
TAp E9AN opr ruey vrET NAM ceNG HoA xA ngI cnu Ncnia. vIET NAM

cONc rY cP sgl PHU BAI DOc l6p - Tu do - Hanh phric

so, /tS BB-DHDCE 2021 Thila Thian Hud, ngdy 23 thdng 04 ndm 2021

BIEN nAN DAr HQr oONc co DONG THTIONG NI0N
C6NC TY CP SOI PHU BAI NAM 2O2I

- TOn cong ty: cONG rv cO pnAN sQI PHU BAI
Aay ci.{-D-nbN;;t'6, $003s?720; oane 5y thlv ooi mn 8 ngay_la fi5t2020; Noi c6p:

phdng barg ky Kinh doanh - SO fi5 ho4ch va pAu tu Tinh Thta Thi6n Huti

- Thdi gian: Vdo tfc 14 gid 30 phrit ngdy 23 thfung 04 ndm202l
- E.ia AIcm' t4i phdng hq'p rang 2 - Nd di6u hdnh C6ng ty C6 phAn Sqi Phf Bii (Dia chi:

KCN Phil Bdi, Phuon{ pttti Aat, ftti xd Haong Thuy, fini Thita ThiAn HuCI.

DIEN BIEN DA.I HQI

A. KHAI MAC, THANH PHAN THAM DI/VA riNn HgP LB CUA D{.I HQI:

V Khai mgc vir thinh phffn tham dU D4i hQi:

6ng Cao Hiru Hi6u - Cht tich HDQT C6ng ty thay m{t Ban tO chrlc ph6t bi6u khai

m4c D4i hQi rl6ng cO d6ng thucmg ni6n COng ty CP Sqi Phri Bdi ndm 2021 vit gi6i thiQu

'thanh phAn tham dU Eai hQi.

1- CO rl6ng cria COng ty: C6 m4t 06 ngudi, ld c6c cO d6ng vd ngudi etai dien theo riy
). , I -^quy€n cta cO ddng t4i COng ty CP Sqi Phf Bdi.

2- HOi tl6ng quf,n tri C6ng ty:
1- 6ng Cao Hiru Hii5u - Chti tich
2-Bitfran fni Kim Chi - Uy vi6n, T6ng GiSm t16c

3- Ban ki6m soit COng ty:
1- Ong V6 Hodng Phpng - Uy vi€n
2- 6ngNguy6n Nggt C6ch - Uy vi6n

IV 86o c6o ktit qui ki6m tra tu cich cO il6ng tham dg D4i hQi:

Ong Vd Hodng Phgng - Trucrng Ban ki6m tra tu cSch cO d6ng b6o c5o Ktit qui ki6m

tra tu c6ch cO d6ng tham dg Dai hQi:
ryi - -^ -5-OOng duqc triQu t4p lham.dU.Dai hQi : 143 cO d6ng dai diQn cho quyAn s0- IOng so c(

hiru 9.500.000 c6 phi6u, bdng 100% t6ng s6 c6 phi6u c6 quy6n bi6u quy6t.
mr ' 5 d6ng (s0 hiru vd d4i diQn theo riy quy6n) c6 mfit vd thi iliAu kiQn th.u* drl- IOng so c(

Dai hQi Ia OZ cO d6ng, rlai diQn cho 8.578 .226 cd phiiSu, chi6m 90,2970 trOn t6ng s6

9.500.000 c6 phitiu c6 quytin bi6u quyiSt cria Cdng ty.

Cdn cri LuQt Doanh nghiQp vi Ei0u lQ tO chrlc vd ho?t ilQng C6ng ty, phi6n hqp Eai hQi

il6ng c6 tlOng ihucrng nl6n COng ty CP Sqi Phri Bdi ndm 2021 dugcph6p tiiSn hinth (cd BiAn

B. NQr DUNG CHiNH:

V Th6ng qua Quy cn6 tO chrfrc Dgi hQi:

fing Cao Hii'u Hii5u - Cht tich HDQT COng ty diltrinh bdy Quy chti t6 chric Dai hQi vd

ttuqc Eai hQi <t6ng cO d6ng gio tay bi6u quytit t6n thanh IOO%.
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IV Bffu Chri tga, Thu kf vir Ban ki6m phi6u:

1- $ng Cao Hiru Hiilu - Chri tich HDQT C6ng ty.la Chri tqa Dai h6i.

2- Chntqa_Dai hQi gi6i thiQu vd dugc Dai hQi bi6u quyiSt tin nhiQm l00o/o bdu Thu ky vd

Ban ki6m phiiSu tai Dai hQi, g6m:
_ .r"-Jo ky Dai hQi: 6ng Nguy6n Tudmg Huy - Thu ky HDQT COng ty.

- B; d6-'pnib, oalt Oi ila no*frnai rruc tam rrucrng Ban-kii5m phiiSu; ong vo

Hoing pt 
""g 

1JUV vi€n vd $ng Nguy6n iudng Huy ld Thu ky Ban kiiSm phii5u.

IIU Thdng qua Chuong trinh hqp D4i hQi tl6ng cO d6ogt

6ng cuo Hiru Hiis;- Cht to-a trinh bdy vi dd dugc Dai hOi ct6ng c6 d6ng gio tay bi6u

quy6t nfrft t i l11%thdng qua Chuong trinh Dai hqi (cd Chmng trinh Dqi h1i kDm theo)

lYl CircnQi dung trinh Eai hQi tliing cO d6ngt

Dai h6i 116 nghe c6c thanh vi6n HQi d6ng quin tri vd Co quan di6u hdnh COng ty trinh

biy c6c nQi dung sau:

1- Thay m6t Hoi tt6ng quin tri c6ng ty, Bd TrAn Thi Kim chi - uy vi6n HEQT - J6"g
Gi6m;5;'d;; ry rrtrt bdy tai pai h6i Bao c6o cria HQi d6ng quin tri COng ty vO riSt qua

,arr;r[t tinrr a"ouort ndm2020vd Kti iroach sin xu6t kinh doanh nrm 2021 ci,r- COng ty CP

Sqi Phf Bii (c6 kdm theo Bdo cdo cht ttdt ffinhDqi hAil'

2- 6ng Cao Hiru Hii5u - Cht tich HDQT COng ty trinh bdy tai Dai hOi 86o c6o ve K6t

qu6 ho4t rtEng nam 2020.vitK6 ho4ch ho4t dQng ndm202l cria H6i d6ng quan fi C6ng ty (c6
' 
iam theo Bdo cdo cht ttiit trinh Dqi h1i).

3- 86o cdo Tdi chinh COng W ndm 2O2O dd dugc kiiSm toan b&i Cdng ty TNHH KPMG

ViQt Nam (do Bd Hodng rhai rruc - Trucmg Phdng K6 to6n-tdi chinh C6ng ty trinh bdy)

(c6 bdn sao Bdo cdo Tdi chlnh kdm theo).

4- Th6ng qua 86o c6o tinh hinh sri dUng v6n d6n ngdy 3l/1212020 dd dugc ki0m toan boi

c6ng ty TNHH Kt6;1;il* ic t"an eec (do Bd froi"g Th6i Tnic - TruOng Phdng KE

toan-Tdi chinh COng ty trinh biry) @6 bdn sao Bdo cdo kdm theo).

5- Dinh hu6ng fj lQ chia cO tric ndm 2020 vd Phdn ptrOi tqi nhu0n l.ty ki5 sau th-ui5

(LNST) ndm2020'",iu iOng ty (do Bd Hodng ThSi Truc - i*ot g Phdng Ki5 to6n-Tdi chinh

cAno tv h4n cio trinh Dai h6i hi6u ouv6t th6ns qua). Cu thti nhu sau:

* Thdi gian chi tri c6 tftc: Sau khi c6 Nghi quyl5t cria EHDCD thulng ni6n nim 2021

cria C6ng ty.

Cdne ty b6o c6o trinh Dai hQi bi6u quy6t th6ng @
TT Di6n gifii sa nin (WE) Ghi chrt

1t Lgi nhuQn sau thui5 ndm2020: 7.230.676.226

2l Phuong an phdn pfrOi tqi nhufln: 7.230.676.226

t- Chia cd tuc ndm 2020 cho cilc cO d6ng
. J ..).
Dang uen:

4.750.000.000 5%NDL (95 ty dong)

b- Trich Quf dAu m ph6t tri6n: 826.892.000 Ty 19 11,4370/LNST

c- Trich Qu! thucrng HOi <t6ng quin tri,
Ban Ki6m so6t vd Co quan eti6u hanh

COng ty ndm 2020:

826;892.000

d- Trich Qu! khen thu&ng, phric lgi: 826.892.226 Chia d6u cho 02 qu!



6- Bd Hoang Th6i Truc - Trucrng Phdng K6 to6n-Tdi chfnh COng ty b.ao c6o trinh Dai hOi

bi6u quyilt th6ng qua TiAn tht lao c6ng viQc cho c6c thAnh vi6n HOi d6ng quin tri vd Ban

ki€m ,oat ,,iu C-6"; ty; Ti6n lucrng cho Ban LAnh d4o Cdng ty; Quf ti6n lucrng, tiAn thu&ng

ki5t quf, SXKD cho cdn bQ c6ng nhdn vi6n C6ng ty trong ndm202l
a) Glirnguy6n tiAn hong, thtr lao cOng vigc hdng thang cho HQi tl6ng quin tri vi Ban

ki6m so6t Cdng ty:
+ Thir lao thdnh vi6n HQi d6ng Quan tri:

- Chri tich HDQT: 15.000.000 <t6ng/th6ng.

- Uy vi6n HDQT: 10.000.000 d6ng/th6ng.

+ Ti6n lucrng vd thir lao thdnh vi6n Ban ki6m so6t:

- Ti6n tucig Tru&ng BKS chuy6n tr6ch: 7.000.000 tl6ng/th6ng.

- Tht lao Uy vi6n BKS: 3.000.000 d6ng/th6ng.

b) Giff nguy6n ti6n luong, ti6n thu0ng ktit qui SXKD hdng thang cho Ban Ldnh d4o

C6ng tY:
+ T6ng Gi6m d6c: kho6n g 45 - 55 triQu tt6ng/thang.

+ C6c Ph6 TOng gi6md6c: kho6ng25 -40 triQu il6ng/th6ng.

+ fri to6n tru&ng, hoflc Trucrng phdng f6 toan-tdi chinh: khoing 18 - 25 triQu

tl6ng/th6ng.
x Cdc mrirc tiin luong, tiin thaong kAt qud SXKD hdng thdng nAu ffAn cho Ban

Ldnh dqo C6ng ty sd duqc cQp nhQt theo cdc quy dinh hi€n hdnh cila Cdng ty vd Nhd

G T';,;':!#*;f:!S:'f:I{:;lf:K;t':;;r!#:;il:':#;c6ngnh6nvi6n
NG COng ty-tr€n dq*h thu Qan sgi vi gia c6ng sqi ld l5o/o.

"oi, 
1 U.V quyC, cho T0ng Gi6m AOr.COng ty chiu tr6ch nhiQm xem x6t, quy6t dinh viQc

,;; phan ph6i ,a tfr*n to6n tGn luong, ti6n thucvng cho toan th6 CBCNV COng ty tu chi phi

:' S)KD hang thting hoflc Qu] ti6n luong, thuong vd Qu! khen thuong, phric lqi cria C6ng ty.

U €. Ghi chrfi:
+ Mrtc luong, thadng k€t qud SXKD hdng thting nAu ffAn ld kh6ng bao g6m thu€ thu

nhQp cd nhdn.
+ Ngodi si| ttin thu nhqp hdng thdng nAu ffAn, C6ng ty thanh_todn thAm cdc khodn fiAn

khdc (kh6ng bao gdm thuA tiu 
"h,Ap 

cd nhdn), nhu: tiin thu&ng td fet, tiin laong thdng thfi

13 theo quyil dinh cila Cdng ty.

+ ThuA thu nhQp cd nhdn do C6ng ty chiu chi phi.

7- Ba Hodng Th6i Truc - Tru&ng Phdng K6 to6n-Tii chinh C6ng ty b6o c6o trinh Eai hQi ij

bi6u quyiit th6ng qua chri trucrng: C6ng ty lpa chgn dcrn vi ki6m to6n 86o c6o Tdi chinh n6m

2021 cfnC6ng tyia COng ty TNHH fpMC ViQt Nam, hoflc mQt td chr?c ki6m toan tlQc lap

kh6c c6 uy tin.

8- Srla O6i, UO sung Di6u lC TO chric vd Ho4t dQng COng ty C6 phAn Sqi Plri Bdi (srla <t6i

Dn thrl biy) vd Quy .t i5 nQi b0 vC Qu6n tri C6ng ty; Xdy dUng mdi Quy chi5 ho4t dQng cria

HQi el6ng quin tri vd Quy ch6 ho4t dQng cria Ban ki6m so6t cria Cdng ty C6 phan Sqi fhf
Bdi.

Thay mflt HQi rt6ng quin tri COng ty, 6ng Cao Hiiir Hiriu - Cht tich HDQT C6ng ty
da b6o c6o irinh Dai hQi AO"g cO d6ng xem x6t vi bii5u quyiSt th6ng qua nQi dung c6c Td
trinh sau:

a) Td trinh s6 L32ITT:-DHECD 2021ngiiy 23 thdngO4 ndm 2021v€ viQc: Sria d6i,

B6 sung Ei6u lQ T6 chric vi Ho4t tlQng C6ng ty CO phAn Sqi Phf Bni.



b) Td trinh s6 133/TTr-DHDCD 2021 ngiry 23 th6ng04 n6m 2021v€;viQc: Srla d6i,

B6 sung euy ch6 nqi b0 vO quan trf cria COng ty CO phdn Sqi Phf Bai.

c) Td trinh s6 1341TT1-DHDCD 2021ngiry 23 thhngO4 ndm 2021vE viQc: Xdy dUrrg

q.,r;hc rt"*, Jo"g 
",in 

noi rlong quin tri, Quy crrc noat tlqng cria Ban ki6m so6t cria

C6ng ty CO phdn Sqi Phf Bdi.

9- Ong V6 Hoang Phpng - uv vi6n Ban Kiem so6t C6ng ty tluyg4J.B* ki6m so6t trinh

bdy 86o cao cria gan kiCm io6t COng ty n6m 2020 (cd Bdo cdo chi fia kim theo).

V/ D4i hQi thio lufn:
bai trOi da nh6t *i caovoi c5cb6o c6o dE dugc trinh bdy tai Eai h6i.

VU Dgi hQi tl6ng c6 d6rrg bi6u quY6t:

1- Th6ng qua 86o c6o Ki5t qu6 s6n xu6t kinh doanh ndm2020 vd K6 ho4ch sin xu6t kinh

doanh ndm202l cria c6ng ty cP Sqi Phf Bii (c6 Bdo cdo cht tftt kdm theo).

a) MQt s6 chi ti1u Kil qurt sfin xudt kinh doanh COng ty iliithgc hiAn ndm 2020:

b) MOt sA chi fiAu co brtn cfia Kii hogch SXKD ndm 2021 cfia CAng $:

a

T
T

Chi ti6u DVT
KII

ndm2020
TH

ndm2020

So sinh (7o)

TIJ2020l
KH 2020

I Gi6tri SXCN (theo gi6ttrUc tti) Tf el6ng 760 680 89,50h

2 Sin lugng sin xudt T6n t3.700 14.234,27 l03,9yo

aJ TOng doanh thu (kh6ng VAT) Tf cl6ng 780 728,29 93,4oh

4 Kim ng4ch xu6t ktrAu (inh dri

l.tPL)
TriQu
USD

28 24,97 89,20/o

5 Kim ng4ctr nhflp khAu (tinh dt
NPL)

TriQu
USD

18,76

6 56luqng lao dQng Ngudi 754

7 Thu nhflp binh qudn (triQu d6ng/
ngudi/thang) tai C6ng ty CP Sqi
Phf Bai

TriQu
it6ng

9

8 Lqi nhufln tru6c thu6 Tf tl6ng 10 9,06 90,6yo

9 NOp ngdn s6ch Tf d6ng 18 15,12 84%

10 Ty 19 chia cd tfc o/o l0o/oNDL
(es ti
d6ng)

5o/oNDL
. (es ti

tl6ng)

50o/o

TT Chi ti6u DVT
K5 ho4ch thrSc hiQn

nilm202L

1 Gi6 tri SXCN (theo gi6 ttruc tiS) Tj'<l6ng 826,15

2 San luqng sin xu6t T6n 13.948

3 Tdng doanh thu (khdng VAT) Tf itdng 916,75



TT Chi tiGu EVT
K6 hopch thgc hiQn

nilm2021.

4 Kim ng4ch xu5t khau (tinh &i I.[PL) Tri0u USD 34,12

5 Lqi nhuan trudc thuO Tf et6ng 10,5

6 NQp ngdn s6ch Tj't16ng 18

7 Ty le chia cO ttic % 6%NDL (9s ty d6ng)

8 Kti hoach v6n sri dUng trong ndm202l cho thay

thi5, sria chfta lcm vd dU phdng
Kho6ng 5o/otr€n doanh thu

Kdt qa,fi bi\u quyAt:

- SO phieu biAu quy€t Tdn thdnh:

- 56 phieu bidu quydt kh6ng tdn thdnh:
, , ,.1

- Khang co y nen:

2- Th$ng qua 86o c6o Ktit qui ho4t elQng ndm2020 vi KiS ho4ch ho4t dQng ndm2027 cilr.

HQi el6ng qrr* tri C6ng W k6 Bdo cdo cH tftt kim theo).

Kfu qurt bi1u qaydt:
- SO phieu bi€u quyAt Tdn thdnh:
- Sii phieu biAu quyiSt kh6ng tdn thdnh:

- Kh6ng c6 !,kidn:

3- Th6ng qua B6o c5o Tdi chffi Cdng ty ndm 2020 dddu-ry. c kii5m torin b&i C6ng ty TNHH
KPMG Viqt Nam (cd Bdo cdo Tdi ch{nh kdm theo).

Kfu qurt bihu quydt'
- SO phiAu biAu quyil Tdn thdnh: 100%

- Sd phieu biAu quyAt khdng tdn thdnh: 0%

- Khing cd !,ki6n: 0%

4- Th6ng qua 86o c6o tinh hinh sri dpng v6n dtin ngdy 3111212020 dd dugc ki6m toan bdi
C6ng ty TNHH Ki6m toi[n vd t<6 toan AAC (cd Bdo cdo chi tiAt kdm theo).

- 36 phi€u biAu quy€t Tdn thdnh:
- SO phieu bi€u quyift kh6ng tdn thdnh:

, , ,.1
- Knong co y nen:

5- Th6ng qua Tj' lQ chia cO tric ndm2020 vi Phdn ptrOi tqi nhuQn lfiy ki5 sau thu;S (LNST)
ndm2020 cta COng ty. CU thti nhu sau:

100%
0%
0%

100%
0%
0%

100%

0%
0%

TT Didn gidi sa nin (WD) Ghi chrt

U Lqi nhuan sau thu6 ndm2020: 7.230.676.226

2t . Phuong 5n phdn ptrOi tqi nhufln: 7.230.676.226

a- Chia cO tric ndm 2020 cho c6c cO d6ng
, J ..;.
Dang uen:

4.750.000.000 s%NFlL (95 ty dong)

b- Trich Qu! dAu tu ph6t tri6n: 826.892.000 Ti 19 11,4370ILNST
a



c- Trich Qu! thucrng HOi d6ng quin tri,
Ban Ki6m so6t vi Ccr quan iliAu hanh

COng ty ndm 2020:

826.892.000

d- Trich Qui khen thu&ng, phfc lgi: 826.892.226 Chia dAu cho 02 qu!

* Thiri gian chi trf, cO trfrc: Sau khi c6 Nghi quy6t cria DHECD thudng ni6n ndm 2021

cria C6ng ty.

Kh qud bi6u quyh:
- SO phi*u bi€u quy€t Tdn thdnh: 1a0%

- Sii phiAu bidu quydt kh6ng tdn thdnh: 0%

- Kh6ng c6 y kihn: 0%

6- Thdng qua Ti6n thr) lao c6ng viQc cho ciic thanh vi6n HQi tt6ng quin tr! vi Ban ki6m

so6t cria C6ng ty; Ti6n luong cho Ban LAnh d4o C6ng ty; Quf tiOn luong, tiAn thuong ki5t

qui SXKD cho cdn bQ cdng nhdn vi€n COng ty trong ndm 2021 (theo nQi dung nAu 6 mqc

rv.6).

Kfu qurt biAu quyiit:
- SO phi\u bi€u quyet Tdn thdnh: 100%

- 56 phi\u biAu quy€t kh6ng tdn thdnh: 0%

- Kh6ng c6 j,kiAn: 0%

. 7- Th6ng qua chri truong: C0ng ty lpa chgn don vi ki6m to6n 86o c6o Tdi chinh ndm

2021 ciaC6ng ty ld COng ty TNIIH KPMG ViQt Nam, hoflc mQt t0 chric ki0m to6n ctQc lQp

khilc c6 uy tfn.

Kdt qud bi6u qay&:
- SO phieu biAu quyAt Tdn thdnh: 100%
- SO phieu biAu quyil kh6ng tdn thdnh: 0%

- Kh6ng c6 y kiAn: 0%

8- Th6ng qua viQc: Sria ct6i, b6 sung Eieu lQ T6 chric vd Hoat clQng COng ty CO phan Sqi
Phri Bai (srla d6i mn tnri.Uay) vi Quy chi5 nQi b0 vC Quan tri Cdng ty;.Xdy dpg mdi Quy
chiS ho4t ilQng cria HQi <16ng qu6n tri vd Quy chti hoat elQng cfia Ban ki6m so6t cta COng ty
CO phan Sqi Phf Bii. (theo nfi dung cdc Td trinh nAu 6 m4c IV.S).

- 56 phiAu biAu quyAt Tdn thdnh:
- 56 phi\u bi€u quy€t kh6ng tdn thdnh:
- Kh6ng cd y kiAn:

9- Th6ng qua 86o c6o cria Ban ki6m so6t COng ty n[m 2020 (c6"Bdo cdo chi ti€t kdm
theo).

Kfu qud bi\u quyAt
- 56 phiAu bi€u quy& Tdn thdnh: I00o% '

SO phieu biAu quyAt khilng tdn thdnh: ' 
0%

Kh6ng cd y kiiln: 0%

10- Th6ng qua Bi6n bin vh Nghi quy5t Dgi hQi:

10.1- Ong Nguy6n Tudng Huy - Thu ky trinh biy Bi6n b6n vdNghi quytit cta E4i hQi.

r00%
0%
0%



10.2-Dai hqi ntr6t tri th6ng qua c6c nQi dung Bi6n ban vd Nghi quyiSt Eai hOi voi fj lQ

bi6u quy€t tan thAnh l00o/o.

10.3- Dai h6i rtdng cO d$ng thuong ni6n COng ty CP Sqi Pht Bii ndm202l giao cho.H0i

d6ng quan iri vd r6ng ciam eoc c6ng ty thgc {riQn c6p nQi dung dfl ducr. c Dai ho)i d6ng

th6rig qua theo dring qiy Airf, cria Ph6p luflt vd Di6u lQ T0 cht?c vd Hopt elOng cria COng ty.

Ll- Ong Cao Htu Hitiu - Chfi tsa tong t<iSt va tuyon bO !9-49 ??i hqi. Phi6n ho.p D4i

tr6ioongrEeongthudngni6nc6ngtycfsqiPhf Bdi ndm202t dak6tthricvdohic 16gid

30 phft cirng ngdy.

