 

qua. 

14. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật.  

Điều 26. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán 

1. Ủy ban Kiểm toán phải họp ít nhất 02 lần trong một năm. Biên bản họp Ủy ban Kiểm toán 

được lập chi tiết, rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ủy ban Kiểm toán tham 

dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ủy ban Kiểm toán phải 

được lưu giữ đầy đủ.  
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2. Ủy ban Kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn 

bản hoặc hình thức khác do Quy chế hoạt động Ủy ban Kiểm toán quy định. Mỗi thành 

viên Ủy ban Kiểm toán có một phiếu biểu quyết. Trừ trường hợp Quy chế hoạt động Ủy 

ban Kiểm toán có quy định tỷ lệ khác cao hơn, quyết định của Ủy ban Kiểm toán 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 Ủy ban Kiểm toán. 

Điều 27. Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty 

1. Hội đồng Quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất một người làm Người phụ trách quản 

trị Công ty để hỗ trợ công tác quản trị Công ty. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng Quản trị 

quyết định bổ nhiệm một người làm Thư ký công ty. Người phụ trách quản trị Công ty có 

thể kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty. 

2. Người phụ trách quản trị Công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán 

được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. 

3. Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Tư vấn Hội đồng Quản trị trong việc tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông theo quy định 

và các công việc liên quan giữa Công ty và Cổ đông; 

b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng Quản trị và Đại Hội đồng Cổ đông theo yêu cầu của 

Hội đồng Quản trị; 

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

d. Tham dự các cuộc họp; 

e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng Quản trị phù hợp với quy định của 

Pháp luật; 

f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng Quản trị và các thông 

tin khác cho thành viên Hội đồng Quản trị; 

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

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

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

j. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.  

CHƯƠNG IV. TỔNG GIÁM ĐỐC  

Điều 28. Tổng Giám đốc 

1. Hội đồng Quản trị bổ nhiệm một thành viên Hội đồng Quản trị hoặc một người khác làm 

Tổng Giám đốc. 

2. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự 

giám sát của Hội đồng Quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và trước Pháp 

luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không 

quá năm năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào 

các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng Giám đốc không được phép là những người bị 

Pháp luật cấm giữ chức vụ này.  

3. Tổng Giám đốc có những quyền và nghĩa vụ sau:  
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a. Thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị và Đại Hội đồng Cổ 

đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng Quản 

trị, Đại Hội đồng Cổ đông thông qua; 

b. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty có giá trị nhỏ hơn 1% tổng giá trị tài 

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

nhất. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của Hội đồng Quản trị theo quy định tại khoản 2 Điều 39 của Điều lệ; 

c. Quyết định các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn 

35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được 

kiểm toán gần nhất. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị và Đại Hội đồng Cổ đông theo quy định 

tại khoản 2, khoản 3 Điều 39 của Điều lệ;  

d. Quyết định tất cả 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, bao gồm việc thay mặt Công ty 

ký kết các hợp đồng mà Công ty là một bên tham gia, tổ chức và điều hành hoạt động 

sản xuất kinh doanh hằng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất; 

e. Quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn 

nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ; 

f. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty; và 

g. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ này, các quy chế của 

Công ty và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị. 

4. Bãi nhiệm: Hội đồng Quản trị có thể bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi có 

đa số thành viên Hội đồng Quản trị có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm một 

Tổng Giám đốc mới thay thế. 

CHƯƠNG V. PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Điều 29. Mối quan hệ làm việc giữa Hội đồng Quản trị với Tổng Giám đốc 

1. Hội đồng Quản trị thực hiện chức năng quản trị với nhiệm vụ hoạch định chiến lược, 

chính sách và Tổng Giám đốc thực hiện chức năng điều hành, triển khai thực hiện các 

quyết định được Hội đồng Quản trị thông qua. 

2. Tổng Giám đốc phân công người chịu trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng kế hoạch hoạt 

động và triển khai các dự án của Công ty để trình Hội đồng Quản trị.  

3. Khi tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, nếu phát hiện có 

vấn đề không phù hợp, Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng Quản trị để Hội đồng Quản trị 

điều chỉnh phù hợp. 