A D4.I IrQI

HOU HIEU

" Noi nhQn:
. SO GDCKHN;
. UBCKNN;
- HDQT C6ng ty;
- BKS COng ty;
- Truong c6c dcrn vi truc thuOc;

'- Nguoi c6ng b6 thdng tin;
- Ddng tii Website: www.phubaispinnine.com;

- Luu VT, KT-TC.

rHU Kf DAI HOI

NSrryAn Tudng Huy

5'/ ,^A nu l'u \1
c0No tY
co pHAu

,r

sot pflu BA

a



c6Nc rY c0 PuAN sgr mu rAr
Eia chi: KCN Phti Bdi, Phudng PhIi Bdi, Th! xd Huong fhbt,f]ry! Thia ThiAn HUA

Ef€n thoqi: 0234- 3863240/ 3863367 Fax: 0234- 3863363

Email: info@phubaispinnins.com Website: www,ohubaisoinning'com

Thila ThiAn fl 23 thdng 04 ndm 2021

QUAN TRI

Kinh gfri: Quf CO A6ng C6ng ty CP Sqi Phf Bni

du

ui kiOm tra tu c6ch c0

[ 
"*a 

Ens hj-es"phic" Pai hei - -
Ong Cao Hiru Hitiu

Bd Trdn Thi Kim ChiThdng qua 86o c6o ctra HEQT C6ng tY K6t qui SXKD n[m

ThA;;-;i;; R5o c6o cria HDOT COne tv vd KCt qui hoat d0ngTh6ng qua B5o c6o cta HDQT COng tY

yfu2 v*-l-<i ho-p-c!*hp-+l-*dQLe*ryr"n- M!-- " "-*-:-i:.'-:-:?- --

Tli6G6; Bil;ao tti chinh Cdng ty na-m 2020 (dd ki6m tosn);

Th6ng qua 86o c6o tinh hinh su d}ng vl5n di5n ngdy 3111212020

(dA kiOm toSn)

ft-C-elhpol.Ig+4-*2-o?-0v*p"bggp-t'qiLNFJ,npnWP
riiors d;--,i; id-iro t* noar td BKS C6rrg tv; rion l"*g
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TAP EOAN DET MAY VIETNAM
cONc ry cP sfl PHU BAI

s6: /i6 NQ-DHEcD 2o2r

ceNG HoA xA uQt cnu Ncni^q. vrPT NAM

ThhaThi0nHu6,ngdy 23 thdng 04 ndm2021

NGHI Ouyrr DAI HQI oONc Co E$NG THTIONG NIEN

d6Nc rv co PHAN sgl PHU nAt NAwt zozt

- can crl Luflt Doanh nghiQp so sgtzoz0/QHl4 dugc Qu6c hQi nu6c cHxHCN Viot

Nam th6ng qua ngdY 1710612020;

- C6n 
",ibieriq 

T6 chric vd Ho4t clqng Cdng ty CP Sqi Phf Bdi;

- c6n ctl Bi6n bf,n Dai hQi il6ng rO'e5rg tt"*g ni6n nam 2021 c]iu,a c6ng ty cP Sqi

Phf Bai ngirY 2310412021;

QUYET NGH!:

Eidiu 1: Dai h6i bi6u quytit tan thanh 100% vO 86o c6o K6t qut s6n xu6t kinh doanh ndm

2020 virK€ hoach r* 
""at 

kinh doanh ndm202r cta cong ty cP sqi Phir Bii (c6 Bdo cdo

chi tt€t kdm theo).

a) MQt s6 chi fiAu K& qart sdn xudt kinh doanh COng A d! thr{" lrrqry 2020:

T
T

Chi ti6u DVT
KII

nim 2020
TH

ndm2020

So s6nh
(%\

TIJ2020l
KH 2020

I Cia tri SXCN (theo gi6 thuc tis) Tf tl6ng 760 680 89,50

2 San luqng sf,n xu6t T6n 13.700 14.234,27 103,90/o

aJ TOng doanh thu (kh6ng VAT) Tf tl6ng 780 728,29 93,4o

4 Kim ng4ch *.r6t ktrAu (tinh dt
NPL)

TriQu
USD

28 24,97 89,20h

5 Kim ng4ch nhap khAu (tinh dt
NPL)

TriQu
USD

18,76

6 56 luqng lao dQng Nguoi 735

7 ihu nnap binh qudn (triQu d6ng/

ngudi/thane) tai COng tY CP Sqi

Phf tsai

TriQu
ttOng

9

8 Lqi nhu0n tru6c thuO Tf rl6ng 10 9,06 90,60/0

9 NQp ng6n s6ch Tf tt6ng l8 15,12 84%

10 Ty 10 chia cO tric % IO%NDL
(es qi
d6ng)

5%IYDL
(es ti
ddng)

50%



b) MOt sd chi tiOu co bdn cfia K0 hogch SXKD ndm2021 cfia COng ty:

TT Chi ti0u DVT
K5 ho4ch thr;c hiQn

nilm202l

I Gi6 fi SXCN (theo girl thsc tO) Tj'il6ng 826,15

2 San luqng sin xu6t Ian 13.948

aJ TOng doanh thu (kh6ng VAT) Tf tl6ng 816,75

4 Kim ng4ch xu6t khau (tinh dt I'[PL) TriQu USD 34,12

5 Lqi nhuan tru6c thu6 Tf il6ng 10,5

6 NQp ngdn s6ch Tf tt6ng 18

7 Ty le chia cO tric %
6%NEL (95 ty tl6ng)

8 Ki5 hoach vi5n sri dUng trong ndm 2021 cho

thay th6, sr?a chiia 16n vd du Phdng

Khoing 5o/otr€:n doanh thu

a

Itj
tl)i
Pl,

lc)

li'

Diiju 2: Eai h6i bi6u quyiSt t6n thdnh tOO%vC B6o c6o Ki5t qui ho4t dQng ndm 2020 vdK€:

ho4ch hoat cl6ng ndm202l cria HQi itdng quan tri C6ng ty (c6 Bdo cdo chi ttdt kdm theo).

Di6u 3: Dai hQi bi6u quytit t6n thinh IOO% ve 86o c6o Tii chinh C6ng ty n6m 2020 dd dugc
'ti6- to* b&i COng ty TNHH KPMG ViQt Nam (c6 Bdo cdo Tdi chinh kim theo).

Di6u 4: Dai h6i bi6u quyiSt tOO% th6ng qua 86o c6o tinh hinh sri dpng vi5n d6n ngdy

3111212020 d5 du-os ki6m ioan bryi c6ng ty nrHn Ki€m to6n vd K6 to6n AAC (c6 Bdo cdo

kim theo).

Di6u 5: Dai hOi bi6u quyet lOO% nh6t tri th6ng qua Tj' lQ chia cd tric ndm2020 vd Phdn ph6i

fqi rh"a" lfiy kC rau tt.rii (LNST) ndm2020.,iu-COng ty. CU thi5 nhu sau:

* Thdri gian chi tri cO tfc: Sau khi c6 Nghi quy6t cria DHECD thuong ni6n ndm 202t clira

Cdng ty.

Eidu 6: Dai hqi bieu quyiSt t6n thdnh l}O%vA fi6n thi lao c6ng viQc cho c6c thAnh vi6n HOi

dng quan tri vi Ban ki6m so6t cria COng ty; TiAn luong cho Ban LAnh d4o COng ty; QuY

ti6n lucrng, tiAn thucmg kiSt qui SXKD cho c6n bQ c6ng nhdn viOn COng ty trong ndm202l

TT Didn girti s6 ttin (wD) Ghichrt

u Lqi nhuan sau thu6 ndm2020: 7.230.676.226

2t Phuong rin phdn ptrOi tqi nhuin: 7.230.676.226

a- Chia cO tuc ndm 2020 cho c6c cO d6ng

bdng ti6n:

4.750.000.000 S%NEL (9s ty ding)

b- Trich Qu! elAu tu ph6t tri6n: 826.892.000 Ty le 11,437olLNST

c- Trich Qu! thucrng HOi d6ng quin tri,
Ban Ki6m soat vd Co quan eti6u hanh

COng ty ndm 2020:

826.892.000

d- Trich Qu! khen thu&ng, phric lgi: 826,892.226 Chia dAu cho 02 qu!



o) Gifinguyen ti6n luong, thi lao c6ng viQc hdng th6ng cho HQi tt$ng quan tri vi Ban

ki6m so6t COng tY:

+ Tht lao thanh vi6n HQi <I6ng Quan tri:
- Cht tich HEQT: 15.000.000 el6ng/thang'

- Uy viOn HDQT: 10.000.000 el6ng/th6ng'

+ Ti6n luong vd tht lao thanh vi6n Ban ki6m so6t: '

- TiOn r"oig Tru&ng BKS chuy6n tr6ch: 7.000.000 d6ng/th6ng.

- Thri lao Uy vi6n BKS: 3.000.000 tl6ng/th6ng'

b) Giitnguy6n tiAn luong, tiirn thucmg ki5t qu6 SXKD hdng thang cho Ban Ldnh dao

18 - 25 triQu

\

,;

Cdng ty:- Q J 

+ t6ng Gi6m ddc: kho6n e 45 - 55 triQu et6ng/th6ng'

+"c6c Ph6 T6ng gi6mooc: t<noan e25 -40 triQu cl6ng/th6ng.

+ f0 to6n tru<yng, hoflc Tru&ng phdng K6 to6n-Tdi chinh: khof,ng

rl6ng/th6ng.
* Cdc mrtc tiin laong, tiin thwong rct qua SXKD hdng thdng nAu tu1n cho Ban

Ldnh dqo C6ng ty s€ drryc cQp nhQt theo cdc E4t dinh hien hdnh cfia C6ng ty vd Nhd

;;i, ui ,noy aZiine aO tiin tiong, bdo hiam vd cdc khodn phtl ciip khdc.

c) Git nguy6n tf lQ tiCn luong, ti€n thuong ki5t qui SXKD cho c6n bQ cdng nhdn vi6n

C6ng ty tr6n doanh thu b6n sgi vi gia c6ng sgi li l5'/o'-"..';.,irt;u,cn * ro"g Gi6m"doc.Cong ty chiu tr6ch nhiQm xem x6t, quvot ttinh viQc

phan ph6i ui tfr*f, toan tftn luong, ti6n thuong cho toan thC CBCNV C6ng ty tU chi phi

bg1D hang ttrang hoflc Qu] tien luong, thu&ng vd Qu! khen thuong, phric lqi cta C6ng ty.

€. Ghi chrit:
+ A[uc luong, thubng kat qun sxKD hdng thdng nau ffan ld kh6ng bao gim thua thu

nhqp cd nhdn. . .t t , !,. t
+ Ngodi si| ttin thu nhqp hdng thdng nAu ffAn, C?nS ty thanh todn thAm cdc khodn ti€n

khdc (kh6ng bao g6m thue iiu 
"h1p 

cd ihan1, nhu: tiin thndng td ret, tiin laong thdng thtl

t3 theo quyt dinh cfia C6ng tY.

+ ThuA thu nhQp cd nhdn do C6ng ty chiu chi phL

Di6u 7: Dai h6i bi6u quy6t t}o%Lga chgn don vi ki6m torln 86o c6o Tdi chinh ndm202t

cta C6ng ty ld C6ng ry TNHH KPMG ViQt Nam, hoflc mOt tO chric kiiSm torln dOc lflp kh6c

c6 uy tin.

Diiiu g: Dai hqi bi6u quy6t lo}%th6ng qua viQc: Sria d6i, b6 sung Dieu lQ T6 chrlc vd Ho4t

tOrg co"g ,v'ca-pta" sqi phf Bai tl,iu aoi ta" th,i. b6y) vd Quy chti nOi b0 vc quan tri

C6ng ty; X6y OUg m6i Quy ch6 hoat etQng cta HQi tl6ng quin trf vd Quy chiS hoqt dQng cria

gan kiem soiit cria c6ng ty c6 ph6n Sqi Ph6 Bdi, theo nQi dung c6c Td trinh sau:

a) Td trinh s6 132|TTI-DHDCD 2021 ngiry 2^3 \ing04 ndm 2021 v€, viQc: Srla d6i,

nO sung Di6u le TO chfc vd Ho4t dqng COng ty CO phAn Sqi Phf Bdi.

b) Td trinh sd 133/TTr-DHDCE 2021 ngiry 2? th?ng04 ndm 2021 v€viQc: Sria d6i,

86 sung euy chi5 n6i b0 v6 quin tri cria COng ty CO phAn Sqi Ph1i Bdi.

c) Td trinh s6 134/TTr-DHDCD 2021ngiry 23 thdng04 n6m 2021v€viQc: XAy dUng

quy-.t6 froat OOng cira HQi d6ng qu6n tri, Quy cht! ho4t dQng ctaBan ki6m soat cria

C6ng ty C6 phdn Sqi Phf Bdi.

Di6u 9: Dai hqi bfeu quyet rcO%th0ng qua 86o c5o cria Ban ki6m so6t C6ng ty n6m 2020

(cd Bdo cdo chi fiAt kim theo). a



Bi6u 10: T6 chftc thgc hiQn

10.1- Dai hqi <I6ng cO d$ng thudmg ni6n COng ty CP Sqi Phf Bii n[m 2021 giao cho HQi

d6ng euin tr[ vd T6ng Gi6m d6c COng ty thgc ]riQn c6c nQi dung d6 dugc Eai hOi ddng

th6ng qua theo dring quy dinh cta Ph6p luflt vi DiCu lQ T6 chfic vd Ho4t itOng cria C6ng ty.

t1.z-Nehi quyiit ndy d6 dugc Dai hQi tl6ng c6 dOng thuong ni6n ndm 2021 ct.r. COng ty

CO pt a, ;qiPh,i nai ihOng ntr6t tnOng qua voi tl? le tAn thAnh rc}% c6 quy6n bi6u quyi5t vd

c6 hiQu luc k6 ft ngdy 2310412021.

10.3- Nghi quyrit ndy du-o. c th6ng b6o <Ii5n co dong trong vdng 24 giit ldm viQc t<6 tir khi kiSt

thric Dai hQi.

t'Nni nhQn:
. S& GDCKHN;
- UBCKNN;
- IDQT C6ng ty;
- BKS COngty;
- Tru&ng c6c tlon vittuc thuQc;

- Ngudi c6ng bi5 th6ng tin;
- D[ng tii Website: www.phubaispinning.com;

- Luu VT, KT-TC.

NG C6 O6NC

C6N6 TY

cd pttli

sqlrHu



TAp DoAN DET MAy vryr NAM ceNG HoA xA ugr cHu Ncnia vrpr NAM
c6@nru E6cl6p,-Tqrdo-Hanhphric

ThiraThiAnHuA, ngdy 23 thdng 04 ndm202I

QUY CHE
16 cutlc DAI HoI oONc c6 oONG THIIONG NITN NAM 2O2I

Didu 1: Ph4m vi vi tliii tugng 6p dUng
1- Quy chiS ndy 6p dpng cho viQc td chrtc Eai hQi <t6ng cO d6ng thudng ni6n C6ng ry C6

phan Sqi Phf Bei ndm202l (sau ddy gqi ld "E?i hQf').
2- Quy chiS ndy quy tlinh cp th6 quy6n vd nghia qr cria c6 d6ng, ngudi tlai dign theo riy

x.quy€n vd c6c b6n tham dU Eai hOi, di6u kiQn vi thO thric ti6n hdnh Dai hOi.

Di6u 2: Didu kiQn tham dF Dgi hQi

C6c c6 d6ng ctia COng ty theo danh s6ch ch6t tttin htit ngdy 05104/2021 (ngdy d[ng ky
A.

cu6i cing) c6 quy6n tryc ti6p tham dg Dai hQi hoac riy quy6n cho ngudi kh6c tham dU Dai
hoi.

Di6u 3: Quydn vh nghia vg cria cO d6ng, tl4i diQn theo riy quydn tham dU d4i hQi:

1- Quydn lgi:
- Dugc tham gia y ki6n, th6o luQn vd bi6u quy6t th6ng quatSt cir chcv6n dC thuQc thdm

quy6n cria Dpi hQi il6ng cO d6ng theo quy tlfnh phdp luQt hiQn hanh vd EiCu l9 COng ty;
Dugc Ban tO chric D4i hQi cung c6p toan b9 tAi [Qu Eai hQi, phiiSu bii5u quy6t, ...;

2- Nghia vg:
- Phei c6 mflt dring thdi gian quy dinh vd ddng ky tham dU Dai hQi vdi Ban Kitim tra

tu c6ch c6 d6ng: xu6t trinh GiSy chtmg minh nhdn d6n hoflc Th6 cdn cudc c6ng d6n; GiAy
riy quy6n hqp lQ theo mdu cria COng ty, c6 cht ky & ghi 16 hq t6n cria cO d6ng riy quy0n
vd cria ngudi dugc riy quy6n dU hqp laOi vOi ngudi itai diQn dugc riy quy0n)

- Nghi6m tric ch6p hdnh nQi quy tai Dai hQi: Tudn thri theo sW hu6ng ddn cria Chri tga
Dai hQi; Ung xti vdn minh, lich sU vd kh6ng gdy mdttrQattrp;

- Tdn trgng kiSt qu6 ldm viQc tai Dai hQi; Ph6t bi6u dudi sg di6u hanh cta Chri tga E4i
hQi vd bi€u quy6t phri hqp v6i hu6ng d6n cria Ban t6 chric vd tdn trgng sy rli6u khi6n Dai
h6i cria Chri tga Dai hOi;

- Tg tfc vC cric chi phi dri tham dg Dai h6i (phuong tiQn ili lpi, dn udng, nghi ngoi,...).
Ngudi dusc ,iy quyen tham ds DBi hQi kh6ng i"n; u, ;;4, iai .r,o ngudi thri ba

tham du Eai h0i.

Eidu 4: Ban ki6m tra tu cSch c6 rl6ng tham dg Dai hQi
Ban ki6m tra tu c6ch c6 ddng tham dg Dai hQi do HQi rl6ng quaniri C6ng ty chi ttinh

t16 thpc hiQn c6c nhiQm vU sau:

- Nh0n gi6y td cir- cdcco dong, nguoi rlai diQn theo riy quycn ctrin du hqp;
- PhAt c6c tdi liQu Dai hQi, phi6u bi€u quyt5t, phi6u bAu cri, ...;
- 86o ciio tru6c Dai hQi vC t6t qu6 kitim tratu cdch cd d6ng tham dg DAi hQi.

Ei6u S:.Quydn vir nghia vg cria chri tga, Thu kf vir Ban ki6m phi6u

TOi d6ns quin tri C6ng ry d6 cti Thu ky vd Ban ki6m phit5u OC pai hQi rl6ng cO d6ng
bi6u quy6t thdng qua.

1- Chfi tga D3i hQi:
a) Chri tich HQi rl6ng quin tr! la Chfl tga Dai hQi.



--lgi

)Nr

rpl.,

Ei

g

b) Chri tga D4i hQi c6 trdchnhiQm:
- Di6u hanh ho4t ttQ_ng cta D4i hQi theo nQi dung dg ki6n sE dugc Dpi hQi th6ng qua;
- Huong din cdc cO d6ng vd ngudi tlpi diQn theo riy quy6n ti6n hdnh th6o lufln c6c

nQi dung c6 trong chuong trinh;
- Tri ldi nhirng v6n OC do D4i hQi y6u cAu;

- Giai quytit cdcvilnit6 ph6t sinh trong su6t qu6 tri:nh DAi hQi;
- Trinh dg thio, ktit lufln nhirng v6n dO c6n thitit Oti Oai hQi bi6u quyiSt thdng qua;

2- Thu kf Dai hQi:
a) Thu ky Dai hOi do Chri tga Dai hQi gi6i thiQu vd dusc Dai hQi bi6u quytit th6ng

qua. Thu lqi chfu tr6ch nhiQm tru6c Chri tga Dai hOi vd D4i hQi rl6ng cO d6ng ve nnipm
vu cria minh vd du6i sU rli6u hdnh cria Chri tga.

b) Thu ky Dai hQi c6 nhiQm vU thUc hiQn c6c c6ng viQc trq gifp theo su phdn c6ng
cria Cht tga D4i hQi, g6m:

^.4- Ti6p nh0n, rd so6t phi6u tl6ng ky phrit bi6u y ki6n ci'r- cdc cO d6ng, ngudi rlai diQn
theo riy quy6n vd chuydn cho Chri tga D4i hQi quy6t dinh;

- Ghi ch6p eIAy dri, trung thgc todn b0 nOi dung di6n bii5n tai D4i hQi vd cac v6n d6
dugc c6c C6 dOng thdng qua ho{c cdn phii luu y gi6i quyiSt vdo Bi6n b6n Dai h6i;

- So4n th6o Nghi quy6t vA c6c v6n <16 dfi dugc th6ng qua tpi Dai hQi.
3- Ban kiGm phi6u Epi hQi:

a) Ban ki6m phitlu cria Dpi hQi c6 03 ngudi, g6m c6 01 Trunng ban vd 02 thanh vi6n
do Cht tqa Eai hOi de cri vd dugc Dai hQi bi€u quyiSt th6ng qua. Thinh vion Ban kiom' 
phitSu c6 th6 kh6ng phii ld cO d6ng ctia C6ng ry.

b) Ban ki6m phitiu c6 nhiQm v9:
- Ki6m tra viQc nQp Phi{iu bi6u quy6t, Phii5u bAu cri oua cdc cO d6ng, ngudi rlai diQn

dugc riy quyAn tham dU Eai hQi;
- X6c ttinh chinh x6c ktit qu6 bi6u quytit v6 tung v6n dO xin biiSu quytit tai Eai hgi;
- Lap bi6n b6n ki5t qui ki6m phitiu, kiSt qui bAu cti vd cdng OO-f<tit qui bi6u quy6t

tru6c Eai hQi;

- Xem x6t vd b6o c5o Dai hQi nhtrng trudng hqp vi pham tho le bi6u quy6t;
- Giao lpi bi6n ban vd todn bd Phi6u bi6u quyiSt, Phi6u bAu ct cho Thu ky hoBc Chri

tea D4i hQi.

Di6u 6: Didu kiQn ti5n hirnh Dgi hQi
Dai hQi tlugc ti6n hanh khi c6 s6 cO dQrg ho{c ngudi rtai diQn theo riy quyen tham du,

ctai diQn cho it nnat Stoto t6ng sO cO phAn c6 quyen bi6u quyi5t, theo O*rf, ra.n cO AOng
duqc lflp t4i thdi eti6m chiSt danh s6ch cd rl6ng (ngdy osto+iozl) ct6 triQu t6p h-op Eai h6i.

Eidu 7: Cich thrfrc ti6n hirnh Dai h6i
1- Dpi hQi lAn lugt th6o lufln vd uitiu quytit th6ng qua trlng vdn ild trong chucrng trinh,

nQi dung phi6n hgp s6 dugc Dpi h6i th6ng qua.
1.1- Nguy6n tfc phit bi6u f ki6n, rhfro lugn ei Dpi hQi:

a) ViQc phSt bi6u-y kitin hoac th6o lufln chi dugc.thyc hiQn trong thdi gian quy dinh vd
thuQc pham vi c6c vdn et6 trinh bdy trong chrlong trinh, nQi dung Dai h6i OOrg.O AOng.

'b) q6 d6ry ho{c clpi diQn cO il6ng khi .An plat bieu y kiiSn"thigio tay, hoac <tang \i
ph6t bi6u i kiiSn bang phfu dflt cau h6i grii cho Thu ky iai h6i o6ii,rr, l6n chri tsa D4i
hQi xem x6t. ViQc ph6t bi6u, th6o lufln dugc thgc hiQn du6i sp diAu hdnh cria Chri toa.

c) NQi dung ph6t bi6u can ngin ggn, tr6nh trung l{p. a



d) Chi cdc y kitin phdt bitiu, th6o lufln phir hqp vdi chuong trinh, nQi dung dE dugc D4i
hQi th6ng qua mdi dugc ghi vdo Bi6n bin ho.p Dai hQi.

1.2- ciei tl6p y kitin:
a) TrOn co s& phitiu cdu h6i cta cd ddng, ngudi ctai diQn theo riy quyCn, Cht tga D4i

hQi hoac thdnh vi6n do Cht tga chi rlinh s6 giii dfup !,kiiSn cria c6 d6ng, ngudi clai diQn
theo riy quyAn.

b) Trong trulng hqrp do c6 gi6i h4n vA thdi gian t6 chr?c, c5c cdu h6i chua dusc tr6ldi
tr.uc tii5p tai Eai hQi se dugc COng ty trhlli trgc tirip bAng vdn b6n.

1.3- Bi6u quy6t th6ng qua cic v6n tld t4i E4i hQi:
a) Phi6u bi6u quyiSt dd clugc C6ng ty in s6n, d6ng d6u treo vd gui tr.uc titip cho cO

ddng, ngudi tlai diQn theo riy quyCn tai Dai hQi (kdm theo b0 tii liQu EHDCE). M5i c6
d6ng, ngudi dai diQn theo riy quyCn dugc c6p 0l Phi6u bi6u quytlt. TrCn phi6u c6 ghi 16:
Hg t6n, tO ..o phitiu s& hiru ho{c riy quyAn dugc bi6u quytit cria cO d6ng vit chcnQi dung
cAn dugc bi€u quytit th6ng qua t4i Dai hOi.

: Thi lQ bi6u quy6t: Ct 01 cO phitiu c6 quy6n bi6u quytit ld tuong ducrng v6i 01
Phi6u bi6u quyiSt. Tpi ledr ch6t danh sSch co dong (05rc4)2021), t6ng ro .o pf,i6u cta
Cdng ry la 9.500.000 c6 phii5u, tucrng ilucng vdi 9.500.000 quy6n biriu quyrit.

b) C6c cO d6ng, nguoi ttai diQn theo riy quyAn bi6u quy6t (trin thenh; kh6ng tan thanh;
kh6ng c6 y kitin) tung v6n Ad Uing c6ch ghi ho{c drffi d6u tr.uc titip tung nQi dung c6n dugc
thdng qua trong Phi6u bi6u quytit cria E4i hQi.

c) Phitiu da bi6u guytit xong ph6i dugc nQp tr.uc tirip cho Ban ki6m phi6u.' d) Ban ki6m phi6u c6 trdchnhiQm ki6m tra vd ghi nhan s6 phit5u if,a, tha*", '.Kh6ng
t6n tha'nh" vd "Kh6ng c6 y ki6n" cria timg nQi dung vd b5o crio k6t qui kiiSm phiou bi6u
quytit trudc Dai hQi.