4. Tổng Giám đốc có thể được mời tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội 

đồng Quản trị để báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Quản 

trị, đồng thời kiến nghị, góp ý xây dựng các chủ trương, chính sách của Hội đồng Quản trị 

phù hợp với tình hình thực tiễn của Công ty. 

5. Hội đồng Quản trị thiết lập cơ chế thanh tra, kiểm tra nhằm kiểm soát Tổng Giám đốc 

trong việc triển khai thực hiện các chiến lược, chính sách và các quyết định của Hội đồng 

Quản trị. 
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Điều 30. Triệu tập cuộc họp Hội đồng Quản trị theo đề nghị của Tổng Giám đốc 

1. Tổng Giám đốc có quyền đề nghị triệu tập cuộc họp Hội đồng Quản trị trong các trường 

hợp sau:  

a. Xử lý các tình huống khẩn cấp mà vượt quá thẩm quyền của Tổng Giám đốc theo quy 

định của Pháp luật và Điều lệ; và 

b. Các trường hợp khác mà Tổng Giám đốc thấy cần thiết.  

2. Trình tự, thủ tục triệu tập cuộc họp Hội đồng Quản trị được thực hiện theo quy định tại 

Điều 29 của Điều lệ.  

Điều 31. Báo cáo của Tổng Giám đốc với Hội đồng Quản trị 

1. Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo cho Hội đồng Quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và 

quyền hạn được giao được tại các cuộc họp của Hội đồng Quản trị.  

2. Báo cáo của Tổng Giám đốc cho Hội đồng Quản trị bao gồm những nội dung sau:  

a. Kết quả thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị và các công việc 

khác được Hội đồng Quản trị ủy quyền;  

b. Tình hình triển khai các kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt và ngân sách liên 

quan;  

c. Kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư và kết quả tài chính định kỳ;  

d. Sự tuân thủ của ban điều hành và các phòng ban trong Công ty đối với các quy định 

của Pháp luật, các quy chế nội bộ của Công ty, quản trị rủi ro;   

e. Các dự kiến kế hoạch kinh doanh, giao dịch đầu tư quan trọng; và 

f. Các nội dung cụ thể khác theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị.  

Điều 32. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội 

đồng Quản trị và Tổng Giám đốc 

1. Thành viên Hội đồng Quản trị có thể trao đổi ngay tại các cuộc họp của Hội đồng Quản trị 

và các cuộc họp có Tổng Giám đốc tham gia.  

2. Thành viên Hội đồng Quản trị có trách nhiệm phản hồi các vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng 

Quản trị bằng văn bản theo quy định tại Điều lệ trong thời hạn được quy định tại thư lấy ý 

kiến liên quan, trừ trường hợp Điều lệ có quy định một thời hạn trả lời khác.  

3. Căn cứ vào các báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc và các thông tin do Tổng Giám đốc 

cung cấp theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán của Công ty có quyền đề 

nghị Hội đồng Quản trị xem xét lại các quyết định của Tổng Giám đốc. Trong trường hợp 

có dấu hiệu vi phạm Pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và có thể gây thiệt 

hại cho Công ty, Ủy ban Kiểm toán có quyền gửi thông báo đến Tổng Giám đốc để yêu 

cầu dừng ngay việc thực hiện các quyết định đó.  

Điều 33. Đánh giá hoạt động của Tổng Giám đốc 

1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị xây dựng các tiêu chuẩn và đánh giá hoạt động đối với Tổng 

Giám đốc. Các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động được xây dựng thận trọng trên cơ sở cân 

bằng giữa lợi ích của Tổng Giám đốc với lợi ích lâu dài của Cổ đông và Công ty.  
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2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện đánh giá Tổng Giám đốc dựa trên các nhóm tiêu chí 

chính sau:  

a. Thực hiện mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh;  

b. Trách nhiệm của Tổng Giám đốc; và 

c. Năng lực chuyên môn, khả năng lãnh đạo của Tổng Giám đốc.  

CHƯƠNG VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 34. Hiệu lực của Quy chế Quản trị 

Quy chế Quản trị này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế (các) quy chế nội bộ về quản trị 

công ty của Công ty được ban hành trước đây. 

Điều 35. Tổ chức thực hiện 

Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quy chế Quản trị này.  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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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 này của Công ty Cổ phần 

Nước khoáng Quảng Ninh 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 và các quy định khác của Pháp luật có liên 

quan.  

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị này được áp dụng cho Hội 

đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị.  

Điều 2. Các định nghĩa  

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

a. “Cổ đông” là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty. 

b. “Công ty” là Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh.  

c. “Điều lệ” là bản Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh được thông 

qua tại Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 ngày 09/4/2021. 

d. “Luật doanh nghiệp” là Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông 

qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản sửa 

đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có). 

e. “Luật chứng khoán” là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 2019, và các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản sửa 

đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có). 

f. “Người có liên quan” là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại khoản 23, 

Điều 4 của Luật doanh nghiệp và khoản 46, Điều 4 của Luật chứng khoán. 

g. “Người đại diện theo uỷ quyền” là người được Cổ đông là tổ chức ủy quyền để thực 

hiện các quyền Cổ đông của mình theo quy định của Pháp luật. 

h. “Người được ủy quyền dự họp” là người được Cổ đông (tổ chức hoặc cá nhân), hoặc 

Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức, ủy quyền để tham dự và biểu 

quyết tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông theo các hình thức được quy định tại Điều lệ 

và Luật doanh nghiệp. 

i. “Người quản lý” là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị và Tổng 

Giám đốc. 

j. “Pháp luật” có nghĩa là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Luật 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 được Quốc hội thông qua 

ngày 22 tháng 6 năm 2015, và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có) và 

các luật, các quy định có hiệu lực như luật thành văn hoặc không thành văn đang có 

hiệu lực tại nơi Công ty đăng ký giao dịch cổ phiếu, bao gồm cả các quy định của Sở 

Giao dịch Chứng khoán.  

k. “Quy chế” là Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị này.  
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l. “Sở Giao dịch Chứng khoán” là sở giao dịch chứng khoán mà Công ty đăng ký giao 

dịch cổ phiếu. 

m. “Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị” là thành viên Hội đồng Quản trị đáp ứng các 

điều kiện về thành viên độc lập do Pháp luật quy định. 

n. “Việt Nam” là nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. 

2. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một quy định hoặc văn bản sẽ bao gồm cả các sửa 

đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế quy định hoặc văn bản đó. 

3. Các tiêu đề (chương, điều của Quy chế này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc theo 

dõi và không ảnh hưởng tới nội dung của Quy chế này. 

4. “Người” sẽ bao gồm cá nhân và tổ chức.  

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng Quản trị 

1. Hội đồng Quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng Quản trị 

chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại Hội 

đồng Cổ đông, trước Pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị đối 

với sự phát triển của Công ty. 

2. Hội đồng Quản trị giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các 

nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị. 

CHƯƠNG II. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

Điều 4. 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 doanh nghiệp, 

Luật chứng khoán, Pháp luật liên quan và Điều lệ, trong đó có quyền được cung cấp các 

thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các 

phòng ban trong Công ty.  

2. Thành viên Hội đồng Quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về 

quản trị công ty và các nghĩa vụ sau: 

a. Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất 

của Cổ Đông và của Công ty; 

b. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và có ý kiến về các vấn đề được 

đưa ra thảo luận; 

c. Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng Quản trị các khoản thù lao nhận được từ các 

công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác; 

d. Báo cáo Hội đồng Quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty 

con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với 

thành viên Hội đồng Quản trị và những Người có liên quan của thành viên đó; giao 

dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên 

sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước 

thời điểm giao dịch; 

e. Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy 

định của Pháp luật. 
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3. Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội 

đồng Quản trị. 

Điều 5. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng Quản trị 

1. Thành viên Hội đồng Quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc 

của Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của 

Công ty và của đơn vị trong Công ty. 

2. Những người được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu 

theo yêu cầu của thành viên Hội đồng Quản trị. 

Điều 6. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị 

1. Hội đồng Quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Số lượng cụ thể thành viên Hội đồng Quản 

trị của Công ty cho từng nhiệm kỳ sẽ được Đại Hội đồng Cổ đông  quyết định.  