Eidu 8: X6t thtc Phi6n hqp Epi hQi tl6ng c6 A6ng
1- Th6ng qua Nghi quy6t / euySt tlinh cria D4i hQi:

. a) Cdc Nehi quy6Vquyi5t Ointr dusc th6ng qua khi dusc sO cO d6ng rlai dien ru 5t%
t6ng s6phiiSu bi6u quy6t cria tdtcac6 d6ng-co quy6n bi6u quytit cO iaitr.uc tiisp ho6c
thQng qua dpi diQn theo riy quycn du h-op Dai hQi ch6p thuQn, trir trudng hqp quy dinh t4i
rli6m b, c di6u ndy.

b) ViQc bi6u quyiSt b6u thAnh vi€n HQi rl6ng qu6n trf vd Ban ki6m so6r phii thrc hi6n
theo phuong thr?c bAu d6n phi6u, theo d6 m6i cO d6ng c6 t6ng si5 phiiiu bi6u quyeiruong
tmg v6i tdng s6 cO phan pd hfru nh6n v6i s6 tfrann ,ri6, Aoqr bAucta U6i OOng quan tr]
ho{c Ban ki6m so6t vd cO d6ng c6 quy6n d6n h6t ho{c mQt phAn t6ng s6 phi6J UAu .,6u
minh cho mQt hoflc mQt sii ting cri vi6n. Ngudi trung cri thanh vien HQi tOng quin tri
ho{c Kii5m so6t vi6n {oq" xdc dfnh-theo so phi6u uau tintr tt cao xu6ng th6p, [aioa, t,
img cri vi6n c6 sd phiiiu bAu cao nh6t cho it6n k}ri ttri s6 thanh vi€n quy dinh. Truong hqp
c6 tir 92 t^e cri vi6n tr& l6n d4t cing sO phitiu bAu nhu nhau cho thanh vien cu6i cung cira
H6i tl6ng guan 4 ho{c Ban ki6m sodt thi sE ti6n hdnh bAu lai trong s6 c6c img cr} vi6n c6
sO phiiSu bAu ngang nhau ho{c lua chon theo ti6u chi Quy .nC Uarr"c,i cria DaiiQt d6r; ;6
d6ng.

.c) C6c Nghi quy6t/quy6t Oinfr cria Dpi hQi rl6ng cO d6ng lien quan d6n viQc: Sria it6i
vd bo sung Ei€u lQ; Lopi c6 phi6u vd s6 l*qng.o pt i6u ouic cnao uan; viccio;;.1;i
hay gi6i thiS doanh nghiQp; Quy6t rlinh dAu tu troAc b6n tdi s6n c6 gi6 tri Uing froa. f*
hon 35Yo t6ng gi5 tri tdi sin dugc ghi trong B5o c5o tdi chfnh gArr-nt 6t t,iu dO"g ty ia
dugc ki6m to6n vd dugc thdng qua khi c6 tir 650/o trirlon tdng siphi6u bi6u quytii""iurk

a
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ci c6 d6ng c6 quytn bi6u quyi5t c6 m{t tr.uc tii5p hoflc th6ng qua etai diQn theo ty quyAn
du hqp Dai hQi ch6p thufn;

d) C6c Neli qu-yiSt cria E4i hQi tt6ng cO d6ng ducr. c thdng qua bing l00o/o t6ng sti c6
phii5u c6 quyAn bi6u quyiSt ld hqp ph6p vd c6 higu lpc ngay khi ci trinh tp vd thri fuc
th6ng qua Nghi quyiSt d6 kh6ng thgc hiQn dring nhu quy rlinh.

2- Th6ng qua Bi6n bin vir Nehi quy6t Dpi hQi:
a) T6t chcdcnQi dung t4i Dai hQi phai dugc Thu ky ghi vdo Bi6n b6n.
b) Bi€n ban vd Nghi quyiSt phi6n hqp phni dugc dgc vd thdng qua tru6c khi bi5 mac

Dai hQi.

c) Chri tqa ky ban hdnh Bi6n ban vd Nghi quyiSt Dai hQi; giao C6ng ty luu gifr theo
quy dinh. 

"

Didu 9: Didu khofln thi hinh
l- Cdc cO d6ng, ngudi tIAi diQn theo riy quy6n vd c6c b6n tham gia Dqi hQi phii chfp

hanh nghiCm chinh Quy chti t6 chttc Dai hQi.

]- Qur.chi5 ndy c6 hiQu lgc thgc hiQn ngay sau khi dugc Dai hOi itdng co d6ng C6ng ty
bi6u quyiSt thdng qua.

Trdn trgng kinh trinh.

,, Noi nhhn:
- C6c C6 tl6ng;
- IDQT Cty;
- BKS Cty;
- Ding tai Website Cty;
- Luu VT.

QUAN TRI
CH

a



TAP DOAN OEr Uay VrPT NAMcoNryura.r
so: [ZAnc-HDer

BAo cAo cuA Her oONc euAN rnl
Vd tintr hinh ho4t tlQng S)il(D nilm2020vn K5 ho4ch SXKD nim202l

cria Cdng ty CP Sgi Phf Bni

KfNh grii: DdI HQI DONG CO O6NC C6NC TY CO PHAN SOI PHU BAI

V Tinh hinh ho4t dQng SXKD n5,m 20202

1- Efnh gi6 t6ng quit:
a) BOi cAnh:
- Tir cu6i thing.02l2020 d6n gay, d4i dfch Covid-lg dddiSn bitin phric tpp, kh6 lucrng vd

l6y lan rQng khdp thi5 gi6i. C6 nhiOu qu6c gia ban b6 tinh trqng khan c6p, 6p {urg lanh phong
t6a vdc6ch ly toan xA hQi. Tinh hu6ng U6t mra khang ndy dE vd dang gdy ramQt cuQc suy tho6i
kinh t6 xa hOi khd nghi0m trgng tr6n todn cAu, khitin cho nhiOu li"h;u" nganh ngfie Ulie tpt,
ho4t dQng S)(KD bi dinh trO.

- Xu hu6ng may m{c tr6n th6 gi6i thay d6i hodn todn do d4i d!ch. C5c mflt hAng cao c6p
nhudng ch6 cho cbc cdc m4t hang th6ng thuong & cdcm4t hang b6o hQ v6i gi6 Uan Ur6p, tripu
quA kinh doanh kh6ng cao.

Nhu cAu & chi s6 ti6u dung v0 may m{c gi6m mqnh. Nhimg chinh s6ch thdt hmg buQc
blrng cria c6c hQ gia dinh vd hanh dQng dd dflt trong dAu tu, chi ti6u coa cdc doanh nghiQp ddn
t16n tinh tr4ng cung vugt qu5 cAu lJriiin cho sg cfnh tranh ngdy cang gay ghto .a"t ong ua
ngodi nu6c.

" 
b) Danh gi6 vC t6ng cAu dQt may Th6 gi6i ndm 2020: N[m 2020, t6ng kim ngpch nhflp

khAu dQt may todn ciu gi6m 20Yo so v6i ndm 2019, d4t khoang 600 ti USD]trong d;;";r;
nhQp khAu dQt may cta 5 thi truong lcnr nhu sau:

- MI: gibm2}Yo so v6i ndm20l9, tir 120 ti USD gi6m xudngg6 ty USD (9 thdng dAu
ndm2020 kim ngach nhfp khAu (KNNK) hang dQt may cria M! giem zirl,);

- PU' giiffi 6% so v6i ndm 2019, dat 227 ti USD (7 thdng d6u nim 2020 kimng4ch
nhflp khAu giim 5,7Yo so ctng k! n6m ngo6i);

-I.{hAtBan: gi6m 3,7oA sovdi ndm2019 omric 35,7 t! USD;
- Han Qu6c: giimT% so vdi ndm2}r9,tt 16,l ti usb gi6m xu6ng 15 rI uSD;
: Trung Qu5c: giarn2l% (chri y6u b6ng, sgi) so v6i n[m2019, d4t25 ti usD.

c) VC tinh hinh dQt may trong nu6c n6m 2020:
- Ng*h Sqi-DQt-May ld mQt trong {mrg Hnh vuc chiu anh hucrng trgc ti6p boi d4i

dich: Nhi0u doanh nghi-ep dQt may bi y6u .4,, Jri ngdy giao hang ho{e tham chi b! hriy b6
<lon hang.

- Tinh hinh cdng tha"g dOn mric nhi6u doanh nghiQp sgi-dQt-may len kri ho4ch gi6m
ho{c ngmg ho4t dQng san xu6t te tu trrang 412020 vi khtng c6 ilon'hang.

d) Tai C6ng ty CP Sqi Phri Bdi: m4c dir chlu 6nh hucrng lon bdi nhiou t6c dQng x6u cria
dai dlch toan cAu nhuttg Cdng ry da duy tri 6n dinh sah xu6I vlr cdc chi ti6u SXKD tuy chua
dpt dugc mric d0 ra trong ndm2020.

CQNG IIOA XA IIQI CHU NGHIA VI4,T NAM
DOc lOp - Tg do - Henh phfc

TT-Hud, ngdy 2j thdng 04 ndm 2021
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2-MQts6 chi ti6u k6t qufl sf,n xudt kinh doanh c6ng ty de thgc hiQn nilm20202

TT Chi ti0u DVT KH
nilm2020

TH
nIm 2020

So sinh (%)
TIJ2020t
KH2020

I Gi6 d SXCN (theo gi5 thuc tti) Tf d6ng 760 680 89,5o4

2 San luqng sAn xu6t T6n t3j00 14.234,27 103,90

J T6ng doanh thu (khdng VAT) Tj <16ng 780 728,29 93,404

4 Kim ng4ch xu6t khAu (tinh dtI.[PL) TriQu USD 28 24,97 89,2o

5 Kim ngach nhap khAu (tfnh dt I.IPL) Tri0u USD 18,76

6 SO luqng lao dQng Nguoi 754

7 Thu nhAp binh qudn (triQu <16ng/
ngudi/thring) t4i COng ry CP Sqi
Ph[ Bei

TriQu ddng 9

8 Lqi nhuAn tru6c thu6 Tf d6ne 10 9,06 90,6yo
9 NQp ng6n s6ch Tf <16ng 18 15,12 84Yo

10 Tf lQ chia cO tric % IO%NDL
(?s ry
dOng)

5%NDL
(9s ty
d6ne)

50%

a) DSnh gi6 tinh hinh sf,n xuSt:
Ndng su6t vA-ch6t tuqng sgi tai C6ng ty CP Sqi Phf Bdi duy ti 0 mric kh6 cao vd 6n

dffi, tt6p- img nhu cAu ngdy cdng cao cua kh6ch hang: San luqng san xu6t cd n6m 2020 dqt
14.234 tdn sgi thanh phAm cicloqi (tr6n 1.000 tfulthang). HiQu ri5t ttrui thdc circm6y kh6 6n
dinh e mric kho6ng 85% - 90Yo tr}ldn.

b) D6nh gi6 thi trulng ti6u thu:
+ Co ciiu th! trudng ti€u thlt:

Thi trucmg NQi d!a: chi€m6o/o
- Thi tyi.g Xu6t khAu: chirim 94yo;Trong d6, Thi trudng Han eu6c 50%; Nh6t Ban

l2%; ch6,uAu + rno Nrri Ky llyo,philippine t +N;Thi trucrng khdc (Ai cflp, Trung 4"6.,
Malaysia, Nam M!. ..) 17% a

t Co c6u m[t hirng n5rm 2A20z

TT Thirnh phim Don t Sin lugng nilm 2020
1 Sqi T/C cdcloqi Ten 4.718,t8
2 Sqi CVC c6c lo4i Ten 6.434,10
aJ Sqi TR Tan 872,33
4 Sqi PE Tan 5,73
5 Sgi Cotton c6c lopi Tan 145.09
5 Sqi PE (tai NM Sqi Pht Xuy0n) Tan 2.059,94

TONG CONG Tin 14.234,27



Th! trrdng cfia Phfi Bdi ndm 2019

NOidia,
6%

Philipi

%

EU+

Turkey,
t7%

Th! trtdng cftq Phrt Bdi ndm 2020

\
?)

Ii
{N

B;

NI
=

+ Co cau th! trudng xuat khaa crto Phrt Bdi trong ndm 2020 so vdi ndm 2019:
Trgng ndm2020, cdng ty 16r, t4p trung xu6t khAu vdo c6c th!trunng Hdn eu6c, Nh4t

Ban, ChAu Au + Th6 Nhi Ky, Philippines & c6c th!trudrng kh6c (Edi Loan, Thdi Lan, MdLai,
... Tuy nhi0n, co c6u thf trudng c6 nhi€u thay ddi so v6i ndm ngo6i do anh hucrng cria d4i dich
Covid-l9. Cp th6 ld:

_ - Thi trulng Ilirn Quiic: tEng }Yo, trong d6 lopi hinh xu6t khAu t4i ch6 (xu6t hang
d6n c6c c6ng ty Hdn Qu6c c6 nhd m6y sdn 

".r6t 
tpi ViQt Nam nim trong chu6i cung rml

DPt - NhuQm - Hoan tdt oioa cdc nhdnhang lcrn) t6ng mqnh vC s6 lugng vir c6 cfrdt tuqng
vdo nhfrng th6ng cu6i n6m. D6y li xu th6 cria th!trucrng khi nhi6u c6ng ty nu6c ngodi <lAy
manh viQc thii5t l4p c6c nhd m6y tpi ViQt Nam nhim cilt gitmchi phi U@"Oung tqi the tir
c6c HiQp dlnh thuong m4i mi ViQt Nam dd vd se ky tiSt vOi nhi6u n6n kinh t6 l6n tr6n th6
gi6i. Mat hang chri y6u t4i thi truong ndy ld: sgi CVC chii kf vd sgi san xu6t tt b6ng BCI
& xo Polyester t6i ch6. C6c don hang ndy chri ytiu phr;c vp cho chu6i cung img be, -
NhuQm - Hodn tdt cilr- c6c nh6n hang lon nOn thucrng c6 s6 luqrng lcrn, dcrn dat t*g O"
<linh vd c6 gilban t6t hon so vli cdc m4t hang sgi kh6c.

. - Thi trudrng NhAt Bin: gi6m 6%, Nhfi Ban la mdt trong nhirng thf truong truyAn
th6ng, ld ban hang l6u n[m cria C6ng ty. Tuy nhiOn, thi trucrng nay taisui giam iranfL vd
nhu clu vd gi6 b6n s-oi trong ndm 2020. Dcrn hang sgi xu6t r*g iti irucrng ndy phpc vg
chri.y6u cho nhu cAu nQi dia. Cdc chinh s6ch thai ch6t chi ti6uld nguyenlha" .frri yc"
khi6n cho nhu c6u sgi gi6m mpnh.

- Thi trudmg Philippines: gi6m 60/o, P.hilippines cflng ld mQt trong nhirng qutic gia
chiu anh hucrng nqng nO do dich bQnh. Qu6c gia ndy Aa pfrai 6p dr,mg ra. f,an rt6 Ailai
&ban oo tenn phong t6a trong thcri gian dai vd nticu ia" t o"g n* q*l

- Thi trudng chAu Au + ThO Nhi K): Nhu cAu vd gi6 ban taithi tru&ng EU & Th6
Nli Ki spt gi6m mqnh tir nria cutii nam 2020. D{c biQt, chi phi ban hang & cu6c du}ng
bi6n <ltin c6c thi truong ndy tdng m4nh vdo nhftng thang cutii narn buQc c6ng ty ph6i
chuyiSn huong br{n hang sang c6c trri t**g cdn ti6m ndng khdc.

- Thi trudrng kh6c (g6m Ddi Loan, Thailand, Malaysia, ...): nhim duy tri hopt dQng
san xu6t kinh doanh, C6ng ty dd chuyi5n hudng thi trucrng AC Olm bdo mpc ti6u ti6u thu.
Ddy cfing.ld gi6i ph5p girip COng ty trffi khoi viQc qud php thuQc vdo mQt s6 it cdc thi
trudng ntr6t Ointr.

c) VG lao dQng vir dcri s5rrg:' + SO luqrng lao dQng binh qudn cria C6ng ty n6m 2020ldkhoang 754 ngudi (kC c6 Chi
nh6nh NM Sqi Phri Xuy6n).

+ Lucrng, thu&ng k6t qu6 S)KD binh qu6n:
- Sqi Phri Bdi dat 9,0 tri6u d6ng/nguoi lthing;



r'I

- Sqi Phf Xuy0n d1t 6,3 triQu d6ng/ngudi/thang.
+ Chis <10 b6o hii5m, bta 6n cho tofur th0 CBCNV cflng nhu Cdng t6c chdm s6c sric

kh6e, kh6m chtra bQnh dinh k, ludn dugc C6ng ty quan t6m chdm lo vd duy tri trong nhidu
ndm qua.

d) VA c6ng thc An toirn lao dQng (ATLD) vir Phdng chiy chiia chiy @CCC):
C6ng ty 1u6n dim b6o thgc hiQn t6t c6ng tdc gif gin An todn vQ sinh lao dQng, An ninh

trQt t.u vd Phdng ch6y chfta ch6y dring quy dinh ciaphSp luflt vd nQi quy/quy chiS cira C6ng ty:
- C6ng ry da lip dit hQ th6ng PCCC tg dQng tai nhd xu&ng; tii5p tuc dAu tu co sd vflt

ch6t, trang thi0t bi PCCC; <tdng thdi thuong xuyOn t6 chric diSn tflp PCCC t4i C6ng ty cho todn
th6 CBCNV, b6o ctdm An todn trong lao dQng, hpn chti xhy racdcy}ut6 nii ro trong s6n xu6t.

- Tdng cucmg cdng t6c tuy6n truy6n ATLE & Phdng ch6ng ch6y n6 cho CBCNV.
- Khdc phpc c5c nguy co g6ry mdtATLE vd ch6y n6 trong nhd xu&ng, kho b6i.

e) Cdng tic phdng ch6ng dich Covid-l9:
Hucnrg img tinh th6n phdng ch6ng dich Covid-l9 dang diSn ra quy6t li6t trong nu6c vd

tr6n tohn thi5 gi6i, C6ng ty 1u6n quan triQt vd dim b6o thgc hiQn t6t c6c biQn phap phdng ch6ng
dich Covid-l9: Toan ttr6 CBCNV C6ng ty lu6n o tong trqng th6i chri dQng, tuypt d6i kh6ng chri
quan ho{c lo ld trong c6ng t6c phdng .hOrrg dich bQnh, tuan tht c6c nguy6n tic yOu cAu sau:

- E0 cao tinh then phdng ch6ng dlch Covid-l9, quy6t fiQt ngdn chqn dlch bQnh kh6ng b!
l6y nhi6m ch6o trong cQng d6ng;

- Chf trgng kii5m so6t tinh hu6ng dich Covid-l9 trong C6ng ty, b6o ddm tudn thri c6c
quy ttlnh v0 phdng chdng dich cria BO Y t6 vd Chinh phri ViQt Nam. TuyQt AOi kfrOng i16 nguli
lao dQng cta C6ng ty bi l6y nhi6m Adn Atin todn bQ C6ng ty phei phong t6a, dring ho4t dQng

' SXKD, ... Cp th0:
+ Thanh lap TO Phdng Ch6ng dfch: c6 phdng y t6 ri6ng, c6 01 y t6 chuyOntrhchvd 01

chuy6n vi6n php tr6ch an todn;
+ Th6ng b6o rQng rai bdng vdn ban tr6n tod,n Cdng ty vd tr6n tivi tpi nhd dn v,i c6c

triQu chrlmg nghi ngd cta bQnh, khuytin c5o vO nhtrng vi0c n6n ldm theo th6ng tliQp 5 K cria
Chinh phri dC phdng bQnh hiQu qu6: Khiu trang; Khfr khuin; Khoing c6ch; Kh6ng t+ tflp
tl6ng ngucri vi Khai b6o y t6.

+ Eo thin nhi6t CBCNV khi 16n xe dua d6n vd khi ra/vito C6ng ty;
+ Cho c6c CBCNV tro vO tir virng dich dugc t.u c6ch ly o nhd trong 14 ngdy tru6c khi

tro l4i ldm viQc.

3- VA c6ng tic thi dua khen thu&ng nim 2020:
C6ng ty khen thucnrg 14 Dcvn vi dat danh hiQu "TQp th6 lao dQng xu6t sAc ndm2020" vit

46 chnhdn dqt danh hiQu "Ce nhan xu6t s6c ndm2020".

4- VA cdng tic xi hQi, t& thiQn vir cic hoSt tlQng vi cQng tl6ng:
M[c dt tinh hinh SXKD trqng ndm2020 c6 nhj6u kh6 kh5n nhmg C6ng ty dd, cd gfung

thlrc hiQn c6c ho4t dQng vi cQng d6ng, nhu: H5 trg 82 ti-eu ddng nhdn LE gap mgt C6nbQ huu
tri DQt May mi6n Trung; H6 trg 72 triQu <l6ng cho HQi Huu tri DOt Mayipi Tinh Thira Thi6n
Hu6; Ung hO l0 triQu ddng cho HQi khuy6n hsc Tinh Thtra Thi6n Huri;-Ung hq l0 triQu ddng
cho "Qu! vi.ngudi nghdo Tinh Thira Thi0n Hu6" d0 thgc hiQn dp 6n di ddi, t6i dinh cu, gi6i
ph6ng mat bdng khu cgc Kinh thanh Huti; H6 trg 20 triQu d6ng cho c6ng t6c git gin trflt tU *
todn x5 hQi trong dip Ttit Nguy6n d6n Canh Ty 2020; D4c biQt,'COng ty ktit hqp voi C6ng dodn
C6ng ty da h6 trg ti0n m{t vd agn tpng v6i trf gi6 kho6ng 96 triQu ddng cho c6c HQi ngudi mi,
Trung t6m b6o trg tr6 em khuytit tat, h0i tu thiQn x5 hQi kh6c tr6n toin Tinh Thira Thien Huti.



DW:

Chi ti6u Nim 2019 NIm 2020
TjI tQ %

tIng, giim

T6ng gi5 tr! tdi san
T6ng doanh thu
Lqi nhuan ft ho4t tlQng kinh doanh
Lgi nhuAn tru6c thu6
Lqi nhuan sau thui5
Tf lQ lqi nhufln tri c6 tuc dg kii5n

255.284
792.055

8.239
8.021
6.441

8%NDL 50 tj/
d6ng

583.137
728.289

7.806
9.0s9
7.230

5%NDL 95 ty
d6ng

228,42yo
9l,95yo
94,74yo

l12,94o
l12,25yo
118,750/o

b) Ctic chi tidu tdi chinh chfi ydu:

5- Tinh hinh tiri chinh:
a) Tinh hinh tdi chinh:

IV MOt s6 chi ti6u co bin cria K6 ho4ch sxKD ndm2}2tcria C6ng ty:

Chi ti6u Nim 2019 Nim 2020
Tvrc%

tflng, giim
1. Chi fiAuvi khd ndng thanh todn
+ HC s6 thanh toan ngtin hqn:
Tii san ngan nanfNq ng6n han
+ HO s6 thanh toan nhanh:

Tdi san ngfn han - Hang t6n kho
Nq ngAn h?n

1,37

0,70

1,42

0,78

103,65oh

lll,430

2. Chi tiAuvi co ciiuv6n
+ HO sti Nq/T6ng tdi s6n
+ HQ s6 NqA/6n chri sd htu

0,64

1,80

0,73

2,72

lt4,06Yo
l5I,llyo

j. Chi fiAu vi ndng l$c hoqt d|ng
+ Vdng quay hang t6n kho:
Gi6 v6n hang bAnlHang tdn kho binh quAn
Doanh thu thuil/T6ng tdi san

5,17

3,08
5,13

1,23

99,23yo

39,94yo

4. Chi fiAuvi khd ndng sinh ldi
+ HQ s6 Lqi nhu?n sau thu6/Doanh thu thu6n
+ HO sti Lqi nhuAn sau thuti/V6n chri sd hiiu
+ HQ s6 L-oi nhuan sau thu6/T6ng tii san
+ HO s6 Lqi nhuAn tir hopt rlQng kinh
doanh/Doanh thu thu6n.

0,82

7,07
)<)
1,05

1,01

4,62

1,24

1,09

t23,l7yo
65,35Yo

49,2lYo

l03,glyo

TT Chi ti6u EVT K6 ho4ch thqc hiQn
nilm202l

I Gi6 tri SXCN (theo gi6 thpc tr5) rf ddng 826,15

2 Sdn lugng s6n xu6t T6n t3.948

Ĵ T6ng doanh thu (khdng VAT) Tf <t6ng 816,75

4 Kim ng4ch xu6t khAu (tinh &i tIpL) TriQu USD 34,12 a



TT Chi ti6u DVT K5 hopch thgc hiQn

nilm202l

5 Loi nhudn tru6c thui5 Ti cl6ng 10,5

6 NQp ngdn s6ch .Tf <16ng 18

7 Ty 19 chia cO trlc Yo
6%NDL (9s ty d6ng)

8 Kti ho4ch v6n srl dpng trong ndm202l cho thay
thi5. sria chta lcm vd du ohdns

Khoang SYotlndoanhthu

IIU Phutrng hudng, nhiQm vg SXKD ndm202l cria Cdng ty:
1- Nhfrng thufn lgi:

- Kinh t6 vi mO trong nu6c 6n dinh.
- ViOt Nam ki€m so6t t6t dlch Covid-19.
- Huong lqi tt c5c FTA th6 h9 m6i (GPTPP, EVFTA, RCEP).
- CuQc c6ch mqng c6ng nghiQp 4.0 tqo ili6u kiQn <tO ngdnh DQt May ViQt Nam gi6i quytit

khdu y6u v0 n6ng su6t, ch6t luqng, tg dQng h6a hQ th6ng quan ly.
- Nhu c6u vA c5c sdn phAm dQt may tr6n th6 gi6i dg b5o ndm 202I sE cao hcrn 2020.