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội 

đồng Quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Hội đồng Quản trị có số 

lượng thành viên độc lập Hội đồng Quản trị theo quy định của Pháp luật. Một cá nhân chỉ 

được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng Quản trị của Công ty không quá 02 nhiệm kỳ 

liên tục. Thành viên Hội đồng Quản trị có thể không mang quốc tịch Việt Nam và/hoặc 

không cư trú tại Việt Nam. 

Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng Quản trị 

1. Thành viên Hội đồng Quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau: 

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và 

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

b. Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh 

vực, ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty. 

2. Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại 

Luật doanh nghiệp, các quy định của Pháp luật liên quan. 

Điều 8. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

1. Hội đồng Quản trị bầu một trong số các thành viên Hội đồng Quản trị để làm Chủ tịch Hội 

đồng Quản trị. Nếu xét thấy cần thiết, theo đề xuất của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội 

đồng Quản trị có thể bầu một hoặc một số Phó Chủ tịch từ các thành viên Hội đồng Quản 

trị. Chủ tịch Hội đồng Quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của 

Công ty.  

2. 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;  
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f. Đảm bảo việc Hội đồng Quản trị gửi báo cáo tài chính năm được kiểm toán và báo cáo 

hoạt động của Hội đồng Quản trị trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên;  

g. Thực hiện theo uỷ quyền một hoặc một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của 

Hội đồng Quản trị như nêu tại khoản 3 Điều 27; và 

h. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ.  

3. Phó Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch trong trường hợp được Chủ tịch uỷ 

quyền nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng Quản trị rằng 

mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực 

hiện nhiệm vụ của mình. Trong trường hợp nêu trên, nếu Chủ tịch không chỉ định Phó 

Chủ tịch hành động như vậy, các thành viên còn lại của Hội đồng Quản trị sẽ chỉ định Phó 

Chủ tịch. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ 

của họ vì lý do nào đó, Hội đồng Quản trị có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ để 

thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc đa số quá bán. 

4. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ chức hoặc bị bãi nhiệm 

hoặc miễn nhiệm, Hội đồng Quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười ngày.  

Điều 9. Đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị  

1. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của 

Công ty trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều 

này. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 

hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến 

dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 

năm (05) ứng viên; và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ ứng viên.  

2. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành vên Hội đồng Quản trị cơ bản gồm: đơn đề cử hoặc ứng cử 

thành viên Hội đồng Quản trị theo mẫu của Công ty; sơ yếu lý lịch, thông tin cần thiết do 

ứng cử viên tự khai theo mẫu của Công ty; bản sao CMND, căn cước công dân hoặc hộ 

chiếu có công chứng của ứng cử viên; và các tài liệu khác theo yêu cầu của Công ty và 

Pháp luật có liên quan. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị được gửi cho 

Công ty theo thông báo liên quan.  

Điều 10. Cách thức bầu thành viên Hội đồng Quản trị  

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị phải được 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 cần bầu. Trường hợp có 

từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng, 

Đại Hội đồng Cổ đông sẽ tiến hành bầu tiếp trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang 

nhau hoặc quyết định lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế Bầu cử. 

Điều 11. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị 

1. Thành viên Hội đồng Quản trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp sau:  

a. Thành viên đó không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị 

theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ hoặc bị Pháp luật cấm làm thành viên 

Hội đồng Quản trị; 
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b. Thành viên đó có thư xin từ nhiệm bằng văn bản gửi đến Công ty và được chấp thuận; 

c. Thành viên đó không tham gia các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong sáu tháng 

liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; và 

d. Thành viên đó bị bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quyết định của Đại Hội đồng Cổ 

đông. 

2. 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 lượng thành viên 

Hội đồng Quản trị của 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 của Pháp luật;  

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 12. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị  

Tất cả các thông tin về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các 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. 

CHƯƠNG III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị 

1. Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết 

định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm 

quyền của Đại Hội đồng Cổ đông.  