2- Nhii'ng thich thtfrc:
- Dich bpnh Covid-l9 vhn dang diSn bi6n phric t4p trOn thti gi6i. C6c nudc v6n cdn phong

t6a do d!ch.
- Kha nlng cqnh tranh lao dQng cgc kj, quy6t tigt.
- Gi5 nguy0n liQu thudng xuy6n bitin <lQng ldm cho kh6 x6c ttinh gi6 b6n sgi.
- Cdc eOi tfli cqnh tranh ngdy cang nhi6u ngay cbtrong nu6c vd qutic tti.
- Nhu cAu vO m{t hang sgi ch6i th6 cdn tuong AOi tn6p vd kh6ng c6 nhi6u lga chgn, trong

khi ndng lgc ch6i k! cria nhd m5y kh6ng d6p tmg dugc h6t.
- Tinh hqng thi6u hgt container rSng vdn dang diSn bi0n ngdy mQt trAm tgng vd dugc dg

b6o cdn titip tpc k6o ddi a6n O6n cu6c phi vfln tii, c5c 1o4i phg phi kh6c ... tdng manh eOi vOi
hang h6a xu6t khAu vd gdy raaplgc l6n lOn ho4t dQng kinh doanh sgi xu6t khAu cria C6ng ty.

- Cbc chinh s6ch cria Nhd nu6c v6n cdn b6t cap.

3- Dinh hufng phit triOn SXKD cria COng ty trong thcri gian tfi:
3.1- Mgc ti6u:

- 6n dinh s6n xu6t.
- M& rQng thi trucmg.
- Tdng doanh thu, tdng lgi nhu4n.
- TIng thu nh4p cho ngudi lao dQng, tlng thu nhflp cho c6c c6 ddng cria C6ng ty.

3.2- Phuong hurilrg, nhiQm vg SXKD:
a) VO sin xu6t:
- fhitit bi tr6n dAy chuy6n <15 dugc st dpng tit 12 - 18 ndm, vi vQy c6ng t6c b6o duong

duy tu can dugc chri trgng, c6c c6ng do4n tr6n 2 d6'y chuyOn s6n xu6t 1u6n tu6n thri nghi6m
ngat lich xich b6o du0ng, kfp thdi dg phdng vd thay th6 phu tung thitit bi vd lflp nhat ky theo
d6i ch{t ch0 c6c h4ng mpc phq ttng thi0t bi nhdm khai:th6c t6i,dat6c dQ m5y m6c thitit bi trbn
toan ddy chuy6n san xuAt.

- Nhe m6y san xu6t sEn sang linh hopt co cdu & chuy6n d6i m4t hang theo don hang, rlmg
ph6'v6i don hang nhAm gi6m thi0u rti ro, ttriQt hai ktri don hang bi hriy.

- LUa chgn th6ng sO c6ng nghQ hqp ly, chri tro.ng cdng tac vQ sinh AC Aam b6o gift 6n ilinh
ch6t lugng sgi.

- Quan tr! chi phi san xu6t ch6t ch6 nhim tdng lqi nhuan.



- N6ng cao tinh than tr6ch nhiQm trong cdng viQc vd chri trgng vai trd cdc c6rp quan ly.
- Tdng thu nh4p vd thlrc hiQn dAy dri c6c chinh s6ch x5 hQi cho tat citngudi lao dQng.

b) VO thi trudrng ti6u thg:
- Ngodi viQc duy tri c6c thi truong truy6n thi5ng (Han QuOc, NhAt Ban, Philippines, Chdu

,4.u, nQi dia, ..), C6ng ty titip tpc dAy manh viQc tim kiiSm vd ph6t triOn th6m c6c kh6ch hdng o
th! trucrng m6i, tr6nh viQc qu6 php thuQc vdo 0l th! trucrngnnat Ainfr nhAm ngdn ch{n kip thdi
nhtng rui ro c6 th6 xiy d6n.

- Xoay chuy0n m{t hdng theo dcm hang nhim ddm b6o mpc ti6u tiOu thp, k0 c6 c6c don
hdng c6 yOu cAu kh6c biQt.

- Khai th6c t5i da ndng lpc sgi ch6i k! vd sgi sin xu6t tu b6ng BCI & xo Poyester tbi ch€;

... dang tr0 thanh xu th,5 cria th! trudng th6 gi6i, c6 gi|bdntdt hcrn so vdi c6c m{t hdng kh5c,
d6m b6o phgc vp c5c chu6i cung img Sqi-DQt-NhuOm-May vd ldm tdng hiQu qud SXKD ctra

C6ng ty.
- Tflp trung uu ti6n phSt tri6n dcrn hdng xu6t khAu tpi ch5, xu6t heng kh6ng bi enh hudng).,

vO cu6c phi vqn chuy6n, ti0n dQ dugc b6o d6m.
- Chf trgng thucrng lugng voi c6c hdng van tdi dudng bi6n, c6 kti ho4ch t6t trgrp frang

nhQp v6i hdng xu6t dC danh s8n container r6ng sri dpng cho hang sgi xu6t khAu cria COng ty.
- TAp trung vdo c6c th! truong tidm ndng, cung c6p chri yi5u cho kh6ch hang srl dUng tryc

titip nhim duy tri dcrn hdng 6n dinh vd gi5 ci tuong OOi tOt hon so v6i gi5 thf truong.
- Tim kitim th! trudrng dO quang b6 vd tiOu thp san ph6m cria nhd mdy 3 vqn cgc m6i.
- TiCp c4n th6m c6c thi trudrng v6i phuong thric b6n hdng/chdo hdng online do dlch bQnh

Covid-l9 han chti viQc di l4i giao dich trong nu6c vd nudc ngodi, ...
c) VC con ngutri:
- Li6n tpc ddo t4o ndng cao tay nghO cho dQi ngfl c6ng nhdn b6o tri, c6ng nh6n dimg

mdy, cdc k! su chuyOn nganh c6 khi ndng tiiip thu nhanh nh4y c6c cdng nghQ m6i, n6m 16 ddy
chuyOn sdn xu6t nhAm d6p tmg kip thdi yOu cAu SXKD nglry chng cao.

- Chf trgng ndng cao trinh ilQ vd vai trd qu6n ly cria cdc cdp quan ly.
- NAng cao tinh th6n tr6ch nhiQm trong c6ng viQc.

d) VA c6ng t6c phdng chiing dich Covid-l9:
C6ng ty lu6n quan tam theo d6i tinh hinh di6n bi6n cria dqi dich Covid-l9 vd titip tpc

quan triQt, dim bAo thuc hiQn ttit c6ng t6c phdng chdng dich b-enh Covid-19, tuyQt itdi kh6ng chri
quffi, lcv ld. Toan th6 CBCNV C6ng ty phii lu6n & trong trAng th6i chri dQng phdng ch6ng dlch
bpnh.

e) vd tiri chinh:
- Kh6ng c6 ng kh6 ddi.
- Ddng ti6n ho4t clQng t6t.
- Duy tri t6n kho hqp lj.
- Sri dpng v6n vay hiQu qu6.

IV/ C6ng t6c dAu tu:
1- VC tl6u tu bO sung m6y m6c ttri6t bi:

a) EAu Qu! IIl2020: C6ng ty dd dAu tu mdi, 16p d4t vd dua viro sri dgng 02 mby Efu sgi
PEASS, chqp 2 soi, 56 cgclmdy vir 12 m6y Xe soi VOLKMANN, 180 cgclmdy; d6ng thdi,
COng ty dd thanh lf 01 m6y Dflu sqi vd 13 m6y Se sgi dd qua sri dpng nhiOu n[m, hogt dQng
v6i hiQu su6t ttr6p.

'b) Trong Qu! IIl202l - Quy IIIl2O2l: C6ng ty sC dAu tu b6 sung vd dua vdo v4n hdnh khai
thdctqiNhd m6y Sqi hiQn hiru, g6m: 02 mdy Sqi Th6 (144 cgclm6y) vd 01 m6y Danh 6rrg t.o
dQng c6 b0 cAt lgc lo4i xo ngo4i lai (60 cgclmdy), moi l00Yo. Gi6 tri t6ng mrlc dAu tu @dbao
gim thuii vd chi phi khdc): khoing 8,6 ti d6ng. a



HiQn nay, Cdng ty dang thgc hiQn cdc thri tpc theo quy d!nh; du ki6n sC dua cdc mdy
tr6n vdo ho4t dQng sdn xu6t trong khoang <tAu Quy IYlzO2l.

2- VO Dg 6n tIAu tu 01 nhir miy k6o sgi mfi 30.240 cgc sgi t4i Cdng ty:
- V0 c6ng tfuc dduthAu, lua chgn nhd thAu:

+ D5 hoan thanh mdi thAu theo ph6 duyQt cta HEQT C6ng ty, tO chric lga chon vd kf
k6t hgrp d6ng toan bQ c6c g6i thAu cAn thi6t cho dp in liL 32135 g6i thAu, v6i mric titit kigm
qua d6u thAu dpt khoang 9,5 ti, d6ng so v6i t6ng giltri cdc g6ithAu dE ph6t henh. Mric titit
kiQm ndy b6 sung cho ngu6n d1r phong, dim b6o cho c6c chi phi phdt sinh kh6ng ludng
tru6c dugc, nhu phi truqt tf gi6 trong thdi gian qua.

+ Trong sO O: g6i thAu cdn 14i (g6m: hgng mpc Tr?m lpnh; hqng mgc Euong 6ng hoi
khi n6n vd h4ng mgc Dlch vp vfln chuyiSn nQi dfa) thi chi thgc hiQn h4ng mpc Cung c6p {ch
W vqn chuy6n nQi dla theo hinh thric thanh toan tryc titip theo trmg dqt 16 hang vA; OOi vOi
02 g6i thAu cdn lpi: do Tr?m lryfr- (7,4 tf tt6ng) ld chua cdn thitit thpc hiQn tpi dU 6n trong
giai do4n ndy vd HQ th6ng ducmg 6ng hoi khi ndn (2,2 t1,d6ng) dE dugc ghdp thpc hi6n
chung trong g6i thAu kh6c, cho nOn t6ng chi phi dAu tu u6c gi6m th€m g,GtS, d6rrg.

. Nhu vdy, tdng gi|tri gi6m kho6ng lg,l ty ddng sE ttugc b6 sung cho chi phi dp phdng
kh6i luong ph6t sinh vd kugt gi5 (Theo u6c tfnh, ch0nh lQch chi phi ph6t sinh vd truqt gii
tt thdi diiSm mo thAu cho d6n thdi diOm b6o cdo ld 15,5 ti.d6ng)

. - Vd x6y dpg nhd xucmg s6n xu6t chinh 2 tdngvir c5c h4ng mpc php trg: DE hodn thanh
ph6n xdy gUt g ctinft vd tiiSp tuc thlrc hiQn c6c hqngmpc holrn thiQn, php trq dC bin giao cho
c6ng t6c lgn dat thi6t bi. PhAn xdy dlmg co b6n hoan thenh r,hrmg cfrua Oap img ti0n A9 tOi Au
nhu fii ki6n do c6nthgc hiQn d6m b6o phAn son ndn bing Epoxy hoan thiQn tru6c khi lap m6y
cfing nhu hAn ch6 vO m{t bAng thi c6ng.

- vA tap.dat ddy chuy6n m6y m6c thi6t bi chinh: De,l1p d{t hoin chinh khoang t0% -
90% ddy chuyOn m6y m6c thirit bi chinh theo trinh ty:

+ Ddy cung B6ng Cotton vd 02 m5y Loai xo ngoqi lai model Scan T-Scan TS-T3 cria
Trutzschler;

+ 12mdy Chai ThO Trutzschler model TClgi;
+ 04 miy Gh6p thuong Rieter model SB-D26 c6 2 dd.u ra;
+ 01 m5y CuQn crii Rieter model E36 vd 06 mdy Chai ky Rieter model E86;
+ A6 mdy Gh6p tg dQng Rieter model RSB-D50 c6 1 dAu ra;
+ 06 m6y Sqi Thd d6 sqi tg dQng (180 cgc/mdy) model CMT 1801;
+ 01 hO th6ng Line th6 tp rlQng model CMT 1800;
+ 2l mdy Sgi Con Rieter model G32 dO sgi tp itQng (1.440 cgclm6y);
+ 2l mdy Danh 6ng tp dQng Murata model QpRo EX, lo4i link con 6ng (2g c9cl32

khung/m6y).
- Tinh <l6n thdi di6m hiQn tpi, d1r 6n ddhodn thanh 417 ty d6ng/a55 tf d6ng t6ng gi6 tr!

hgrp <16ng (dat khoangg2%);Trong d6:
+ EE thyc hiQn gi6i ng6n.l d 197 ,42 rj. d0ng (tuong {mg 43Yo), bao, g6m: V6n tU c6 cria

C6ng ty:90,14 tf ddng vi V6n vay ng6n hang thuong mur:. 107,2g tf ddng.
+ Chi phi cdn lai khoang 220 ty d6ng chti ytiu ld do tr6 ch{m: phAn thitit bikhoang 180

ty d6p vit gi6.tri dcr dang khodng a0 tj, il6ng darg q,ry6t to6n 
'ctaig 

g6i thAu cdn l4i. 
"

- V0 c6c thi6t bi, ,Al * c6ng nghQ phu trq kh ai Qam: rniet bi hmlqch b6ng-xo di d1n7
tuAn mdy sqi con; HQ thiing Link k€t niSt gt*a mdy ddnh iing vd mdy sqi con; Thimg ctii cic
loqi; 6ry5 ldi sqi th6 vd Qng tdi sqi con; ..v.v..):.c6c dcrn ,i.r'mg cap nuOc ngoii giao hdng

!h0* tr6 do d?ng gap nhiAu k!6 khln trong v6n d0 thu0 vqn t6i hang hOu *r6t tta, gay ra b6j
tinh tr?ng thi6u hpt container r6ng dang xtty rangdy cang trAm trgnglr6n thti gi6i.

- VO tuyOn d}ng, ddo tqo nh6n lgc: Di tuytin dg"g ra ddo tao kho6ng 130 cdng nh6n b6o
tri vd c6ng nhdn c6ng nghQ, dim b6o phgc vu c6ng tdc ldp dflt m6y m6c thiet bi vn v6n hanh a



khai th6c ho4t dQng san xu6t theo timg c6ng doqn khi nhA m6y k6o sgi m6i di vio hoqt dQng
khai th6c sAn xu6t.

- Ki5 ho4ch vQn hanh ch4y thri cl6ng bQ ddy chuy€n k6o sgi m6i 30.240 cgc sgi: khoang
thang 061202t.

- San phAm cht y6u: Cdc msthang sgl dcrn thdnh phAm lO0% Cotton chii k! vd chdi th6,
chi sO binh quAn Ne30, c6 ch6t lugng cao.

- V6 trO so ph6p ly:
Do qu6 trinh thgc hiQn DU an dAu tu nha m6y kdo sqi 30.240 cgc sgi tqi Cdng ty CP

Sqi Pht Bdi trong ndm2020 chiu nhiAu anh huong b6t tqi ttr c6c tinh huiSng U5t t<na khring (d?i
dich Covid-19, b6o lpt, ...), HQi <16ng quan tri da nh6t trf giao T6ng Gi6m d6c C6ng ty chiu
tr6ch nhiQm thgc hiQn c6c c6ng viQc sau:

+ Gia han ti6n ilQ thlrc hiQn ldp clat thii5t bi, v6n hanh chpy thrl cho d6n ngdy 3OlOgl202I.
+ Thgc.hiQn thri tgc xin c6p Di6u chinh Gi6y Chung nhfln DAu tu: Gia hqn ti6n d0 thUc

hiQn du an diu tu th6m 06 thang: tt Quy IIl20l9 - Quy iZOZt dugc diOu chinh thanh tir Quf
IIl20t9 - Quf IYl202t.

Kfnh d6 ngh! Dai hQi <I6ng cO d6ng C6ng ty xem x6t vd bi6u quytit th6ng qura cdcnQi dung <tE

trinh bdy tr6n.

Tr6n tr-ong cim crn!

* Noi nhQn:
- C6c C6 ddng;

- IDQT Cty;
- BKS Cty;
- Dlngtii Website Cty;
- Luu VT, KT-TC.

oONc euAN rRI
NG GIAM O6C

CONG TY

CO PHAN

SOt PEI1BI

a



TAP EOAN OEr Uay VTETNAM
cONc rY cP sgr ruu nAr

so: /)0 mc-uoqr

ceNG no,q. xA ugr cnu Ncni^q. vrpr NAM
EOc IOp - TU do - Hanh phric

TT-Huii,ngdy 23 thdng 04 ndm2021

rAo cAo cuA Her oONc euAN rnl
VO t<5t qufl hogt tlQng ndm2020 vn K5 ho4ch ho4t tlQng nilm202l

Kinh gfri: D{.r rrQr DONG CO oONc cONc TY cO pnAN sgr ruu nAr

Thay mat HQi il6ng quin tri C6ng ty CP Sqi Phf Bai, t6i xin b5o c5o D4i hQi

tl6ng CO dOng vC I(6t qui ho4t tlQng nilm 2020 vn K6 ho4ch hogt tlQng nilm 2021
cria HQi tl6ng quin tri Cdng ty. Cfr thti nhu sau:

ttXiitquf, ho4t tlQng cf,a HQi tl6ng quf,n tri C6ng ty nim 20202
1- HOi tliing qufln tri hiQn t4i cfla C6ng ty: gdm 03 thdnh vi€n

1- 6ng Cao Hiru Hi6u - Cht tich HDQT
2- }ngBti Nguy6n Titin - Uy vi6n HDQT
3- BA TrAn Thf Kim Chi - Uy vi6n HDQT, TOng Gi6m rl6c

Th6ns tin vd

3- Ho4t tlQng cfra HDQT nlm 20202
3.1- Circ cuQc ho.p HEQT: 09 cuQc ho.p

3.2- Xin y ki6n c6 d6ng bing v6n bin: Kh6ng c6

- HOi dong quin tri thlrc hiQn dAy dfi chric n6ng, nhiQm vp pht hqrp v6i quy ilfnh
hiQn hdnh cria fh6p luflt, Di6u le ro chric vd Ho4t dQng cria c6ng ty vd Nghi quyCt .,lu
Dai hQi d6rig cO d6ng.

- Trong ndm 2020, ciic Thd,nh viOn HDQT C6ng ty dA bi6u quytit thdng qua c6c
nQi dung Bi6n bin cuQc hsp, Nghi quytit vd euy6t dinh,... t4i c6c cuQc r,qp Hqi et6ng

z- n tin v€ Thinh vi€n H

STT Thhnh vi6n IIDQT Chfc vg

\giy bit d6u/kh6ng cdn ldr thirnt
viOn HEQT/ HEQT tl0c l6p

!{gdry b6 nhiQnr Ngiry mi6n nhiQm

I Ong LO Ti6n Trudrng Cht tich HDQT 09/06/20t6 2910s12020

2 6ng Cao Hrlu Hi6u Cht tich HEQT 29/05/2020

3 Ong Bti Nguy6n Ti0n Uy vi6n HEQT 0910612016

4 Bd TrAn Thi Kim Chi
Uy viOn HDQT -
-i -aIOng uram ooc

09t06t2arc

STT Thdrnh viOn IIDQT
Sd bu6i hqp
HDQT tham

du

ry t0

tham dq hgp
Lf do kh6ng tham dq

I Ong LC Ti€n Trudrne 06 t00%
2 Ong Cao Htu Hi6u 03 100%
3 Ong Biri Nguy6n TiiSn 09 t00%
4 Bd Tr6n Thf Kim Chi 09 t00%



*
16,

quan trf du-ry. c t6 chric tr.uc tiiSp, trao d6i vd thting nh6t bing hinh thrlc tryc tuy6n ho{c
6y y ki6n qua email vdi tinh thdn tr6ch nhiQm cao, phdthuy ndng lfc t6nh d4o cria c5c
thanh vi€n HDQT, vi lgi fch cria c6c cO d6ng vd sg ph6t tri6n bAn virng cria Cdng ty.
C6c thdnh vi6n HDQT COng ty c6 sg d6ng thufln cao. Nhin chung, c6c Nghi quytit va

Quytit dinh cria HDQT lu6n b6m s5t tinh hinh thgc tti'cria COng ty. C6ng t6c kitim tra,
giSm sdt viQc thlrc hiQn Nghi quyiSt, Quyi5t dinh ctra HDQT lu6n dugc tlng cudng.

- C6 the n6i ho4t etQng cria HDQT trong ndm 2020 dd dqt dugc nhirng kiSt quA

tuong AOi Wra quan.

* Cic ho4t ilQng chinh:
a) Chi dpo, tO chfc phi6n hgp Epi hQi tl6ng cO d6ng thudng ni6n ndm 2020.
b) Chi d4o vd gi6m srit T6ng Gi6m d6c vd c6c ngudi diAu hanh khSc trong C6ng

ty thpc hiQn Nghi quy6t Eai hQi <16ng cO d6ng ndm2020.

_ c) Chi dpo Co quan DiAu hdnh COng ty chri trgng thgc hiQn c6ng t6c Phdng
Ch6ng dich Covid-I9.

d) Chi dpo vd t6 chric c6c cuQc hgp HQi el6ng qu6n tri hdng quy ho{c ctQt xu6t
theo chuy6n tl6 hoflc theo vdn b6n trinh cria Co quan Di€u hdnh COng ty nhim clanh
gi6 tinh hinh sin xu6t kinh doanh thuc ti5 ctia COng ty tqi m6i tnOi ili6m; Qua d6,
HDQT cdng ty ban hanh c6c Quyrit ilfnh vd Nghi quytlt a6 Hp thdi chi dpo, rtinh
hu6ng Co quan DiAu hdnh C6ng ty tri6n khai thUc hiQn t6t hcrn c6ng t6c di6u hanh
quin ly mQi mflt trong qu6 trinh ho4t dQng sin xu6t kinh doanh cria COng ty (C6ng t5c
duy tu b6o du6'ng, thay th(i vd du phdng c6c lo4i php tirng, vflt tu, linh phg kiQn tr6n
miiy-m6c thi6t bi cria ddy chuy6n san xu6t tai Nhd m6y k6o sqi hiQn hiiu; COng t6c ddu
tr1 bo sung thay thti mdi mQt s6 m6y m6c thiiSt bi; cdng t6c xdy dung co b6n; C6ng t6c
t6 chric - ohdq su; ..v.v..) . CicNghi quy6t vd Quytit Ointr Oa ban hdnh e16u dga tre-n sp
th6ng nh6t, d6ng thufln cao cta c6c Thanh vi6n HDQT COng ty vd theo dring th6m
quyAn, dting quy ilinh cria Di6u lQ C6ng ty, kip thdi phir hqrp v6i tinh hinh thUc t6 hoat
dQng vd h5 trq tich cpc cho Ccv quan diAu hanh trong viQc quan ly, di6u hdnh ho4t clQng
S)(KD cria COng ty.

e) TO chrlc c6c cuQc hgp li6n quan d6n "Dg r{n DAu tu nhd m6y k6o sgi 30.240
cgc sgi tpi C6ng ty CP Sqi Phf BAi" d.5 kip thdi chi d4o vd gi6i quyiSt cdc vln OC tien
quan dC dp 6n dugc tiiSn hdnh mQt crich thufln lgi vd dring ti6n dQ.

Ndm 2020, HQi tri C6ng ty il6 ban hanh 12 N / Quyi5t dinh sau:

tG';
,Hl'

tut,

=.

Nghi quy6t so etntq-
HEQT

l- Th6ng qua cht truong
COng ty tam img c6 tric ndm
2019 cho c5c c6 tl6ng hiQn
hiru bAng ti6n ld g.ZA16; Oi6u
19 (s0 ti ddng);
2- Giao Bd Trdn Th! Kim Chi

- W. HQi <16ng quan tr! -
T6ng GiSm d6c C6ng ty thgc
hiQn thti tpc ch5t danh s6ch c6
<16ng vd cdc vdn ban thri tr,lc
cAn thitit khdc c6 li6n quan a

sii Ngni quy5u euy6t
ilinh NQi dung

r00%



0!

F:

rh

d6n viQc tAm ung cd tric

2
Nghi quy.st sO toSntq-

HDQT
t8103/2020

Xt ly sd cd phi6u 16 vd c6
phi6u khdng dat mua tr6t
trong dgt chdo ban c6 phiriu
cho c6 ddng hiQn htu C6ng ty
cO phen Sqi Phri Bdi theo
Gi5y chimg nh?n <l5ng ky
chdo brin c6 phi6u ra c6ng
chring, sO 0I/GCN-UBCK
ogity 0210112020

100%

3
Nghi quytit sO ttefNq-

HDQT
2410312020

Thdng qua KC ho4ch t6 chric
phi6n hep Dai hQi d6ng C6
d6ng thuong ni6n n[m 2020
cria C6ng ty

100%

4
Ngh!quy6t sO 134/Ir{e-

HDQT
06/0412020

Th6ng qua k€t qui dgt chio
ban cO phi6u theo Gi6y chrlmg
nhQn d6ng kf chdo b6n c6

t'A , ,,pnreu ra cong cnung, so

OI/GCN-UBCK ngey
0210U2020

t00%

5
Ngh!quyrit sO t+:lqo-

I{DQT 22/04t2020

C6ng ty t5ng V6n di6u l0
C6ng ty tr) 50 ti d6ng 16n

thanh 95 ty ddng, thay i16i
Gi6y Chrmg nh?n DAng kf
Doanh nghiQp vd sria AOi OiOu
5 trong DiAu lQ C6ng ty.

100%

6
Nghf quytit s6 144leD-

IIDQT 22104t2020

Th6ng qua chri truong k6o ddi
thdi h4n nhiQm ky cria T6ng
Gi6m d6c Cdng ty d6i v6i Bd
Tr6n Thi Kim Chi cho dtin
ndm 2022 cho phir hgp vdi
nhiQm kj, cria HQi d6ng quan
trf vd Ban kiOm soSt C6ng ty
(nhiQm kj IV: 2017 -2022)

r00%

7
Nghi quyiSt s6 145/QD-

HDQT 22104/2020
HDQT giao Bd TrAn Thi Kim
Chi thyc hiQn t6t ci thri tsc

- 
^ 

^ r\vay von vol ngan hffig, ...
100%

8
Nghi quy6t so tozntq-

HDQT t3/05120

/- Th6ng qua NQi dung phi6n
hqp Dai hQi <16ng CO OOng

thudng ni6n ndm 2020 cria
C6ng ty;
2- HDQT giao Cht tich HQi
d6ng quan tri vd/tro{c T6ng
Gi6m d6c C6ng ty, Can bO

tli6u hdnh quan ly c6 li€n
quan trong C6ng ty chiu tr5ch

1,00%



nhiQm b6o c5o trinh DAi hQi

d6ng c6 ddng xem xdt vd bi6u
quytit th6ng qua c6c nQi dung
phi6n ho.p E4i hQi d6ng Co
<t6ng thirdrng ni€n ndm 2020
cta C6ng ty.
3- Th6ng qua chri truong:
Cdng U dung hoqt dQng Vin
phdng dai diQn Thenh ptrO HO

Chi Minh - C6ng ty Cd ph6n
Sqi Phti Bdi

9
Nghi quytit sO 248/I\{e-

HEQT tr/08120

Th6ng qua B6o c5o tinh hinh
ho4t tlQng SXKD vd dAu tu
trong 06 thring dAu n6m 2020;
Phucrng huong, nhiQm W
S)KD vd dAu tu trong 06
thr{ng cui5i n6m, udc thyc hiQn
ci ndm 2020 cin COng ty

100%

10
Ngh!quytit sO::sntq-

HDQT
30/tt/20

Thdng qua nQi dung B5o c6o
tinh hinh hopt dQng SXKD vd
d6u tu trong 09 thang n[m
2020; U6c thgc hiQn cA n5m
2020 cl ra C6ng ty

r00%

ll Nghf quy6t so 370AIe-
rDQT 3Ut2l20

Th6ng qua chri trucrng: C6ng
ty clAu tu b6 sung 02 m6y Sqi
Thd vd 01 m5y EAnh 6ng tp
dQng trong ndm 2020 - 2021

100%

t2
Nghi quyist sO 3524{e-

HDQT 2t/12120

1- Th6ng qua Elnh hucrng fi
lQ chia cO ttc ndm 2020 vit
Phan ph6i lqi nhu?n lfly kti
sau thuti (LNST) ndm 2020
cta C6ng ty;
2- Chep thu4n viQc C6ng ty
chu6n b!, triiSn khai k6 hopch
t6 chric phiOn hqp Dai hQi
d6ng cO d6ng thudng ni0n
ndm202l chflm nh6t veo cu6i
thang 0412021(sau khi c6 B6o
c5o Tdi chfnh C6ng ty ndm
2020 dddugckiCmtoan)

t00%

4- Hoflt tl0ng giim sft cria HQi tl6ng quin tri A5i vr6,i Ban TOng Giim tl6c
Cdng ty trong nilm20202

a

' Ho4t,tlOng giSm s6t cria HQi rt6ng quan tri dOi vOi T6ng gi6m e16c (TGD) vd Co
quan Di6u hAnh (CQEH) dugc th6 hipn mQt c6ch ch6t chc, rlinh k] theo Di6u lQ t6



chric vd hopt dQng Cdng ty. Ho4t tlQng gi6m s6t cria HQi el6ng quan tri OOi vOi TGD vd
CQDH dugc th6 hipn nhu sau:

Tgi c6c phi6n ho.p HQi tt6ng quan tri dinh ky hang quy hopc dQt xu6t, Hqi cldng
quin tri d6u y€u cAu T6ng Gi6m di5c b6o c6o, phdn tieh, d6nh gi6 tinh hinh hopt rtQng

san xu6t kinh doanh cria COng ty, kha ndng dpt kiS ho4ch DHECD giao, tinh hinh tri6n
khai dU an diu tu, c6ng t6c ddo t4o qu6n ly ngu6n nh0n luc, cdc v6n eC n6n quan d6n
ho4t dQng tdi chfnh, nghiCn cr?u thi trudmg, c6ng t6c ki6m so6t nQi b0; dC xu6t t6
hopch, gihiphdp cho nhirng quy tii5p theo.

HDQT ktit trqp chflt ch6 v6i BKS n6m rd tinh hinh hopt dQng ctia Cdng ty, dC tt
d6 c6 nhtng ki6n nghi thiiSt thyc h6 trg TGD vd CQEH hodn thdnh t6t c6c trdchnhiQm
dugc giao. HDQT thudng xuy6n trao d6i vdi TGD vd CQDH nhim gi6ms6t viQc tri6n
khai k6 hopch vd di€u chinh khi cAn thiiSt, girip etat dugc c6c mpc ti6u, k6 ho4ch
DHDCD giao.

Trong HQi tt6ng quan tri c6 thdnh vi6n HQi cl6ng qu6n trf ki6m TOng Gi6m d6c,
do vfly lu6n dim b6o sy giSms6t cta HQi ttdng quin tri trong hopt ddng ili6u hdnh.

Th6ng qua co ctriS ticm tra, gi6m s6t vd bdo cdo dinh ky m6i quli v6 k6t qua
hopt dQng san xu6t kinh doanh, tinh hinh ho4t ttQng hdng ngdy cria c6ng ty vd cdc b6o
c6o dQt xu6t khi c6 y6u ciu, HDQT danh gi6 ring TGD vd CeDH d6 thgc hiQn c6c

t.quy€n vd nhiOm qr dugc giao theo dting quy ilinh cria ph6p luflt hign hdnh, cfing nhu
DiAu 10 cong ty vd Nghi quyiSt cria EHDCD. BCn c4nh d6, HDeT dfl thgc hiQn c6c
quyen vd tr6ch nhiQm dugc giao mQt c6ch thfln trgng, chuy6n nghiQp vd li0m chinh,
dim b6o lgi fch hqp ph6p tiii ea cria cOng ty vd cdc c6 d6ng. TGE vd CQEH d6 n6 lyc
thlrc hiQn k6 ho4ch sin xu6t kinh doanh do DHECD ndm 2020 th6ng qua, thlrc hiQn t6t
viQc xdy dUng m6i trulng kinh doanh dya tr6n n6n t6ng ph6t tri6n b6n virng, ndng cao
c6ng t6c quin trf cong ty cflng nhu vai trd quin tri vd ki6m soilt rrii ro.

5. Ti6n luong vir thir lao HQi tl6ng quin tri nIm 2020
Ti6n lucrng vd thi lao cria HQi it6ng qu6n tri thgc hiQn theo Nghi quytit cria

DHECD d5 dugc th6ng qua t4i DHDCD thuong ni€n ndm 2020.

IV K5 ho4ch hogt ilQng cria HQi tl6ng quin tri COng ty nlm 20212
1- Thpc hi$n ttring vd dAy dri crlc nhiQm vu va quyAn h4n cria minh, ddm b6o phu

hgp v6i cilc quy tlinh hiQn hdnh cria Ph6p luflt, Luflt doanh nghiQp vd Di6u lQ COng ty.
2- Tdng.{otg m6i quan hQ gifla HQi tt6ng quan tri vd c5c cO d6ng, giira HQi cl6ng

qu6n trf vdi T6ng Girim tl6c cfing nhu Co q.tun AiCu hdnh/Phdng Ban*iong Cdng ty.
3- TO chric ttit phi,en hgp Dai hQi el6ng cO d6ng thuorrg ni6n ndm 2021 cinC6ng ty.

Gi6m s6t, chi dpo Tdng qi,{- d6c vd c6c ngudi iti6u hanh kh6c trong C6ng ty thllc
hiQn Nghi quyiSt Dai hQi il6ng cO d6ng ndm202t.

4- TO chric cuQc hqp HDQT hoac td chric tdy'! kii5n bing vdn b6n cua cdcthdnh
viOn HEQT theo dinh.ky hdng quy hofic rlQt xu6t, diS HQi ddng qu6n tri c6ng ty ban
hdnh Nghf quytiVQuyi5t ainn thong qua c6c nQi dung chuyOn ac-no4. th6ng qua nQi
dung vdn ban do Ban TOng Gi6m dtic COng ty trinh xin y kiiSn ctia HDQT COng ty.

. 5- Titip tuc chi d4o Co quan diAu hdnh: duy tri 6n ilinh ho4t dQng SXKD; tflp trung
dAu tu chi€u s6u m6y m6c thi6t bi theo hucmg tp dQng h6a cao, friQn eai, pht hqp v61 .



cuQc c6ch mang c6ng nghiQp 4.0; 6p dpng c6ng nghQ san xu6t ti€n tiiSn vdi thitit bi hiQn

d4i; ndng c6p hQ thdng quin tri th6ng tin.
6- Chi d4o vd gi6m s6t Co quan Di6u hanh Cdng ty d6 quin tri t6t ddng ti6n, gi6m

thi6u rui ro tdi chfnh, x6y dpg giii phdp, chitin lugc huy rtQng ngu6n vtin phpc vp
ho4t dQng san xu6t kinh doanh, dAu tu vd ddo tpo ngutin nhdn lgc t4i COng ty.

7-TiCp tUc chi <I4o vd gi6m s6t CQDH trong qu6 trinh tri6n khai thgc hiQn, khai
th6c Dg 6n "Edu tu nhe mrly k6o sqi 30.240 cgc sgi t4i COng ty CO phan Sqi Phf BAi".

8- Titip tpc chi d4o COng ty diiy manh c6ng t6c tim kitim, md rQng thi truong; Titip
tpc gin gifl vd phSt trii5n thuong hiQu "Sgi Phf Bai" ngdy cing bAn virng, c6 uy tin hon
nta tr6n thi truong trong nu6c vd qu6c tA, dhy m?nh c6ng t6c thf truong theo hudng
chuy6n mdn h6a.

9- YOu cAu COng ty chri trgng cdng t5c tuy6n dpng, ddo t4o nh6m kiQn toan bQ m6y
rti€u hdnh quan ly vd c6c don vi trong C0ng ty theo hucrng tinh ggn, pht hqp vdi str
ph6t tri6n cta Cdng W; Quan tdm chdm lo t6t <tdi s6ng an sinh x6 hQi ngay cdng t6t hon
cho todn th6 CBCNV COng ty; Tudn thri thrrc hiQn c6c quy itinh hiQn hdnh cria ph6p
luflt vC VE sinh An toan Lao dQng vd Phdng ch6ng chdy n6.

(

Kfnh dO nehi Eai hOi rl6ng CO ilOng C6ng ty xem x6t vd bi6u quyi5t th6ng qua c6c
nQi dung da ftinh bdy tr6n.

TrAn trgng cim crn!

Noi nhiln:
- C6c C6 tl6ng;
- HEQT Cty;
- BKS Cty;
- DIng tii Website Cty;
- Luu VT, KT-TC.
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TAP EOAN OEr rrley VrET NAM
c0Nc rY cP sor pnu gA.r

ceNG HoA xA ngr cuu Ncuia vrpr NAM
EOc lOp - TU do - Hanh phlic

TT-Hu€, ngdy 23 thdng 04 ndm 2021

(

QUY CHE HOAT DQNG COA HQI DONG QUAN TRI
C[n cri Luflt Chimg kho6n ngiry 26 th6ng 11 nim 2019;
CEn cri Luflt Doanh nghiOp ngiry 17 thang06 nim 2020;
Cln ct Ngtri dlntr sA SSZOZOAID-CP ngdy 31 thbng 12 ndm2020 ctnchinh phri quy dfnh
chi titSt thi henh mQt s6 diOu cria Lupt Chimg kho6n;
Cdn cri Th6ng tu sl5 LI61202O1TT-BTC ngiy 3l thdng 12 ndm 2020 ciaBQ trucrng B9 TAi
chinh htcmg d6n mQt s6 eieu vC quan tri c6ng ty 6p dpng eOi vOi c6ng ty d4i chring tpi Nghf
<Ifnh s6 155/20204ID-CP ngiy 31 th6ng 12 ndm2020 oua Chinh phri quy dinh chi tiist thi
hinh mQt st5 AiCu cria Luflt Chring khoan;
Cln cri DiCu lQ T6 chfc vi Ho4t dQng C6ng ty cd phdn Sqi phf Bdi;
CIn cr? Nghi quytit Dai hOi d6ne cO d6ng sri t:Ofxq-DHECD 2021 ngity 23 th,{ng 04
nim202l;

HQi tl6ng quin tri ban hanh Quy chi5 hopt dQng cria HQi d6ng qu6n tri C6ng ty c6 phAn Sqi
Phri Bii;
Quy chti ho4t dQng ctia HQi d6ng quan tri C6ng ty 

"6 
phAn Sqi Phf BAi bao g6m c6c nQi

dung sau:

CHTIONG I
QUY EINH CHUNG

Di6u 1. PhSm vi tli6u chinh vir tl5i tugng 6p dBng
1. Phpm vi di6u chinh: Quy chi5 hopt dQng cta HQi d6ng quan trf quy rlinh co c6u td chfc
nhdn sg, nguy6n tic hoat d0ng, quyAn han, nghia vp cria HQi el6ng quin tri vi c6c thanh vi6n
HQi tt6ng quan tri nhim ho4t dQng theo quy <linh tai Luflt Doanh nghiQp, EiAu l0 C6ng ry vi
c6c quy tlinh kh6c cria ph6p luft c6 li6n quan.
2.-D}ituqng 6p dpng: Quy ch6 ndy dugc 6p dung cho HQi d6ng quin tri, ckcthenh vi6n HQi
d6ng quan tri.
Didu 2. Nguy6n tic ho4t tlQng cria IIQi tl6ng quin tri
1. HOi it6ng qu6n tri ldm viQc theo nguy6n tilctQpth6. Cac thAnh vi6n cria HQi <l6ng qu6n trf
chiu tr6ch nhiQm cil nhdn vC phan viQc cta minh vd cing chiu tnich nhiQm trudc Dai h6i
tl6ng c6 ddng, trudc phSp tuat vC c6c nghf quytlt, quy6t itinh cria HQi rl6ng quin trf Otii vOi
sp ph6t tri6n cta Cdng ty.
2. HOi tl6ng quin tri giao tr6ch nhiQm cho Tdng gi6m dtic t6 chric rli6u hanh thuc hion c6c
nghi quyiSt, quy6t dinh ctia HQi <I6ng qu6n hi.

a



CHTIONG II
THANTT vrtN ngr oONc euAN rnl

Oidu l. Quy6n vir nghia vg cria thirnh vi6n HQi tldng qufln tri
l. Thenh vi6n HQi d6ng quan tri c6 itAy dri c6c quy€in theo quy dinh cria Luflt Chimg kho6n,

ph6p luAt 1i0p quan vi Di6u 29 Di6u lQ C6ng ty, trong d6 c6 quy6n dugc cung cdp c6rcth6ng

tin, tdi liQu vA tinh hinh tdi chinh, hoat dQng kinh doanh ctia C6ng ty vd oha cdc dcrn vi trong
C6ng ty.
2. Thdnh vi6n HQi d6ng qu6n tri c6 nghia vp theo quy dinh tai Di6u 29 Ei6u lQ C6ng ty vi
c6c nghia vU sau:

a) Thyc hiQn c6c nhigm vp cria minh mQt cSch trung thuc, c6n trgng vi lgi fch cao nh6t cta
c6 ddng vd cria C6ng ty;
b) Tham dU <lay dri c6c cuQc h-op cta HQi d6ng quin tri vi c6 y ki6n vC c6c v6n d6 <tugc

dua ra th6o lufln;
c) B6o c6o kip thdi, <tAy dri v6i HQi <t6ng quan tri c6c khoin thi lao nhfn dugc tu c5c c6ng

. ty con, cdng ty li6n ktit vd cbct6 chric khhc; I
d) 86o c6o HQi d6ng quin tri tpi cuQc hgp gdn nh6t chc giao dich gifia Cdng ty, cdng ty i
con, c6ng ty khric do COng ty nim quy6n kiOm sorlt 1r:}n 50Yo trd l6n vtin di6u lQ v6i thanh i
viOn HQi <I6ng quan tri vd nht'ng ngudi c6 li€n quan cta thanh vi6n d6; giao dfch gifta C6ng 

Sr

ty vdi c6ng ty trong d6 thanh vi6n HQi ddng qu6n tri h thanh vi6n s6ng lap hoflc ld ngudi \
quan ry doanh nghiQp trong thdi gian 03 nfungAn nhSt tru6c thbi <Ii6m giao dich; I
tI) Thyc hiQn c6ng Uii thOng tin khi thgc hiQn giao dfch c6 phi6u cria C6ng ty theo quy dinh
cta ph6p luflt.
3. Thdnh vi6n HQi tl6ng quan tri <IQc lflp cria c6ng ty ni6m ytSt pfrai lflp b5o c5o dinh gi5 vO

ho4t dQng cria HQi d6ng quan tri.
Didu 4. Quydn dugc cung cip th6ng tin cria thirnh vi6n HQi tldng quin tri
1. Thenh vi€n HQi d6ng quin tri c6 quy6n y€u ciu T6ng gi6m dtic, Ph6 T6ng girim d6c,
ngudi qu6n ly khSc trong C6ng ty cung c6p th6ng tin, tAi [Qu vC tinh hinh tdi chfnh, ho4t
<lQng kinh doanh ctia Cdng ty vd cria don vi trong C6ng ty.
2. Ngudi quan ly dugc y6u cdu phii cung c6p kip thdi, day <hi vi chinh x6c thdng tin, tdi
liQu theo y6u ciu cria thanh vi6n HQi d6ng quin tri.
Di6u 5. NhiQm ki vn s5 lugng thirnh vi6n IIQi tldng qufin tri
1. 56 lugng thanh viOn HQi il6ng quin tri Cdng ty ft rirrilt 1A ba (03) ngudi vd nhiAu ntr6t U
mudi m6t (11) ngudi. Si5 luqng hiQn tpi cta thinh vi€n HQi tl6ng qu6n tri li ba (03) ngudi. '

2. NhiQm lci'cria thAnh vi€n HQi d6ng quin tri kh6ng qu5 05 n6m vd c6 th6 dugc biu lpi vdi
sti rtripm k! kh6ng hpn ch6. Khi C6ng ty niOm yi5t cO phi6u l6n So giao dich chimg khodn,
phii yOu cAu c6 thanh vi6n HQi d6ng qudn tri tlQc lpp thi mQt c5 nh6n chi dugc bAu hm
thanh vi6n dQc lpp HQi d6ng qu6n tri khdng qt602nhiQm lcj,li6n tpc.



3. Trudng hqp t6t ci thanh vi6n HQi ddng quan tri cing ki5t thric nhiQm k, thi c6c thinh
vi6n d6 ti6p tpc ld thenh vi6n HQi d6ng quin tri cho <tiSn khi c6 thanh viOn mdi dugc bAu

thay thti vi ti6p qu6n c6ng viQc.

4. Di6u 28 d€;n Di6u 32 Di6u le C6ng ty quy dinh cU th6 s6 lugng, quydn, nghia vg, c6ch

thric t6 chric vd phtii tro,p hoat dQng cria c6c thanh vi6n dQc lflp HQi d6ng quan tri/ thdnh

vi6n HQi d6ng qu6n tri khdng eti6u hanh.

Didu 6. Ti6u chuin vi tli6u kiQn thirnh vi6n HQi tldng quin tri
l. Thanh vi6n HQi <16ng quan tri phii t16p ,tmg cdc ti6u chuAn vd di6u kiQn sau d6y:

a) Khdng thuQc <ti5i tuqng quy dinh t4i khoan 2 DiAu 17 LttgtDoanh nghiQp;

b) C6 trinh dQ chuy6n mdn, kinh nghiQm trong quan tri kinh doanh hodc trong linh vgc,
nginh, nghe kinh doanh cria C6ng ty vd kh6ng ntr6t ttri6t phii ld cO d6ng ctia Cdng ty, tru
trucrng hqp DiCu lQ Cdng ty c6 quy dinh khSc;

c) Thanh vi6n HQi d6ng quin tri C6ng ty c6 th0 et6ng thdi la thanh vi6n HQi d6ng quan tri
cria cdng ty khrlc;

d) D6i v6i doanh nghiQp nhi nu6c theo quy <linh tai <ti6m b khoin 1 Ei6u 88 Luflt Doanh
nghiQp vd c6ng ty con cria doanh nghiQp nhd nudc theo quy <linh tpi khoin I Di6u 88 Lupt
Doanh nghiQp thi thanh vi6n HQi d6ng quan tri kh6ng dugc ld ngudi c6 quan hQ gia dinh cria

T6ng gi6m diSc vi ngudi quin ly kh6c cta Cdng ty; cinngudi quin ly, ngudi c6 thdm quy6n

UO nniem ngudi quin ly c6ng ty m9;
tI) Ti0u chu6n vd di6u kiQn kh6c theo khoin 4, Di6u 27 Ei€'ulQ C6ng ty.
2. Thanh vi6n HQi d6ng quin tri kh6ng <Ii6u hdnh le thanh vi6n HQi d6ng quin tri d6p tmg
c5c ti6u chuAn vi di6u kiQn dugc quy dinh o Kho6n 1, Di6u ndy vd kh6ng phii ld T6ng gi6m
ddc, Ph6 Tdng gi6m d6c, f6 toan truong vi nhirng ngudi <liOu hanh kh5c t4i C6ng ty .

3. Thanh vi6n HQi d6ng quan tri dQc lflp theo quy dinh tpi di6m b khoan 1 Di6u 137 LtrQat

Doanh nghiQp phii t15p tmgcdctiCu chuAn vd di6u kiQn sau ddy:
a) Kh6ng phii li ngudi dang ldm viQc cho C6ng ty, c6ng ty mq hoflc c6ng ty con cria Cdng
ty; kh6ng phii h nguli dE ttng ldm viQc cho C6ng ty, c6ng ty me ho{c c6ng ty con cria

C6ng ty it nh6t trong 03 nim li6n tru6c d6;

b) Kh6ng ph6i h ngudi dang huong luong, tht lao tu C6ng ty, trt c6c khoin php c6p mi
thanh vi6n HQi d6ng quan tri dugc hucrng theo quy dinh;
c) Kh6ng phd,i li ngudi c6 vg ho{c ch6ng, b6 de, b6 nu6i, mg d6, mg nudi, con dO, con
nu6i, anh ruQt, chi ruQt, em ruQt ld c6 d6ng l6n cta C6ng ty; li ngudi quan ly cria C6ng ty
ho{c cdng ty con cria C6ng ty;
d) Kh6ng phii li ngudi tr.uc ti6p ho{c git{n titip so hiru it rilrrdt OtW t6ng s6 c6 phAn c6

; , .;. i.quy6n bi€u quy6t cta C6ng ty;
<l) Kh6ng phii ln ngudi dd tung lim thinh vi0n HQi ddng qu6n tri, Ban ki6m so6t cta C6ng
ty itthilttrong 05 ndm [An tru6c d6, tru tru]ng hqp ctugc bO nniem li6n tgc 02 nhiQm 1c];

e) Ti6u chudn vd <1i0u kiQn kh6c theo Di6u lQ C6ng ty.
4. 'Thenh viOn HQi d6ng quan tri ilQc lpp / thdnh vi6n HQi tl6ng quin tri kh6ng tli6u hdnh
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ph6i th6ng b5o v6i HQi <16ng quan tri vC viQc kh6ng cdn d6p tmg <lt c6c tiOu chuAn vd di6u



kiQn quy ilinh tai khoan 2, khoin 3 Ei6u ndy vd ducrng nhi6n kh6ng cdn ld thanh vi6n HQi
ddng quin tri tlQc lflp / thnnh vi6n HQi d6ng quin tri kh6ng <ti6u hanh k6 flr ngdy kh6n g ddp
tmg dt c5c tiOu chuAn vd diOu kiQn. HQi d6ng quan tri phii th6ng b6o trudmg hqp thanh vi6n
HQi <16ng quin tri <tQc 10p / thanh vi6n HQi d6ng quan tri kh6ng diAu hanh kh6ng cdn rl6p
ung <hi c6c tiOu chu6n vi di6u kiQn tpi cuQc hgp Dai hQi etdng cd d6ng gdn nh6t ho6c trigu
t0p hqp Dai hOi tl6ng c6 el6ng <16 beu bO sung ho{c thay th6 thdnh vi6n HQi d6ng quan tri
tl0c lflp / thdnh vi6n HQi d6ng quin tri khdng <Ii6u hanh trong thdi hpn 06 th6ng kO tu ngiy
nhfln dugc th6ng b6o cria thanh vi6n HQi d6ng quan tri <IQc lflp / thdnh vi6n HQi il6ng quan
trf kh6ng <Ii6u hanh c6 1i6n quan.