2. Hội đồng Quản trị có các quyền 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. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký 

kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc; quyết định mức lương và 

lợi ích khác của Tổng Giám đốc;  

c. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; 

d. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với Người quản lý cũng như quyết định lựa 

chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý 

chống lại Người quản lý đó; 

e. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; 

f. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền trình 

Đại Hội đồng Cổ đông quyết định;  

g. Quyết định việc phát hành các loại trái phiếu khác hoặc các công cụ nợ khác;  
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h. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán khác của Công ty;   

i. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức tạm ứng cổ tức; quyết định thời hạn và 

thủ tục trả cổ tức, tạm ứng cổ tức; quyết định xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh 

doanh của Công ty;   

j. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể hoặc yêu cầu phá sản Công ty; 

k. Cử, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu 

cổ phần hoặc phần vốn góp của Công ty tại các công ty khác, quyết định mức thù lao 

và lợi ích khác của những người đó; đề cử người ứng cử các chức danh quản lý trong 

các công ty đó; bổ nhiệm, miễn nhiệm và bãi nhiệm các chức danh quản lý trong các 

công ty do Công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ; 

l. Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của Công ty; 

m. Thành lập các Công ty con do Công ty sở hữu trực tiếp;  

n. Quyết định các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng 

hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp 

nhất đã được kiểm toán gần nhất. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và 

giao dịch quy định tại điểm m, điểm o của khoản 1 Điều 14 và khoản 3 Điều 39 của 

Điều lệ; 

o. Việc thực hiện các khoản cầm cố, thế chấp, bảo lãnh hoặc các biện pháp bảo đảm khác 

của Công ty và việc thực hiện các khoản bồi thường khác của Công ty với mức giá trị 

bằng hoặc cao hơn mức giá trị như nêu tại điểm n khoản 2 Điều này; 

p. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty có giá trị từ 1% đến dưới 35% tổng giá 

trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 

gần nhất. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại 

khoản 3 Điều 39 của Điều lệ; 

q. Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được thành lập ở Việt 

Nam hay nước ngoài;  

r. Việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền, bao gồm vàng, quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể 

định giá được bằng Đồng Việt Nam; 

s. Việc Công ty mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã bán trong mỗi 

mười hai tháng; quyết định giá mua lại cổ phần của Công ty phù hợp với quy định của 

Pháp luật; 

t. Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày 

của Công ty; 

u. 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;  

v. Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Đại Hội đồng Cổ đông;  

w. Xây dựng quy chế quản trị nội bộ của Công ty trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua; 

và 

x. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.  
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3. Hội đồng Quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý 

kiến bằng văn bản. Mỗi thành viên Hội đồng Quản trị có một phiếu biểu quyết. Hội đồng 

Quản trị có thể thông qua một nghị quyết để uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

thay mặt Hội đồng Quản trị ra quyết định hoặc thực hiện một hoặc một số quyền và nghĩa 

vụ thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị nêu tại khoản 2 Điều này. 

Điều 14. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị trong việc phê duyệt, ký kết 

hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan 

1. Hội đồng Quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan 

sau đây: 

a. Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng 

số cổ phần phổ thông của Công ty và Người có liên quan của họ;  

b. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và Người có liên quan của họ;  

c. Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc làm chủ hoặc sở hữu 

phần vốn góp hoặc cổ phần;  

d. Doanh nghiệp mà Người có liên quan của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám 

đốc làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên 10% vốn 

điều lệ. 

2. Hội đồng Quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch sau đây:  

a. Hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 1 Điều 39 và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng 

giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm 

toán gần nhất; hoặc 

b. Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị trị từ 10% trở xuống tổng giá 

trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất 

giữa Công ty và Cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên 

hoặc Người có liên quan của Cổ đông đó. 

Trường hợp này, người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành 

viên Hội đồng Quản trị 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 5 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được thông báo; 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 15. 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 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 của Hội đồng Quản trị còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu 

theo quy định của Pháp luật; 
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c. Theo yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 11 của Điều 

lệ; và 

d. Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.  

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 sáu mươi ngày 

kể từ ngày số lượng thành viên của Hội đồng Quản trị còn lại ít hơn số lượng thành viên 

tối thiểu theo quy định của Pháp luật, hoặc nhận được yêu cầu triệu tập họp quy định tại 

điểm c khoản 4 Điều 13 của Điều lệ. 

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. Danh sách Cổ đông có quyền dự họp Đại 

Hội đồng Cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại Hội 

đồng Cổ đông; 

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 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; 

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 của Điều lệ; 

và 

h. Các công việc khác phục vụ cuộc họp. 