Di6u 7. Chri tlch HQi ddng quin tri
l. Cht tich HQi <t6ng quan tri do HQi ttdng quin tri bAu, mi6n nhiQm, b6i nhiQm trong s5
c5c thinh vi6n HQi d6ng quan tr!.
2. Chitich HQi d6ng quan tri C6ng ty kh6ng dugc ki6m T6ng gi6m d6c.
3. Cht tich HQi d6ng quin tri c6 quyAn vi nghia vp sau ddy:
a) Lflp chucrng trinh, k6 ho4ch ho4t dQng cria HQi d6ng qu6n tri;
b) Chuan bi chuong trinh, nQi dung, tdi liQu phuc vp cuQc hgp; triQu tfp, chti tri vd ldm chri
tga cuQc hgp HQi d6ng qu6n tri;
c) TO chric viQc th6ng qua nghi quytit, quyiSt dinh ctia HQi rtdng quan tri;
d) Gi6m s6t qu6 trinh t6 chftc thlrc hiQn c6c nghi quy6t, quy6t dinh ctia HQi <l6ng quan tri;
d) Cht tsa cuQc hgp Dai hQi <t6ng cO d6ng;
e) Quy6n vi nghia vg kh6c theo quy dinh cria Luflt Doanh nghiQp vd khoin 3 Ei6u 3l EiAu
19 Cdng ty.

4. Trutrng hqp Chri tich HQi d6ng quin tri c6 dcrn tu chtic ho{c bi bAi mi6n, HQi rl6ng quan
hi phii biu ngudi thay thti trong thdi hgn (10 ngdy) kC f& ngdy nh4n dcrn tu chirc hoflc bi bAi
mi6n. Truong hqp Cht tich HQi d6ng quan triving m{t ho[c kh6ng th6 thpc hiQn duo.c
nhiQm vp cria minh thi phii riy quy6n bing vdn ban cho mQt thdnh vi6n kh6c thgc hiQn
quy6n vd nghia vg cria Chri tich HQi <t6ng quan tri theo nguy €n thc quy dinh tai Di6u lQ

Cdng ty. Trucrng hqp kh6ng c6 ngudi dugc tiy quy6n ho{c Chri tich HQi ddng quan t{ ch6t,
mit tich, bf t4m giam, dang ch6p hdnh hinh phpt tir, dang ch6p hinh biQn ph6p xtr lli hanh
chinh tai ccr sd cai nghign bit bu6c, ccv sd gi6o firc bit buQc, tr6n kh6i noi cu tru, bi hpn ch6
hoflc m6t nlng ltrc hanh vi ddn sg, c6 kh6 khln trong nhfln thric, lim chri hanh vi, bf Tda 6n
c6m Aam nhiQm chric vg, c6m hanh nghA hopc ldm c6ng viQc nh6t dinh thi c5c thdnh vi6n
cdn lpi bAu mQt ngudi trong si5 c6c thdnh vi€n gifi chric Chri tich H0i"<I6ng quin tri theo
nguyOn thc da sO thanh vi6n cdn lai tin thanh cho d6n khi c6 quyi5t dfnh m6i cria HQi ddng
quin tr!.
5. Khi x6t th6y can thiiSt, HQi ddng quan tri quytit dinh bO nhiQm thu ky C6ng ty. Thu ky
C6ng ty c6 quy6n vd nghia vp sau ddy:
a) H5 trq tO chric triQu tOp hqp Dai hQi et6ng c6 ddng, HQi tt6ng quin tri; ghi ch6p crlc bi6n
banhgp;

a

b) Hd trg thanh vi6n HQi d6ng quan tri trong viQc thgc hiQn quy6n vd nghia vp dugc giao;



c) H6 trq HQi ddng quan tri trong 6p dUng vd thlrc hiQn nguy6n tic quan tri C6ng ty;
d) H6 trg C6ng ty trong xdy dpg quan hQ cO d6ng vd b6o vQ quy6n, lgi ich hcr,p ph6p cria

c6 d6ng; viQc tudn thri nghia vU cung c6p th6ng tin, c6ng'khaih6ath6ng tin vd thri Sc hanh
chfnh;

it) Quy6n vd nghia vU kh6c theo quy <Iinh tai Di6u 156 Luflt Doanh nghiQp.

6. Nguli phg tr6ch quin tri C6ng ty : HQi d6ng quan tri b6 nhiQm itnh6'tmQt (01) ngudi lim
ngudi phy tr5ch quin tri C6ng ry d6 h5 trq ho4t dQng qu6n trf C6ng ty tqi doanh nghiQp.

Ngudi php tr6ch quin tri Cdng ty c6 th6 kiem nhiQm lim Thu ky Cdng ty theo quy dinh tpi
khoan 5 Di6u 156 Luft Doanh nghiQp.NhiQm lc) cria Ngudi phu tr6ch qu6n tri COng ty do

HQi tl6ng quan tri quyi5t dinh, t6i tla ld n6m (05) n[m. Quy6n vd nghia vp ngudi phu tr6ch
quan tri C6ng ty dugc quy dinh tai Di0u 34 EiAu lQ C6ng ty.
Di6u 8. Mi6n nhiQm, bfli nhiQm, thay th6 vir b6 sung thinh vi6n HQi tldng quin tr!
l. Dpi hQi tt6ng c6 d6ng mi6n nhiQm thdnh vi6n HQi d6ng qu6n tri trong trudrng hgp sau

d6v:

a) Khdng c6 itri ti6u chuAn vd di6u kiQn theo quy <lfnh tai DiAu 155 Lupt Doanh nghigp;
b) C6 dcm tu chirc vi dugc ch6p thufln;

c) Trudng hqp lft6c quy dinh tpi khoan 4 Didu 28 Di6u lQ C6ng ty.
2. DaihQi <16ng c6 d6ng bdi nhiQm thanh vi6n HQi d6ng quin trf trong trulng hgp sau d6y: i
a) Kh6ng tham gia c6c ho4t dQng cta HQi <l6ng qu6n tri trong 06 th6ng 1i0n tgc, tru trulng
hqrp b6t t*ra mra"g; I
b) Truong ho. p kh6c quy <linh t4i Khoan 5 Eidu 28 Ei6u lQ Cdng ty.
:. rr,i *ituiv 
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quan trf; mi6n nhiQm, bdi nhiQm thenh vi6n HQi ddng qu6n tri ngodi trulng hqp qoy itinh tai
k*roin I vd khoin 2 Di€u ndy.

4. HOi d6ng quin tri phii triQu t4p ho.p E4i hQi ttdng cti d6rrg AC Uau b6 sung thanh vi€n HQi

d6ng quan tri trong trudmg hgp sau d6y:

a) 56 thenh vi6n HQi tt6ng quan tri bi gi6m qu6 mQt phAn ba so v6i sti quy dinh tAi DiCu lQ

C6ng ty. Truong hgp ndy, HQi tl6ng quan tri ph6i triQu tflp hqp Dai hQi tt6ng c6 d6ng trong
thli hpn 60 ngiy tC tu ngiy sti thenh vi6n bi gi6m quri mQt phdn ba;
b) SO lugng thanh vi6n HQi ddng quin tri dQc lflp / thdnh vi6n HQi ddng quan tri kh6ng cli€u

hinh gi6m xu5ng, kh6ng bio dimtj'lQ theo quy dfnh t4i khoin 3, Didu 28 Di6u lQ Cdng ty.
c) Tru trucmg hgp quy dlnh tpi diiSm a vi di6m b khoan nay, D4i hQi rt6ng cO rtdng biu
thenh vi6n m6i thay th6 thanh vi6n HQi d6ng quan tri d6 bi miSn nhiQnu bAi nhiQm t4i cuQc

hep gAn nh5t.

Didu 9, Cich thrfrc biu, mi6n nhiQm, bii nhiQm thirnh vi6n HQi d6ng quin tr!
1. CO d6ng ho{c nh6m cO d6ng so hiru tu l0% t6ng Bti cd ph6n ph6 thdng tr0 l€n c6 quydn

i16 cri ngudi vdo HQi ddng quan tri. ViQc dA cri ngudi vdo HQi tl6ng quan tri thgc hiQn nhu



a) C6c c6 cl6ng ph6 th6ng hqp thdnh nh6m Ae Ad cri ngudi vio HQi d6ng quan tri phii
th6ng b6o vC viQc ho.p nh6m cho c6c cO d6ng du hpp biiSt tru6c khi khai *a" Oai tr6i jOng

cO ddng;

b) Cnn cti sd lugng thanh vi6n HQi d6ng quin tri, c6 ddng ho{c nh6m cO d6rrg quy dinh tpi
khoan ndy dugc quyAn <16 cri mQt ho{c mQt si5 ngu}i theo quy6t dinh cria Dai hQi d6ng c6
il6ng lim fmg cri vi6n HQi d6ng quan tri. Trudng hqp sti tmg cri vi6n dugc c6 d6ng hoflc
nh6m cO d6ng tt€ ct? th6p hcrn sti tmg cri vi0n md h9 dugc quy6n <16 cri theo quyiSt dinh cira
Dpi hQi <l6ng cO d6ng thi sti tmg cri vi6n cdn lpi do HQi il6ng quan tri vi c5c c6 ddng kh6c
tI6 cti.

2. Trudng hqp s6 luq,ng img cri vi6n HQi d6ng quan tri th6ng qua dA cri vd img cir vdn

46"g dri s6 luqng cdn thiiSt theo quy ilinh tai khoan 5 Di6u 115 Luflt Doanh nghiQp, HQi
d6ng quan tri ducmg nhiQm gi6i thiQu th6m img ct vi6n hopc t6 chfc <tC cri theo quy dfnh tpi
Di0u lQ c6ng ty, Quy ch6 nQi b0 ve qu6n tri c6ng E vd euy chri hopt dQng 
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quan trf. ViQc HOi d6ng quin hi duong nhiQm gi6i thiQu th6m img ctr vi€n ph6i dugc cdng
bii 16 rdng tru6c khi Dpi hQi tl6ng cO d6ng bi€u quy6t bAu thanh vi6n HQi d6ng quan tri thel
quy ilinh cta ph6p luft.
3. ViQc bi6u quyiSt b6u thdnh vi6n HQi ddng quin tri ph6i thgc hiQn theo phuong thirc bAu
d6n phi6u, theo d6 m5i co d6ng c6 t6ng si5 phi6u biiSu quyiSt tucrng ring v6itong so c6 phAn
so hiru nh6n vdi sO ttrantr vi6n dugc bAu qia HQi <16ng quan tri vd c6 d6ng c6 q"yO, AOn n6t
hoflc mQt phin t6ng sti phi6u biu cria minh cho mQt hoflc mQt st5 r:mg crvi6n. Ngudi trung
cr? thdnh vi6n HQi tl6ng quin tr! dugc x6c tlinh theo s6 phiilu bAu tfnh rL cao xuring thdp,bfut
dAu tu img cfr vi6n c6 sti phiiiu bAu cao nh6t cho d6n khi <hi s6 thAnh vi6n quy Oinfr tai'piou
lQ C6ng ty. Trudng hQp c6 ti 02 img cri vi6n trd l6n dat cing s6 phi6u bAu nhu nhau cho
thanh vi6n cu6i ctng cria HQi tt6ng quin tri thi sE ti6n hdnh bAu fui trong sti cric img ct? vi6n
c6 sd phiiSu bAu ngang nhau hoflc lua chgn theo ti6u chi quy chiS UAu .J no6. Oidu fe C6ng
ty.

4. ViQc bAu, mi6n nhiQm, bdi nhiQm thanh vi6n HQi d6ng quan trf do Dai hQi d6ng cd d6ng
quy6t dinh theo nguy6n tic bo phitiu.
Di6u 10. Th6ng b6o vd bflu, mi6n nhiQm, bfli nhigm thinh vi6n HQi tliing quin tri
l. Trudng hqp dA x6c dinh dugc img ct vi0n HQi d6ng qu6n tri, C6ng ty phii cdng bi5
t16"g tin li6n quan d6n c6c ring cri vi6n ti5i tfriOu l0 ngiy tru6c ngdy khai mpc hgp DAi hQi
<I6ng c6 ddng tr6n trang thdng tin cliQn tu cta C6ng ty dti cO eOng cO ttrO ti- tri6.r ri .a.,1,,g
cri vi€n ndy tru6c khi bd phi6u, img cri vi€n HQi d6ng quan tri phii c6 cam t6t Uang ven b6i
ve tinh trung thuc, chinh x5c cria c6c th6ng tin c5 nhdn <Iugc cO,ng UO vi ph6i .*rit i5t ttu,
hiQn nhipm vp mQt c6ch trung thpc, cAn trgng vd vi lqi ich cao nh6t cta C6ng ty n6u dugc
bAu ldm thdnh vi6n HQi d6ng quan tri. Th6ng tin li6n quan dtin ring cri rien ff6ia6ng quan
tri <Iugc c6ng b6 bao g6m:

a) Hq tOn, ngdy, thhng,nim sinh;
b) Trinh dQ chuy6n m6n;
c) Qu6 trinh cdng t6c;



d) C5c chirc danh quan ly kh6c (bao gdm cd chirc danh HOi <I6ng quin tri cria COng ty
khsc);

tt) Lqi ich c6 li6n quan t6i Cdng ty vi c6c b6n c6 li6n quah cria COng ty;
e) C6c th6ng tin khSc (ni5u c6) theo quy <tinh tai Di6u 27 Di6u le C6ng ty;
g) C6ng ty <lai chring phii c6 tr6ch nhiQm c6ng bd th6ng tin v€ c6c c6ng ty md img cri vi6n
dang nim gifr chr?c vU thanh vi6n HQi ddng quan tri, c6c chric danh quan ly kh6c vd c6c lgi
ich c6 li6n quan t6i C6ng ty cria img cri vi6n HQi d6ng quin tri (n6u c6).

2. ViQc th6qg b6o vO kiSt qu6 biu, miSn nhiQm, bAi nhiQm thenh vi6n HQi tl6ng quan tri thUc

hiQn theo c6c quy dinh hunng d6n vA c6ng b6 thdng tin.

CHITONG TII
HQI EONG QUAN TRI

Ei6u 11. Quydn vir nghia vg cfra HQi tldng quin tri
1. HOi d6ng quin tri ld co quan quin ly COng W, c6 todn quy6n nhen danh Cdng ty <16 quyiSt

dinh, thgc hiQn quy6n vi nghia vp cria C6ng ty, trir c6c quy6n vd nghia vp thuQc thAm quy6n

cria E4i hQi tl6ng c6 d6ng.

. 2. Quy6n vi nghia vp cta HQi <t6ng quin tri do luflt phap, Ei6u lQ Cdng ty vd DAi hQi tl6ng
c6 d6ng quy <tinh. Cp th6, HQi <t6ng quin trf c6 nhirng quyOn hpn vi nghia vU sau:

a) Quyi5t dinh chii5n lugc, ki5 hopch phdt tri6n trung h4n vi k6 ho4ch kinh doanh hing ndm
cria C6ng ty;
b) Kii5n nghf loai c6 phAn vd t6ng si5 cd phAn dugc quy6n chio bdn cria tung lopi;
c) Quytit dinh b6n cd phin chua b6n trong pham vi si5 cO phAn dugc quy0n chdo ban cria

trmg lopi; quyiSt etlnh huy dQng th6m v6n theo hinh thric khSc;

d) Quyi5t dinh gi6 b5n c6 phin vi trrli phitiu cria Cdng ty;
<t) Quy6t dinh mua lai cd phdn theo quy dinh tai khoan 1 vi khoan 2 Di6u 133 Luat Doanh
nghiQp;

e) Quytit dfnh phucmg 6n dAu tu vd dg 6n d6u tu trong thAm quy6n vd gi6i h4n theo quy

dinh ctia ph6p luft;
g) Quytit <Ifnh giai ph6p ph6t tri6n thi trulng, ti6p thi vi c6ng nghp;
h) Th6ng qua hqp d6ng mua,bfu, vay, cho vay vd h-o.p d6ng, giao dich kh6c c6 gi6 tri tu
35% t6ng gi6 fii tii sin trd l6n duqc ghi trong b6o c6o tdi chinh gan nh6t cta Cdng ty, vi
hgrp d6ng, giao dich thuQc th6m quy6n quyiSt dinh cria Dai hQi ttOng c6"<IOng theo quy dinh
tpi <liOm d khoin 2 Di6u 138, khoan I vi khoin 3 Di0u 167 Lu4tDoanh nghiQp;

i) BAu, miSn nhiQm, bAi nhiQm Chri tich HQi <l6ng quin trf; bd nhiQm, miSn nhiQm, tcy k6t
hqrp d6ng, ch6m dtrt hqtp <16ng <l6i vdi T6ng gi6m diic vd ngudi quan ry quan trgng kh6c do

DiAu lQ COng ty quy ilinh; quyiSt dinh tiiin luong, thir.lao, thuong vd lgi ich kh6c cria nhfrng
ngudi qu6n $ d6; cr? ngudi <lai diQn theo ty quy6n tham gia HQi <16ng thinh vi6n ho{c Dpi
hQi <l6ng cO dOng O c6ng ty kh6c, quyiSt ctinh rnirc tht lao vd quyiin lgi kh6c cria nhfrng

ngudi d6;

a



k) Gi6m s6t, chi dao T6ng gi6m dtic vi ngudi quin ly kh6c trong diAu hnnh c6ng viQc kinh
doanh hlng ngiy cria C6ng ty;
1) Quytit dinh ccr c6u t6 chtc, quy chti quan ly nQi b0 btia C6ng ty, quy6t dinh thnnh l6p
c6ng ty con, chi nh6nh, vdn phdng dai dien vi viQc g6p v6n, mua c6 phdn cria doanh nghiep
th6c;
m) DuyQt chucrng trinh, nQi dung tdi liQu phuc v1r hgp Dpi hQi <l6ng c6 d6ng, triQu t4p hqp
Dai hOi <I6ng c6 d6ng hoflc l6y y ki6n ac pai hQi rl6ng c6 d6ng th6ng qua nghi quyiSt;

n) Trinh b6o c5o tdi chffi hing nim il6 dugc kicm to6n l6n Dpi hQi <l6ng c6 d6ng;
o) Kiiin nghi mtc cO tric dugc tr6; quytit dinh thdi hpn vd thri tuc tr6 cd tuc hopc xt ly 16

ph6t sinh trong qu6 trinh kinh doanh;
p) Kitin nghi viQc tO chric lqi, gihith6 C6ng ry; y€u cAu ph6 san C6ng ry;

fl Quy6t etinh ban hdnh Quy chti hopt ilQng HQi d6ng quan tri, Quy chti nQi b0 ve qu6n tri
C6ng ty sau khi dugc Dai hQi <16ng c6 ddng th6ng qua; quytit <Iinh ban hanh Quy ch6 hoat
dQng cria Uy ban ki6m to5n tryc thuQc HQi tl6ng quan tri, Quy chtS vC c6ng UO thOng tin cria
C6ng ty;
r) Quy6n vi nghia vg kh5c theo quy dinh cira Luflt Doanh nghiep, Luflt Chrlmg kho6n, quy
<Iinh kh6c cria ph6p lupt vi Di6u 29 Di6u l0 C6ng ty.
3. HOi il6ng quan tri thdng qua ngh! quytit, quy6t dinh bing bi6u quyiSt tpi cuQc ho.p, 6y y :
kitin bdng v[n bin hopc hinh thtic kh6c do Di6u lQ C6ng ty quy dinh. M6i thenh vien HQi 

1

il6ng quan tri c6 mQt phiiSu bi6u quyiSt 
t

4. Trudrng hqp nghi quytit, quyiSt <Ifnh do HQi el6ng quan tri th6ng quatrdiv6i quy dlnh cria .:

ph6p luflt, nghi quytit Dpi hQi il6ng c6 d6ng, Di6u lQ C6ng ty eily thiQt hpi cho C6ng ry thi l

c6c thdnh vi6n t5n thdnh th6ng qua nghi quytit, quyiSt dinh d6 phii ctng li€n it6i chlu tr6ch !
nhiQm c6 nhdn vO nghi quy6t, quy6t dinh d6 vd phii d6n bu thiQt hai cho C6ng ty; thanh vi6n
phan <16i th6ng qua nghi quytit, quytit <linh n6i tr6n dugc miSn trf tr6ch nhiQm. Trulng hqrp

ndy, ci5 ddng cria C6ng ty c6 quyOn y6u cAu Tda 6n dinh chi thpc hiQn hoflc hriy b6 nghf
quy6t, quyiSt dinh n6i tr6n.
Didu 12. NhiQm vg vir quydn h3n cria HQi tldng quin tri trong viQc ph6 duyQt, try t<5t
hgp ddng giao dich
1. HOi d6ng quan tri chSp thufln c6c hgrp dting, giao dlch c6 giltri nh6 hon35%ho[c giao
dlch din diSn tdng giltrigiao dfch ph6t sinh trong vdng 12 thangk6 fe ngiy tfuc hiQn giao
dich tliu ti6n c6 gi6 tri nh6 hcrn 35% tbng gi6 tritii sin ghi tr6n b6o cito tdi chinh ge" ,h6t
ho{c mQt ty lQ, giiltri kh6c nh6 hcrn theo quy rlinh tpi Di6u lQ C6ng ry giiia C6ng ty v6i mQt
trong c6c <liii tugng sau:

- Thenh vi6n HQi <16ng quin tri, thenh vi6n Ban kiiSm so5t, T6ng girim d6c, ngudi quan ly
kh6c vi ngudi c6 li6n quan cta cfuc dditugng nity; .

- CO itOng, nguli tlpi diQn riy quy6n cria c6 d6ng sd hiru trOn l0% t6ngv6n c6 phAn ph6
thdng cria C6ng ty vd nhirng ngudi c6li0n quan cria hg;
- Doanh nghiQp c6 li6n quan <[tin c6c <I6i tuqng quy dinh tpi kho6n 2 Di6u 164 LuQgDoanh
nghiQp.
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2. Ngudi <lpi diQn C6ng ty ky hqrp d6ng, giao dich phii th6ng b6o cho thanh vi6n HQi it6ng
quAn tri, thanh vi6n Ban ki6m so6t vC c6c <ttii tuqng c6 1i6n quan dtii v6i hqp ddng, giao
dich <16 vi gui kdm theo dp th6o hqp d6ng ho{c nQi dung chri y6u cria giao dich. HQi tldng
qutn tri quyiit dinh viQc ch6p thupn hgp d6ng, giao dich trong thdi hpn 15 ngdy kC tu ngay
nh?n duqc th6ng b6o, trir trudng hqp DiCu lQ C6ng ty quy <tinh mQt thdi han kh6c; thenh
vi6n HQi d6ng quan tr! c6 lqi ich 1i6n quan d}n circb6n trong hgp d6ng, giao dfch kh6ng c6
quyAn biiiu quytit.

Di6u 13. Trrflch nhiQm cria IIQi tldng quin tri trong viQc triQu t$p hqp D4i hQi rldng c6
il6ng Uft tnudmg
1. HOi cl6ng qu6n tri phii triQu tfp hgp Dpi hQi il6ng cO d6ng b6t thucrng trong c6c trulng
h-o.p sau:

a) HQi d6ng quin tri x6t th6y can thitit vi lqi ich cira C6ng ty;
b) SO lugmg thdnh vi6n HQi d6ng quin tri, Ban kiiSm so6t cdn 14i ft hcrn sti luqng thanh vien
tOi tfri6u theo quy dinh cta ph6p luflt;
c) Theo y6u c6u cria c6 ddng ho{c nh6m cO d6ng quy dinh t4i khoan 2 Di6u 115 cria Luft
Doanh nghiQp; y6u cAu triQu tpp ho.p Dpi hQi it6ng cO d6ng phii dugc th6 hiQn bdng vdn bin,
trong d6 nOu rO ly do vi mpc dfch cuQc hgp, c6 thi chfi ky cria c6c cd d6ng li6n quan ho{c

v a7 
^ 

I

. v6n bin y6u cdu dugc lflp thanh nhiAu ban vd tflp hqp dti chfl lqi cria c6c c6 d6ng c6 li6n 1

quan; 
I

d) Theo y6u ciu cria Ban ki6m soft; ,
d. C6c trudng hqp kh6c theo quy ttinh ctia ph6p lupt vd khoin 3, Didu 16 Ei6u lQ C6ng ry.
2. TriQu tflp hqp Eai hQi rl6ng c6 <t6ng b6t thudng (

H-Qi <t6ng quan tri phii triQu tflp ho.p Dai hQi <tdng cO d6ng trong thdi han 30 ngdy kC tu ngdy 
,

sti lu-o. ng thanh vi6n HQi tl6ng quan tri, thanh vi6n dQc lpp HQi ddng quan trf hoflc thdnh vi6n
Ban Ki6m so6t cdn lpi ft hcrn sti luqng thanh vi6n t6i thi6u theo quy <Iinh tai DiCu lQ C6ng ry
hoac nhfn dugc ycu cdu quy rtinh tai cti€m c vd ditim d khoan I Di€u ndy;
3. Ngudi triQu tflp hgp Egi hQi cl6ng co d6ng ph6i thgc hiQn c6c c6ng viQc sau d6y:
a) Lflp danh s6ch cd ddng c6 quy6n dU hqp;
b) Cung c6p th6ng tin vd gi6i quytSt khiiSu n4i li6n quan dtSn danh s6ch c6 d6ng;
c) Lflp chuong trinh vi nQi dung cuQc hgp;
d) Chu6n bi tei fieu cho cu6c hop;
<t) DU th6o nghi quytit cria Dpi hQi tl6ng cO d6ng theo nQi dung dg ki6n cria cuQc hgp; danh
s6ch vd th6ng tin chi titit cira c6c img cir vi6n trong trudng hgp bAu thenh vi6n HQi d6ng
qudn tri, thanh vi6n Ban kii5m so6t;

e) X6c dinh thli gian vi clfa rti6m hgp;
g) Grii thdng b6o mdi h-op tltin tung c6 d6ng c6 quyen dg ho.p theo quy rlinh Lu6t doanh
nghiQp;

h) C6c c6ng viQc kh6c phpc vU cuQc hgp.
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Didu 14. Cic ti6u ban gilip viQc HQi tliing quin tri.
1. HOi d6ng quan tri c6 th6 thenh Qp ti€u ban trpc thuQc <10 php trdchv6 chffi s6ch ph6t
tri6n, nhdn su, lucrng thucmg, ki0m to6n nQi bQ, quan ly rhi ro. Si5 luqng thanh vi6n cria titiu
ban do HQi <l6ng quan tri quyt5t dinh c6 tOi tfrieu le (03 ngudi) bao g6m thanh vi6n cria HQi
d6ng quan tri vd thenh vi6n b6n ngoii. C6c thenh viOn HQi d6ng qu6n tri dQc lfp / thanh
viOn HQi ttdng quan tri kh6ng <ti6u hnnh n6n chi6m da sri trong ti6u ban vd mQt trong si5 c6c

thanh vi6n ndy du<r. c b6 nhiQm ldm Truong tiOu ban theo quyiSt <Iinh cria HQi <16ng qu6n tri.
Hopt dQng cria titiu ban phii tuan tht theo quy dinh cria HQi itdng quan tri. Nghi quytit cria
tii5u ban chi c6 hiQu lpc khi c6 da sri thanh vi6n tham dg vd bi6u quyiit thdng qua t4i cuQc

hgp cria ti6u ban.

2. ViQc thlrc thi quy6t dinh cria HQi tl6ng qu6n trf, hodc cria titiu ban tryc thuQc HQi <t6ng

quin tri phii pht hqp v6i c6c quy <linh phSp luAt hien hinh vd quy tlinh t4i DiAu lQ C6ng ty,
Quy chi5 nQi b0 vC qu6n tri Cdng ty.

CHTIONG IV
CUQC HQP HQI DONG QUAN TRI

Di6u 15. CuQc hgp HQi tldng quin tri
l. Cht tich HQi d6ng quan tri <Iucr. c bdu trong cuQc hgp dAu ti6n cria HQi d6ng quan tri trong I

,

a

thli h4n 07 ngiry lim viQc kO tir ngdy k;5t thric bdu cri HQi d6ng qu6n tri d6. CuQc hgp niy
do thdnh vi0n c6 sti phiiSu b6u cao nhSt hoSc t'j lQ phitlu b0u cao nh6t tripu tap vd chri tri.
Trucrng hqrp c6 nhi6u hcrn mQt thenh vi6n c6 s6 phitiu bAu hoac tj' lQ phitiu b0u cao nh6t vd
ngang nhau thi c6c thanh vi6n biu theo nguy6nthc dasO AC chgn 0l ngudi trong s6 h9 tripu
tflp hqp HQi ct6ng qu6n tri.
2. HOi d6ng quan tri phii ho.p it ntr6t mdi quy 01 l6n vd c6 th6 hqp b6t thudmg.
3. cht tich HQi d6ng qu6n tri trigu tflp ho.p HQi <I6ng qudn tri trong trudrng hqp sau d6y:
a) C6 tl6 nghi cria Ban ki6m soSt hodc thenh vi6n Hdi d6ng quan tri dQc lflp/ thanh vi6n HQi
d6ng quin tri kh6ng <1i6u hanh;

b) C6 de nghi cria T6ng gi6m dric hoflc it ntr6t OS ngudi qudn ly khic;
c) C6 <10 nghi ci.r-itnttdtOZthanh"vi€n HQi il6ng quin trf;
d ) Trudng hqp c6 y6u cAu cria c6ng ty ki6m to6n dQc lap thgc hiQn kiOm tohnbilo c6o tdi
chinh cria C6ng ty, Cht tich HQi d6ng quan tri phdi triQu t4p hgp HQi d6ng quan trf iI€ bin
vd b6o c6o ki6m to6n vd tinh hinh Cdng ry.
d) Truong hqp kh6c do Di6u lQ C6ng ty quy <Iinh.

4. E6 nghi quy ttinh tai khoin 3 Di6u ndy phf,i dugc lpp thanh virr bin, trong d6 n6u 16 mgc
dich, v6n <16 cin th6o lufn vi quy6t dfnh thuQc thAm quycn cta HQi rt6ng qu6n tri.
5. Chri tich HQi d6ng qu6n tri phii triQu tfp hgp HQi d6ng quin tri trong thdi hpn 07 ngiry
lirn viQc t6 tu ngdy nhan dugc dO nghi quy tlinh tai khoin 3 Di6u niy. Trulng hqp khdng
triQu tpp hgp HQi d6ng quin tri theo <tC nghi thi Chri tich HOi <16ng quan tri phdi chiu trSch
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nhiQm vA nhirng thiet hai xiy ra Atii vOi C6ng ty; ngudi rt6 nghi c6 quyAn thay thi5 Chri tich
HQi tt6ng quan tri triQu t{p hqp HQi ddng quan trf.
6. Cht tich Hoi ddng quan tri ho{c ngudi triQu tpp ho.p H$i d6ng quin tri ph6i grii th6ng b6o
mdi hqp chflm ntrSt ta 03 ngdy lim viQc tru6c ngiy hgp. Th6ng b5o mdi hgp phii x5c dfnh
cu thi5 thdi gian vd dia di6m hgp, chucrng trinh, cic viin dC tnao lufn vd quytit rlinh. Th6ng
b6o mdi hgp phii kdm theo tdi liQu sri firng tpi cuQc hqp vd phiiiu bitiu quytit cria thanh vi6n.
Th6ng b6o mdi hqp HQi d6ng qu6n tri c6 th6 gti bing gi6y mdi, diQn tho4i, fax, phuong tiQn
ttiQn tu ho{c phuong thric kh6c do Di6u lQ Cdng ty quy <Iinh vd b6o dim d6n dugc dia chi
1i6n 14c cria tlng thanh vi6n HQi d6ng quan tri dugc dAng ky tpi C6ng ty.
7. Chri tich HQi d6ng qu6n tri ho[c ngudi triQu t4p gti th6ng b5o mdi hgp vi c6c tdi 1i6u

kdm theo <I6n c5c thdnh vi6n Ban Ki6m so6t nhu Otii vOi c6c thdnh vi6n HQi ddng qu6n trf.
Thinh vi6n Ban Kitim so6t c6 quy6n fir c5c cuQc ho.p HQi tl6ng quan trf; c6 quyAn th6o lufn
r,tung kh6ng dugc bi6u quytit.

8. CuQc ho.p HQi d6ng quan tri dugc ti5n hdnh khi c6 ti 314 t6ng sti thenh vion trd len dp
hqp. HiQn t4i, C6ng ty dang c6 03 thanh vi6n HQi d6ng quin tri. CuQc hgp HQi d6ng quin tri
dugc ti6n henh khi c6 tu 2/3 ti;ngsO tfranfr vi6n tr& l6n dg hqp Trudmg hqp cuQc hgp dugc
triQu tfp theo quy <tinh tpi khoan niy kh6ng ttt s6 thanh vi6n dy hgp theo quy dinh thi rlugc
triQu tfp l6n thri hai trong thdi hpn (07 ngny) rc tu ngdy dy <Iinh hgp mn tnri nh6t. trucrng
hgp ndy, cuQc hop dugc titin hdnh n6u c6 hon mQt nta sO ttranh vi6n HQi ddng quin trf dg
hqp.

9. Thanh vi6n HQi d6ng quan tri <Iugc coi ld tham dp vd bi€u quytit t4i cudc hgp trong
trudng hgp sau ddy:

a) Tham dg vd bii5u quyiSt tr.uc tii5p tpi cuQc hqp;
b) Uy quy6n cho ngudi khSc d6n dU hqp vi bi6u quytSt theo quy ilinh tai khoan 1l Diou
niy;
c) Tham dg vi bi6u quytit th6ng qua hQi nghi tryc tuy6n, b6 phitiu rtiQn tu ho[c hinh thric
<liQn tu kh6c;

d) Grii phiiSu bi6u quytit d6n cuQc hgp th6ng qua thu, fax, thu diQn tri;
d) Gti phitiu bi6u quytlt bdng phucrng tiQn khSc theo quy ilinh trong Di6u 32 Di6u l0 C6ng
ty.

10. Trudng hqp gti phi6u bi6u quy6t di5n cuQc hgp th6ng qua thu, phitiu bi6u quytit phti
ftmg trong phong bi d6n kin vi phii dugc chuytin tl6n Chri tich HQi d6ng quan tri chflm nhdt
ln 01 gid tru6c khi khai m4c. Phi6u bi6u quyiit chi dugc md tru6c su chrirng ki6n cria tdt ch
nhtng ngudi dU hqp.

11. Thenh vi€n phii tham dg <IAy <It c5c cuQc hgp HQi <16ng qu6n trf. Thdnh vi€n dugc riy
quy6n cho ngudi kh6c dp hgp vi bi6u quytit ntiu dugc da si5 thenh vi6n HQi d6ng quin tri
ch6p thufln

12. Nghi quytit, quy5t dinh cria HQi <l6ng quan tri dugc th6ng qua n6u dugc da sti thAnh
vi6n dy hqp t?n thanh; trudmg hqp s6 phitiu ngang nhau thi quytit tlinh cuiii ctng thuQc v0
phia c6 y kitin cria Chri tich HQi d6ng quin tri.
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Di6u 17. BiGn bin hqp HQi ddng quin tri
l. C6c cuQc hqp HQi <t6ng quin tri phii dugc ghi bi6n bdn vd c6 th6 ghi 6m, ghi vd luu git
du6i hinh thric <li$n tti kh6c. Bi6n ban phii lpp bing titing ViQt vd c6 th6 ep th6m bing tiSng
nu6c ngoii, bao g6m c6c nQi dung cht y6u sau d6y:
a) TOn, dla chi tru so chinh, md s6 doanh nghiQp;
b) Thdi gian, dla di6m ho.p;

c) Mpc dfch, chuong trinh vi nQi dung hgp;
d) Hq, t6n tDng thanh vi6n fir hgp ho{c ngudi dugc riy quyAn dU hqp vd c6ch thilc dg hgp;
hg, t6n c6c thanh vi6n khdng dg ho.p vd ly do;
d) V6n <16 dugc th6o lufln vd bitiu quy6t tpi cuQc hgp;
e) T6m tht phat bicu y ki6n ctia tung thanh vi6n dg hgp theo trinh t.u diSn bi6n cria cu6c
hqp;

g) Ktit qui bi€u quyiSt trong d6 ghi 16 nhtng thanh vi6n trln thdnh, kh6ng trin thdnh vi
kh6ng c6 y ki5n;
h) V6n eO Aa dugc thdng qua vd tf lQ bi€u quy6t th6ng qua tuong ring;
i) Hg, t6n, cht ky chri tga vd ngudi ghi bi6n bin, trD trucrng hqp quy <tinh tai khoin 2 Di6u
niy.
2. Truong hgrp chri tga, bi6n ban tu chdi [i bi6n ban hqp nhung ntiu dugc tdt ch2. lruong hgrp chu tga, ngudi ghi bi6n ban tt chdi hj bi6n ban hgp nhung n6u dugc tdt ch
thdnh vi6n kh6c cria HQi d6ng quin tri tham dU hqp ky vd c6 d6y dri nQi dung theo quy rlinh
t4i cdc <Iii5m a, b, c, d, d, o, g vd h khoan 1 DiAu niy thi bi6n ban niy c6 hiQu lyc.
3. Cht tga, ngudi ghi bi6n bin vd.nhirng ngudi ky t0n trong bi6n bin phii chiu tr6ch nhiQm
v6 tintr hung thuc vd chinh x6c cria nQi dung biOn b6n hgp HQi rl6ng quan tri.
4. Bi6n bin hqp HQi it6ng quan tri vi tdi liQu sri dpng trong cuQc hgp phii <Iugc luu gitr tpi
try sd chinh cria Cdng ty.
5. Bi6n ban lflp bing ti6ng ViQt vd bing tiiSng nu6c ngodi c6 hiQu luc ph6p ly nhu nhau.
Trulng hgrp c6 s1r kh6c nhau vO nQi dung gifia bi6n ban beng ti6ng ViQt vi bang ti6ng nu6c
ngodi thi nQi dung trong bi6n b6n bing tiiSng ViQt dugc 6p dUng.

CHTIONG V
BAo cAo, cONc KrrAr cAc Lor icH

a

I

j

Di6u 18. Trinh b5o c6o hing nim
t. ftit thric nim tdi chinh, HQi elOng quan tri phii trinh Eai hQi rl6ng cO d6ng b6o c6o sau
tl6y:

b) B6o c6o tdi chfnh;

c) 86o c6o drffi gi6 c6ng t6c quin ly, cti6u hinh C6ng ty;
d) 86o c6o thdm dinh cria Ban kitim so6t.
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2. B6o c6o quy <Iinh tai c6c ditim a, b vd c khoin I Ei6u ndy ph6i dugc grii dtin Ban ki6m
so6t dC th6m dinh chflm ntr6t U 30 ngdy trudc ngiy khai mpc cuQc frqp Oai hQi il6ng c6
,ddng thudng ni6n ntiu Di6u lQ C6ng ry kh6ng c6 quy dinhkh6c.
3. B6o c6o quy dinh tpi c6c kho6n l, 2 Ei6u niy, b6o c6o thAm <tinh cria Ban ki6m sodt vd
b5o c6o ki6m toan phdi dugc luu gift tai tr.u sd chinh ctia C6ng ty chpm nfr6t n l0 ngdy
tru6c ngiy khai mac cuQc hgp Dpi hQi tt6ng c6 d6ng thulng ni6n nriu DiOu lq C6ng ry
kh6ng quy ifnh th]i fun khSc ddi hcm. CO ddng s& hiru c6 phAn cria C6ng ry lion tpc ft nh6t
01 nim c6 quy6n t.u minh hoflc ctng v6i lupt su, k6 to6n vi€n, ki6m todn vi6n c6 chimg chi
hanh ngh6 tr.uc tii5p xem xdt bho c6o quy dfnh t4i Di6u ndy.
Di6u 19. Thi lao, thu&ng vir lgi ich khic crfia thirnh vi6n IIQi tl6ng quin tri
1. C6ng ty c6 quy6n tri thi lao, thucmg cho thanh vi0n HQi d6ng quin tri theo k6t qu6 vd
hiQu qui kinh doanh.

2. Thenh vi6n HQi d6ng qu6n tri dugc hucrng thi lao c6ng viQc vd thuong. Thi lao c6ng vi6c
dugc tfnh theo s6 ngdy c6ng cAn thiiSt hodn thinh nhiQm vp cria thenh vi6n HQi AOng quan tri
vi mric tht lao m5i ngiy. HQi ct6ng quin tri dU tinh mric thir lao cho tung thdnh vi6n theo
nguy6n tilc nhdttri. T6ng mr?c thi lao vd thucrng cria HQi ddng quin tri ao pai hQi <l6ng c6
d6ng quytit dinh t4i cuQc hqp thumg ni6n.
3. Thi lao cta timg thenh vi6n HQi d6ng quan tri dugc tinh vdo chi phf kinh doanh cria
COng ty theo quy ttfnh cria phSp luflt vC thuti thu nhpp doanh nghiQp, dugc the hiQn thanh
muc ri6ng trong b6o c6o tdi chfnh hdng n[m cta Cdng E vd phii b6o c6o D4i hQi it6ng c6
ddng tpi cuQc hgp thudrng ni6n.
4. Thanh vi0n HQi ddng qudn trinhmgit chtc vp diOu hdnh ho4c thanh vi6n HQi d6ng quan
tri ldm viQc t4i cric tirSu ban cria HQi tl6ng quan trf ho{c thgc hiQn nhtng c6ng viQc kh6c
ngodi ph?m vi nhiQm vp th6ng thudrng cria mQt thanh vi6n HQi d6ng quan trf, c6 th6 dugc tri
th6m thi lao dudi d4ng mQt khoan ti6n c6ng trgn g6i theo tlng lin, lucrng, hoa h6ng, phin
trdm lgi nhufln hoflc du6i hinh thfc kh6c theo quy6t dinh cria HQi tt6ng quan tri.
5. Thdnh viOn HQi d6ng quan tr! c6 quy6n dugc thanh tointdt ch cdcchi phf di l4i, In, & vd
c6c khoin chi phi hqp ly khSc md h9 dd phii chi tri khi thpc hiQn to6ch nhiQm thinh vi6n
HQi tt6ng quin tri cria minh, bao.g6m cd circ chi phf ph6t sinh trong viQc t6i tham dg c6c
cuQc hgp Dai hOi <I6ng c6 d6ng, HQi tl6ng quin tri ho{c ciic tiiSu ban cria HQi d6ng quan tri.
6. Thenh vi6n HQi d6ng quan tri c6 th6 tlugc C6ng ty mua b6o hi6m trdchnhiQm sau khi c6
sy ch6p thudn cria Epi hQi tl6ng cO d6ng. 86o hiiSm ndy kh6ng bao g6m bio hi6m cho nhirng
tr6ch nhiQm cria thdnh vi€n HQi d6ng quin trf li6n quan dtin viQc vi phpm ph6p lupt ve DiOu
lQ c6ng ty.
Didu 20. C6ng khai cic tgi fch IiGn quan
Trulng hqp DiAu lQ C6ng ty kh6ng c6 quy dinh kh6c ch6t chc hcm, viQc c6ng khai lgi ich vA
ngudi c6 li6n quan cta C6ng E thUc hiQn theo quy <tfnh sau d6y:
1. Thenh vi6n HQi d6ng quan tri cria C6ng ty phni kO khai cho c6ng ty vC c6c lgi ich li6n
quan cria minh, bao g6m:

I
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a) TCn, md sii doanh nghiQp, dia chi tru s& chffi, ngd,nh, ngne Unn doanh cria doanh nghiQp

!e hg c6 s& hiru phan viin g6p ho{c c6 phdn; f} lQ vn thdi di6m sd htu phAn v6n g6p hoflc
cO pMn AO;

b) TCn, md si5 doanh nghiQp, dia chi try so chinh, ngdnh, nghA kinh doanh cria doanh nghiQp
md nhirng ngudi c6 li€n quan cria hg cirng sd hiru hoflc s& htu ri6ng phdn vtin g6p hoflc c6
phdn tr6n lO% v6niti6u te.

2. YiQc kO khai quy <linh t4i khoan I Di6u ndy phii dugc thlrc hiQn trong thdi han 07 ngity
lim viQc, kQ ti, ngiy ph6t sinh lqi fch 1i6n quan; viQc sria eOi, fO sung phii tlugc th6n gb6o
v6i C6ng ty trong thdi hpn 07 ngiy lim viQc, ke f& ngiy c6 sria d6i, b6 sung tuong img.
3. Thenh vi6n HQi tl6ng quan tri nhdn danh c6 nh6n hodc nhdn danh ngudi kh6c dC thpc
hiQn c6ng viQc du6i mgi hinh thirc trong pham vi c6ng viQc kinh doanh cria C6ng ty <I$u
phii gi6i trinh b6n ch6t, n6i dung cria cdng viQc i16 tru6c HQi rt6ng quan tri vi chi dugc thgc
hiQn khi dugc da sO ttranh vi6n cdn lpi ctia HQi tt6ng quan tri ch6p thuan; niSu thlrc hiQn mi
kh6ng khai b6o ho{c kh6ng ducr. c sy ch6p thufln cira HQi d6ng qu6n tri thi tdt chthu nhflp c6
dugc tir hopt ttQng iI6 thuQc v0 C6ng ty.

CHTIONG VI
vT6I QUAN HE CUA HQI DoNG QUAN TRI

Eidu 21. Mtii quan hQ gitta cic thinh vi6n HQi ddng quf,n tri
1. Quan hO gifra c6c thinh vi6n HQi ddng quin tri ld quan hQ ph6i hgp, c6c thenh vi6n HQi
tt6ng quan tri c6 trdchnhiQm th6ng tin cho nhau vEi v6n Od c6 [6n quan trong qu6 trinh xri ly
c6ng viQc dugc phdn c6ng.
2. Trong qu6 trinh xri ly c6ng viQc, thanh vi6n HQi ddng quan tri dugc phdn c6ng chiu trdch
nhiQm chinh ph6i cht <tQng ph6i hqp xti ly, niSu c6 vlin Ae Uen quan d6n finh vgc do thinh
vi6n HQi d6ng quin tri kh6c php tr6ch. Trong trudng hqrp gifia c6c thdnh vi€n HQi <I6ng
quin tri cdn c6 y ki6n kh6c nhau thi thinh vi6n chiu trichnhiQm chinh bdo ciocht tich Hgi
d6ng quin tri xem x6t quyiSt dfnh theo thdm quy6n hoflc td chric hgp ho4c l6y j kitin cita circ
thanh vi6n HQi d6ng quan tr! theo quy dfnh cta phr[p luflt, Ei6u lQ Cdng ty vd Quy chri ndy.
3. Trong tru<rng hqp c6 sg phdn c6ng l4i gita c6c thanh vi6n HQi <tdng quin tri thi c6c thenh
vi6n HQi d6ng quin tri ph6i bin giao c6ng vi6c, hd so, tii liQu li6n quan. ViQc bin giao niy
phdi dugc lpp thanh vdn bin vd b6o c6o Chri tich HOi d6ng quin tri vC viQc ban giao d6.
Didu 22. M5i quan hQ v6ri ban tli6u hirnh
V6i vai trd quin tri, HQi d6ng quan trf ban hdnh cdc nghi quytit i16 T6ng gi6m vd bQ m6y
tli6u hanh thUc hiQn. DOng thdi, HOi d6ng quin tri ki6m tra, gi6m s5t thqc hiQn c6c nghi
quytit.
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Didu 23. M6i quan hQ vtfii Ban KiSm soit
l. M6i quan hQ giiia HQi d6ng quan tr! vi Ban Kiem so6t li quan hQ phOi frgp. Quan he hm
viQc gita HQi tl6ng quan ti vdi Ban Ki6m so6t theo nguy6n tic binh ddng vi dQc lflp, d6ng
thcri phrii hqp ch{t ch6, h6 trq 6n nhau trong qu6 trinh thuc thi nhiQm vu.
2. Khi ti6p nh0n c6c bi6n ban ki6m tra hofic b6o c6o t6ng hqrp cria Ban KiiSm so6t ho[c HQi
d6ng quan tri c6 trilchnhiQm nghiCn cr?u vi chi dpo c6c bQ phfn c6 li6n quan xdy dpg k6
ho4ch vi thgc hiQn chiin chinh klp thli.

CHIIONG VII
OTNU KTIOAN THI HANII

Di6u 24. Higu lgc thi hinh
Quy chti ho4t dQng cria HQi d6ng quan tr! C6ng ty c6 phdn Sqi Phf Bii bao g6m 7 chucrng,
24 dituvi c6 hiQu lgc thi hanh t6 tu ngiry 23 thr{ng 04 n5m 2021.