CHƯƠNG IV. CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 16. Cuộc họp của Hội đồng Quản trị 

1. Họp bầu Chủ tịch: trường hợp Hội đồng Quản trị bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của 

nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền 

phải được tiến hành trong thời hạn bảy 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 triệu tập 

và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang 

nhau thì các thành viên này bầu một người trong số họ triệu tập họp Hội đồng Quản trị 

theo nguyên tắc đa số quá bán. 

2. Các cuộc họp thường kỳ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị triệu tập các cuộc họp Hội đồng 

Quản trị, lập chương trình nghị sự, quyết định thời gian và địa điểm họp. Chủ tịch Hội 

đồng Quản trị có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý 

phải họp một lần.  

3. Các cuộc họp bất thường: Chủ tịch Hội đồng Quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường 

khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải triệu 

tập họp Hội đồng Quản trị trong các trường hợp sau: 

a. Có đề nghị của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị; 
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b. Có đề nghị của Tổng Giám đốc; 

c. Có đề nghị của ít nhất hai (2) thành viên Hội đồng Quản trị; hoặc 

d.  Trường hợp khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ. 

Đề nghị triệu tập họp Hội đồng Quản trị quy định tại 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. 

4. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị nêu tại khoản 3 Điều này phải được tiến hành trong thời 

hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản 

trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những 

thiệt hại xảy ra đối với Công ty; và trong trường hợp đó, những người đề nghị tổ chức 

cuộc họp theo quy định tại khoản 3 Điều này có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng Quản 

trị. 

5. Địa điểm họp: các cuộc họp Hội đồng Quản trị sẽ được tiến hành ở địa chỉ đã đăng ký của 

Công ty hoặc những địa điểm khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị. 

6. Thông báo và chương trình họp: thông báo họp Hội đồng Quản trị phải được gửi trước cho 

các thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất 3 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo họp 

Hội đồng Quản trị phải được làm bằng văn bản và phải thông báo đầy đủ chương trình, 

thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn 

bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng Quản trị.    

Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, 

nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng Quản trị được đăng 

ký tại Công ty. 

7. Số thành viên tham dự tối thiểu: các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được coi là hợp lệ và 

được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên Hội đồng Quản trị dự 

họp, bao gồm cả uỷ quyền. Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định tại 

Điều này, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày dự định họp 

lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được coi là hợp lệ nếu có hơn một nửa (1/2) tổng số 

thành viên Hội đồng Quản trị dự họp, bao gồm cả uỷ quyền. 

Thành viên Hội đồng Quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong các 

trường hợp sau đây: 

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

b. Ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết theo quy định tại Điều lệ; 

c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, họp qua điện 

thoại, hoặc hình thức tương tự khác; 

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. 

Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải 

đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị chậm 

nhất một giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của 

tất cả những người dự họp. 



12 

8. Thành viên Hội đồng Quản trị phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng Quản trị. 

Thành viên Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu 

được đa số thành viên Hội đồng Quản trị chấp thuận. 

9. Biểu quyết: 

a. Trừ quy định tại điểm b khoản 9 Điều 29 của Điều lệ, mỗi thành viên Hội đồng Quản 

trị hoặc người được ủy quyền dự họp Hội đồng Quản trị sẽ có một phiếu biểu quyết; 

b. Thành viên Hội đồng Quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch 

hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc Người có liên quan của thành viên đó có lợi ích và 

lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty; 

c. Biểu quyết theo nguyên tắc đa số quá bán: các nghị quyết hoặc quyết định của Hội 

đồng Quản trị sẽ được thông qua khi được các thành viên Hội đồng Quản trị có quyền 

biểu quyết dự họp tán thành theo nguyên tắc đa số quá bán (trên 50%). Trường hợp số 

phiếu biểu quyết ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ 

tịch Hội đồng Quản trị. 

10. Họp và ban hành nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản: Hội đồng Quản trị có 

thể tổ chức một cuộc họp và thông qua tất cả các nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội 

đồng Quản trị bằng việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản.  

Việc họp và lấy ý kiến bằng văn bản sẽ được thực hiện như sau: 

a. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có quyền tổ chức họp và lấy ý kiến các thành viên Hội 

đồng Quản trị bằng văn bản để thông qua các nghị quyết của Hội đồng Quản trị bất kỳ 

lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. 

b. Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải chuẩn bị thư lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản 

trị. Thư lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau: (i) các vấn đề cần lấy ý kiến, (ii) 

phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến, (iii) 

thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời và (iv) họ tên, chữ ký của 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị và họ tên, chữ ký của thành viên Hội đồng Quản trị được 

lấy ý kiến. 

c. Chủ tịch Hội đồng Quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu cùng với 

sự trợ giúp của Người phụ trách quản trị hoặc Thư ký Công ty. Biên bản kiểm phiếu 

phải có các nội dung chủ yếu sau: (i) các vấn đề cần lấy ý kiến, (ii) tổng số thành viên 

Hội đồng Quản trị đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp 

lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ, (iii) tổng số phiếu tán thành, không tán thành 

và không có ý kiến đối với từng vấn đề, (iv) các nghị quyết đã được thông qua, và (v) 

họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Người phụ trách quản trị hoặc Thư 

ký Công ty.  

d. Khi lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản, nghị quyết sẽ được 

thông qua khi có ý kiến tán thành của đa số các thành viên Hội đồng Quản trị (trên 

50%) trên tổng số thành viên Hội đồng Quản trị có quyền biểu quyết đối với vấn đề 

được lấy ý kiến. Trường hợp số phiếu biểu quyết ngang nhau thì ý kiến của Chủ tịch 

Hội đồng Quản trị sẽ là ý kiến quyết định.  

e. Nghị quyết bằng văn bản 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 hợp lệ.     

11. Những người được mời họp dự thính: Tổng Giám đốc và các chuyên gia của một bên thứ 

ba có thể dự họp Hội đồng Quản trị theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhưng 
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không được biểu quyết, trừ khi bản thân họ là thành viên Hội đồng Quản trị hoặc là người 

được thành viên Hội đồng Quản trị ủy quyền theo quy định tại khoản 8 Điều 29 của Điều 

lệ.  

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 sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Công ty; 

b. Thời gian, địa điểm họp; 

c. 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 (nếu có); 

g. Trường hợp Hội đồng Quản trị thông qua nghị quyết hoặc quyết định thuộc thẩm 

quyền, 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; và 

i. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản (thư ký cuộc họp), 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 các báo cáo 

sau đây: 

a. Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; 

b. Báo cáo tài chính; 
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c. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty. 

2. Các báo cáo quy định tại các Điều này phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

Điều 19. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng Quản trị 

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng Quản trị theo kết quả và 

hiệu quả kinh doanh. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng Quản trị do Đại Hội đồng 

Cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. 

2. Thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty 

theo quy định của Pháp luật.  

3. 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.  

Điều 20. Công khai các lợi ích liên quan 

1. Thành viên Hội đồng Quản trị 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 điều khoản này phải được thực hiện trong thời hạn 7 ngày 

làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được khai báo 

với Công ty trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng. 

Việc kê khai theo quy định tại điều khoản này phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công 

ty. Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, 

Tổng Giám Đốc có quyền xem xét nội dung kê khai bất cứ lúc nào nếu thấy cần thiết. 

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 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 GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỚI BAN ĐIỀU 

HÀNH VÀ ỦY BAN KIỂM TOÁN 

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 
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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 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, quyết định để Tổng Giám 

đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng Quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện 

các nghị quyết, quyết định do Hội đồng Quản trị ban hành. 

Điều 23. Mối quan hệ với Ủy ban Kiểm toán 

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng Quản trị và Ủy ban Kiểm toán là quan hệ phối hợp. Quan hệ 

làm việc giữa Hội đồng Quản trị với Ủy ban Kiểm toán theo nguyên tắc bình đẳng và độc 

lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ. 

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ủy ban Kiểm toán, Hội 

đồng Quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế 

hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời. 

CHƯƠNG VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 24. Hiệu lực thi hành 

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 25. Tổ chức thực hiện 

Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quy chế này.  

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

________________________ 

NGUYỄN THIỀU NAM 