N
,il

NG QUAN TRI

t5 a





















TAP EOAN DET MAY VIET NAM
cONc rY cP sgr ruu nAr

ceNG no^q. xA Her cnt Ncrfrl vtl.oT NAM
DOc l$p - TF do - H?nh pht'ic

TT-Hud, ngdy 23 thdng 04 ndm 2021

h
Y

sau:

QUY CHE HOAT DQNG CUA BAN KIEM SOAT

CXn cit Lupt Chimg kfro6n ngiry 26 thing 11 ndm 2019;

C[n cti Luflt'Doanh nghiQp ngity 17 thang 06 n[m 2020;
Cdn cri Nghi tlinh sO LSS1ZOZ0AIE-CP ngiy 3l thang 12 ndm2020 cta Chinh phir quy dfnh

chi titSt thi hanh mQt sO di6u cria Luflt Chimg khoan;

Cdn cri Th6ng tu s6 ll6l2020lTT-BTC ngdy 31 thdng L2 ndm 2020 cta BQ trucrng 89 Tdi
chinh hudng d[n mQt sO ei0u vC qudn trf c6ng ty 6p dpng Ai5i vOi c6ng ty t14i chring tpi Nghf
etinh sO lSsl2O2OtNE-CP ngdy 31 thSng 12 ndm 2020 cua Chinh phri quy dinh chi titit thi
hdnh mQt si5 Oieu cria Luflt Chtmg khoan;

Cdn cri DiCu lp Td chric vd Ho4t dQng Cdng ty cd ph6n Sqi Phi Bdi;
Cin criNghi quy6t Dai hQi d6ng c6 d6ng si5 1364{Q-DHDCE 2021ngity 23 thing A4 ndm
2021;

Ban kitim so6t ban hanh Quy chiS ho4t dQng cta Ban ki6m so6t C6ng ty cO phan Sqi Phf Bni;

Quy chii hopt dQng cria Ban ki6m soSt C6ng ty CO phAn Sqi Phf Bei bao gdm c6c nQi dung

CETIONG I
QUY E[1H CHUNG

Eidu 1. Ph4m vi tli6u chinh vn tISi tugmg 6p dgng

1. Phpm vi di6u chinh: Quy ch5 hopt dQng cria Ban ki6m so6t quy dinh co cdu t6 chirc nh6n
su, ti6u chu6n, di6u kiQn, quyAn vi nghia vp cria Ban ki6m soSt vd c5c thanh vi6n Ban ki.5m
so6t theo qgy dinh tai Luft Doanh nghiQp, Di0u lq C6ng fy vi c6c quy ttinh kh6c c6 liOn quan.

2. EOi tugng 6p dgng: Quy chti hopt dQng cria Ban kiOm soSt dugc 6p dlrng cho Ban ki6m
sodt vd c6c thanh vi6n Ban kiOm so5t.

Ban kirim so6t lim viQc theo nguyOn ttc tQrpth6. C6c thenh vi6n cta Ban ki€m sorit chiu tr6ch
nhi6m c6 nhdn v0 phAn viQc cta minh vd ctng chfu tr6ch nhigm tru6c Dai hQi rl6ng cd d6ng,
trudc ph6p luat vO c6c c6ng viOc, quy5t dinh cria Ban ki6m so6t.

a



CHUOI{G II
ruANn utN BAN rrEvr.soAr

oidu s. Quydn, nghia vu vir trrflch nhiQm cria thirnh vi6n Ban ki6m so6t

1. Juan thri dung ph6p luflt, Ei6u le c6ng E, nghi quy6t Dpi hQi d6ng c6 d6ng vd dpo dirc
ngh0 nghiQp trong thgc hiQn quyAn vi nghia vp dugc giao.

2. ThVc hiOa quy6n vd nghia vg dugc giao mQt cdch trung tfuc, c6n trgng, tOt*atnhim bio
ddm lqi fch hqp ph6p t6i da cria Cdng ry.

3. Trung thanh v6i lqi fch cria C6ng ty vi c6 d6ng; kh6ng lpm dung dia vi, chric vu vd sri
dpng th6ng tin, bi quy6t, co hQi kinh doanh, tii sin kh6c cria C6ng trd6 tu lqi ho{c phpc vu
lqi ich cria t6 chtc, c|nhdnkh6c.

4. Nghia vg khdc theo quy dlnh ctra Lupt Doanh nghiQp vi Di6u lQ c6ng ry.

5. Trudng hqrp vi pham quy ilinh t4i chc khoan 1,2,3 vd 4 Ei6u ndy md g6y thiQt hpi cho
C6ng ty hoac ngudi k*r6c thi thanh viOn Ban kitim so6t phii chiu trhchnhiQm c6 nh6n hoflc
li€n d6i UOi ttrucrng thiet hai d6. Thu nhap vn bi fch kh6c mi thanh vi6n Ban kii5m so6t o6
dugc do vi phpm phdi hodn tri cho C6ng ty.

6. Trulng hqrp ph6t hiQn c6 thenh vi6n Ban ki6m so6t vi phpm trong thgc hiQn quy6n vd
nghia v.u dugc giao- thi phfli th6ng b6o bnng vdn ban d6n Ban ki6m so6t, y6u cAu ngudi c6
hanh vi vi ph4m chlim dr?t henh vi vi ph4m vi khic phpc hfu qu6.

Eidu 4. NhiQm lci vn s6 tugnrg thirnh vi6n Ban ki6m so6t

1. Ban ki6m so6t c6 3 thdnh viOn, nhiQm k) cria thanh vi6n Ban ki6m so6t kh6ng qu6 05 nlm
vd c6 th6 dugc bAu fui v6i s6 nhiQm lcj' kh6ng han ch6.

2. Thanh vi6n Ban kii5m so6t kh6ng ntr6t trritit phni ln c6 d6ng cria c6ng ry.

3. Ban ki6m soSt phii c6 hcm mQt nria sti thdnh vi6n thuong tru & viQt Nam.

4. Trudng hqrp thanh vi6n Ban ki6m so6t c6 cr)ng thdi diOm k6t thric nhiQm ky md thanh vi6n
Ban kiOm so6t nhiQm k! m6i chua dugc bAu thi thanh vi6n Ban ki6m so6t Aa rr6t nhiQm lc)
vdn titip t.uc thUc hi6n quy6n vi nghia vg cho tltin khi thenh vi6n Ban ki6ni so6t nhiQm lcj m6i
dugc bAu vi nhfln nhiQm vp.

Didu 5. Ti6u chuin vir tli6u kiQn thhnh viOn Ban ki6m soit

1. Thdnh vi6n Ban ki6m so6t ph6i rtdp img c6c tiOu chu'6n vi di€u kiQn sau d6y:

a) Khdng thuQc d6i tuqng theo quy ttinh tai khoin 2 Di6u 17 ci,nl,uflt doanh nghiQp;

a
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b) Dugc dio tpo mQt trong c6c chuy€n nginh vC kinh tti, tai chinh, k6 toiin, ki6m toiin, ludt,
quin tr! kinh doanh ho{c chuyCn nginh phu hqp vdi hopt dQng kinh doanh cua C6ng ty;

c) Kh6ng phii ln nguli c6 quan hQ gia tlinh cria thinh vi€n HQi ddng quin tri, T6ng Gi6m
tA
<I6c vd ngudi quin ly kh6c;

d) Kh6ng phii ln ngudi quan ly C6ng ty, kh6ng nh6t thiiSt phii li cd ddng ho[c ngudi lao

dQng cria Cdng ty;

<l) Khdng dugc lim viQc trong b0 phfln k6 to6n, tdi chinh cira C6ng ty;

e) Khdng du-ry. c li thinh vi0n hay nh6n vi0n cria ti5 chric kitim torln dugc ch6p thu4n thyc hiQn

kii5m to6n c6c b6o c5o tdi chinh cria C6ng ty trong 03 ndm li6n trudc d6;

g) Ti0u chu6n vi di6u kiQn kh6c theo quy dinh khric cria ph6p lupt c6 li6n quan vi Di0u 4l
Di0u lQ C6ng ty.

2. Ngoii c6c ti6u chu6n, di6u kiQn quy <linh tpi khoin 1 Ei6u niy, thinh vi6n Ban kirSm so6t

c6ng ty dpi chring theo quy ctinh tai iti€m b khoin I Ei6u 88 cria Lu4t Doanh nghiQp kh6ng

, dugc li ngudi c6 quan hQ gia ilinh cria ngudi quin ly doanh nghiQp ctra C6ng ty vi cdng ty
mg; ngudi ilpi diQn phAn v6n cta doanh nghiQp, ngudi tlai diQn phAn vtin nhd nudc tpi c6ng ty
mg vi tpi C6ng ty.

Didu 6. Tru&ng Ban ki6m soit

l. Trucrng Ban kiiSm so6t ph6i c6 bing ttit nghiQp dai hqc trd l6n thuQc m6t trong ciic chuydn
nginh kinh ti5, tii chinh, k6 to6n, kiiSm to6n, luflt, quin tri kinh doanh hoflc chuy6n nginh c6

liOn quan di5n hopt <lQng kinh doanh cira doanh nghiQp.

2. Trucrng Ban ki0m so6t do Ban kitim sorit bAu trong s6 c6c thinh vi6n Ban kitim sorit; vi6c
biu, miSn nhiQm, bdi nhiQm theo nguy0n tic da s6.

3. QuyAn vd nghia vy cta Trunng Ban ki6m so6t theo quy dlnh t4i Di6u 42 Di0u lQ Cdng fy.

Didu 7. Dd cfr, f'ng cfr thinh viGn Ban ki6m soit

l. C6 ddng ho{c nh6m cO d6ng sd hiru ti lT%t6ng si5 cd phAn phd th6ng tr0 l6n c6 quy€n <16

cti ngudi vio Ban ki6m so6t. ViQc ct6 cri nguli vio Ban kiiSm so6t thyc hiQn nhu sau:

a) CSccd d6ng phd th6ng hqp thdnh nh6m A6 Ad cir ngudi vio Ban kiiSm so6t phii th6ng b6o

vd viQc hgp nh6m cho ciic cd d6ng dU hqp bi6t tru6c khi khai m4c Epi hQi tl6ng cd d6ng;

b) CAn cri sti lugnB thAnh viOn Ban kiiSm so6t, cO eiOng hopc nh6m c6 d6ng quy dinh tpi

kho.an niy dugc quy6n <10 ct mQt hoflc mQt s6 ngudi theo quyiSt dinh cria Dai hQi ct6ng c6

d6ng ldm img cri vi6n Ban ki6m so6t. Trudng hgp sti img cft vi6n duoc cd ddng ho{c nh6m
cd d6ng i16 cri th6p hon sO ung cft vi6n mi hq dugc quy6n d6 cu theo quy6t dlnh cria Eai hQi



<l6ng c6 d6ng thi sl5 ting cti vi€n cdn l4i do HQi d6ng quan tri, Ban ki6m so6t vi c6c c6 d6ng

kh6c d0 ctr.

2. Tru'ng hqp s6 lugng t?ng ctr vi6n Ban ki€m so6t th6ng qua d€ cir vi img cir vdn kh6ng dir

ra i11nrt * thii5t theo quy dinh tai khoin 5 Di€u 115 Luflt Doanh nghiQp, Ban ki6m so6t

duong nhiQm gidi thiQu th6m img c& vi€n ho[c t6 chtic dO cir theo quy <lfnh tai Ei6u lQ cdng

;, a;, cnc nli bO vA qu6n tri Cong ty vi euy chri hoqt dQng.:. 
11, 

ki6m so6t. vi.c Ban

kiiSm so6t duong nhiem gi6i thiQu them img cu vi€n ph6i dugc c6ng b6 16 rirng tru6c khi Dai

nOiiU"*.0 aO,r-g biCu quyiit biu thdnh vi€n Ban ki€m so6t theo quy dfnh ctra phdp luflt'

Di6u 8. C6ch thftc biu, mi6n nhiQm, bii nhiQm thdrnh vi6n Ban ki6m so6t

l. ViQc bAu, mi6n nhiQm, bai nhiQm thinh vi€n Ban ki6m so6t thuQc thAm quyen ctia Dai hoi

d6ng cd d6ng.

2. ViQc bi6u quyrit bau thdnh vi€n Ban ki6m so6t ph6i thyc hiQn theo phuong thtc beu d6n

pt iC.,, tt eo Oi *a1 
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airg c6 t6ng sd phitiu bi6u quy6t tuong img vdi t6ng sti cd phAn so

hiru nh6n v6i s6;urh,icriaun. uiu.tu Ban kiern.rta, ua co dong c6 quyAn don h6t hoic

*, O* t6ng s6 phi6u biu cira minh cho mQt ho4c mot sO ung ctr vi6n' Ngudi tning cir

thanh vi6n Ban ki6m so6t dugc x6c dinh theo sO phitiu bAu tinh tir cao *u6ng thdp,-bit <tiu tu

u*-o "ii".0.5;;;;iu ,uo nh6t cho d6n khi <tri si5 thanh vi6n quv dinh tai DiAu lQ C6ng

ty. Trubng hgp c6 ttr 02 ung cir vi6n tr6 l6n d4t cung s6 phitiu biu nhu nhau cho thinh vi6n

cu6i cirng cira Ban ki€m so6t thi sE tii5n hinh biu lpi trong.rO 96c 
tmg cti vi6n c6 s6 phitiu biu

ngang nhau ho4c lga chgn theo ti6u chi quy <linh tai quy chti bAu ctr ho4c DiAu le C6ng U'

Didu 9. C6c trudng hgp mi6n nhiQm, bni nhiQm thirnh vi6n Ban ki6m so6t

1. Dai hqi d6ng c6 ddng mi6n nhiQm thinh vi6n Ban ki6m so6t trong trubng hgrp sau ddy:

a) Kh6ng cdn <lt tieu chudn vi di€u kiQn ldm thanh vien Ban ki6m so6t theo quy <linh tai

Ei6u 169 cira Lu4t Doanh nghiQP;

b) C6 d<vn tt chirc vi dugc ch6p thufln;

c) Trudng hqp kh6c theo quy dinh tai l(hoan 3, Dieu 41 Dieu lQ c6ng ty.

2. DqihQi d6ng cO d6ng bai nhiQm thinh vi6n Ban ki6m so6t trong truolg hqp sau ddy:

a) Kh6ng hoin thinh nhiQm v9, cdng viQc dugc phin c6ng;

b) Khdng thUc hien quyQn vi nghia vp ctra minh trong 06 thang li€n tgc' trir trudmg hqp b6t

khi kh6ng;

c).Vi pham nhi6u lan, vi pham nghiem trgng ngtria vg cria thenh vi6n Ban ki6m so6t theo

quy dinh cira'Luflt Doanh nghiQp vi Di6u lQ C6ng ty;



d) Trucrng hgp kh6c theo nghi quytit Dei hQi rl6ng cd ddng.

, Didu 10. Th6ng b6o v6 bAu, mi6n nhiQm, bii nhiQm thirnh vi6n Ban ki6m so6t

1. Trulng hqp de x6c dlnh dugc img cri vi€n Ban kiiSm so6t, Cdng ty phei cdng bi5 th6ng tin
' liOn quan tltin c6c img cri vi6n t6i thi€u l0 ngiy tru6c ngdy khai mpc hgp DAi hQi it6ng c6

d6ng tr6n trang th6ng tin diQn tfr cria C6ng ty de cO d6ng c6 thti tim hitiu vO c6c img cu vi0n
niy tru6c khi b6 phitiu, img cri vi6n Ban kiOm so6t phii c6 cam ki5t bing vin bin vO tinh
trung thpc, chinh x6c cria c6c th6ng tin c6 nhdn dugc cdng bti vd phii cam ktit thUc hiQn

nhiQm vp mQt c6ch trung thgc, cAn trgng vi vi lgi ich cao nh6t ctia C6ng ty ntfu dugc bAu lim
thAnh viOn Ban ki6m so6t. Thdng tin li6n quan dtin ftng cir vi6n Ban ki6m so6t dugc c6ng b6

bao g6m:

a) Hq t0n, ngiy, th6ng, n6m sinh;

b) Trinh d$ chuy6n mdn;

l." c) Qu6 trinh c6ng t6c;
I

,, . d) C6c chric danh quin lj kh6c;
I

". tl) Lqi ich c6 li0n quan tdi C6ng ty vi c6c b6n c6 li6n quan cira C6ng ty;

;, e) C6c thdng tin kh6c (n6u c6);

g) C6ng ty ph6i c6 tr6ch nhiQm c6ng bii th6ng tin vC c6c c6ng ty mi fng cfr vi6n dang nim
git c6c chric danh quin ly vi cric lqi ich c6 li€n quan tdi C6ng ty cfra img cft vi6n Ban kiiSm

so6t (ni5u c6).

2. ViQc th6ng b6o vO k6t qui biu, mi6n nhiQm, b6i nhiQm thdnh vi6n Ban kitim sorit thuc hiQn

theo c6c quy tlinh hu6ng d6n vO cdng b6 th6ng tin.

CHIIONG III
BAN KIfM SOAT

Didu 11. Quydn, nghia vg vir trich nhiQm cfia Ban ki6m so6t

1. Ban ki6m so6t thgc hiQn gi6m s6t HQi tt6ng quin tri, T6ng Gi6m di5c trong vigc quin ly vi
di6u hnnh Cdng ty.

2. Ki6m tra tinh hqp ly, hqp ph6p, tinh trung thgc vi mric d0 c6n trgng trong quin ly, <liOu

hinh hopt dQng kinh doanh; tinh hQ thiSng, nh6t qu6n vd phir hqp cta c6ng tiic k6 to6n, th6ng

kC vd lpp b6o c6o tii chinh.

l



3. Tham <tinh tinh d5y dri, hqp ph6p vi trung thgc ctra b6o c6o tinh hinh kinh doanh' b5o c6o

tii chinh hing n6m vi 06 th6ng cira C6ng ty, b6o c6o d6nh gi6 c6ng t5c quin ly cira HOi ddng

qu6n tri va trinh b6o c6o ttram oinrr qi cuQc hqp Dai.h6i d6ng c6 d6ng thuong ni€n' Ri so6t

hgp d6ng, giao dich v6i ngudi c6 li6n quan thuQc thAm quy€n ph! duyQt ctra H6i ddng quan

tri hoac Dai hQi d6ng .O 
-AOng vi dua ra khuyen nghl v€ hqp ddng, giao dich cdn c6 phO

duyQt cfra HQi d6ng quin tri ho4c Dai hQi ddng cO d6ng'

4. Re so6t, ki6m tra vir d6nh gi6 hieu lUc vi hiQu qua cia hQ th6ng ki6m so6t noi b0' ki6m

to6n nQi bQ, quin ly riri ro vi c6nh b6o sdm cfra C6ng ty'

5. Xem x6t s6 k6 to6n, ghi ch6p kti toan vi c6c tdi liQu kh6c cira Cdng ty, c6ng viQc quin ly,

di6u hnnh ho4t dQng cria C6ng ty f<f,i xlt th6y cin thitit hoflc theo nghi quy6t Dai hqi tl6ng cO

d6ng hoflc theo y€tfcAu ctra J aorg ho[c nh6m co d6ng quy <tinh tpi khoin 2 Di6u 115 Lu6t

Doanh nghiQP.

6. Khi c6 y6u ciu cira c6 d6ng hoflc nh6m cO d6ng quy dlnh t4i kho6n 2 Di6u 115 Lu6t

Doanh nghiQp, Ban ki6m so6t thgc r,iqn t icm tra tronl thdi h4n 07 ngiy lim viQc k0 tu ngiy

"* ;;. y6u.iu. Trong thdi hpn r5 ngiy te *ngiy ki5t thirc ki€m tra, Ban ki€m so6t phii

.b6o c6o ,e nr,tug ran ac auqc y6u ciu uem tra d6n HQi tl6ng quin tri vi c6 d6ng ho[c nh6m

,a a6r* c6 y6u iu. Viec ki6m tra cta Ban ki6m so6t quy dinh tpi khoin ndy kh6ng dugc cin

rr& ho?r dQng binh thuong cira HQi d6ng quin tri, kh6ng g6y giSn do4n diAu hinh hoAt dQng

kinh doanh cira C6ng tY.

7. Ki€n nghi HQi d6ng quin tr! hoflc Dai hQi d6ng cO d$ng biQn ph6p sira aOi' UO sung' cii

titln c<r rAritO chric quin lf, gi6m s6t vd <ti6u hanh hoat d6ng kinh doanh cria C6ng ty'

8. Khi phst hiQn c6 thinh vi€n HQi d6ng quin tri, T6ng Gi6m.d6c'virl3* oY di+ t?:Di:u

165 Luflt doanh nghiQp phii th6ng b6o ngay bing vdn bin cho HOi d6ng quin tr!, yeu cau

ngudi c6 hinh ,i uj pt a* ch6m a,rt ttanr, vi vi ph4m vir c6 gi6i ph6p khic phgc hfu qu6'

9. Tham dr; vi tham gia th6o lufn tqi chccuQc hqp Dai hOi d6ng cO d6ng, HOi d6ne quin tri

vir c6c cuQc hqP kh6c cira C6ng tY.

10. Sti d,ng tu v6n dQc l4p, b0 ph6n ki€m to6n nqi b0 ctia COng ry d6 thUc hign nhiQm vU

dugc giao.

l l. Ban ki6m so6t co thc tham kh6o j kicn cfra HQi d6ng qu6n tri tru6c 
"khi 

trinh b6o c6o, k6t

lu0n vi kiiin nghi l6n Dai hQi <t6ng cO d6ng'

12. Ki€m tra tirng v6n it6 cU th€ li6n quan diln quin lf, di}u hinh hoat dQng cria Cdng ty theo

dA nghi cira c6 d6ng.

l3l y6u ciu.HQi d6ng quin tri phdi triQu tfp hqp b6t thuong Eai hQi tt6ng cO d6ng'
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14. Thay th6 Hoi ddng quin tri trieu tflp hqp Dai hQi it6ng c6 cl6ng trong thoi h4n 30 ngdy
trong tru&ng hqp HQi d6ng quin tri kh6ng triQu tpp hgp Eai hQi ddng cd d6ng theo quy tlinh
t4i khoin 3 Ei6u 140 Luft Doanh nghiQp.

15. D6 ngh!chri tlch HQi rl6ng quin triphii triQu tpp hgp HQi d6ng qu6n tr!.

16. Xem xdt, trich lpc, sao ch6p mQt phin hoflc todn bQ nQi dung kd khai Danh s6ch nguoi c6
li6n quan vd lgi ich c6 liOn quan dugc k€ khai quy dinh tai khoin I vd khoan 2 Di6u 164 Ludt
Doanh nghiQp.

17. DC xuSt va ki6n nghf Dai hQi itdng c6 d6ng ph6 duyQt danh srich t6 chric kiiim to6n dugc
ch6p thufn thyc hiQn ki€m to6n 86o c6o tii chinh cfia Cdng ty; tO chric kitim to6n ctugc chip
thufln thyc hiQn kitim tra c6c hopt <lQng cria c6ng ry khi x6t rhAy cin thi6t.

18. chiu tr6ch nhiQm tru6c ci5 dong v6 ho4t dQng gidm s6t cira minh.

19. Gi6m s6t tinh hinh tdi chinh C6ng ty, viQc tu6n tht phrlp luAt cria thirnh vidn HQi d6ng
qu6n tr!, T6ng Gi6m d5c, ngudi quin ly kh6c trong c6c ho4t rlQng.

. 20. Dim b6o ph6i hqp hopt dQng vdi HQi il6ng qu6n tri, T6ng Gi6m d6c vi c6 d6ng.

21. Trudrng hqp ph6t hiQn hdnh vi vi pham ph6p lupt hopc vi pham Ei€u lQ C6ng ry cria rhinh
vi6n HQi d6ng quin tri, T6ng Gi6m d6c vi ngudi di6u hinh doanh nghiQp khrlc, Ban kiiim
so6t phii th6ng b6o.bing vin bin cho HQi d6ng quin tri trong vdng 48 gid, y€u ciu ngudi c6
hinh vi vi phpm ch6m dut vi pham vd c6 gi6i ph6p khic phqc hgu qu6.

22. XAry dung Quy chiS hopt dQng cria Ban ki6m so6t vd trinh Dai hOi <l6ng c6 d6ng th6ng
qua.

23. Chtmg ki6n HQi cl6ng qu6n tr! t6 chric ki6m phii5u vi lflp bi6n b6n kir5m phitlu n6u dusc
HQi tt6ng quin tri yOu ciu trong tru&ng hqp l6y y kii5n c6 dOng bing van bfin <li! th6ng qua
nghi quy6t cria Epi hQi il6ng cO d6ng.

24. Trutmg Ban kitim so6t <liOu hinh Ae Oai hQi cl6ng cd dOng biu chri rga cuQc hgp iltii v6i
trudng hqp Chti tlch ving mpt ho4c tam thoi m6t tha ning ldm viQc md c6c thinh vi6n HQi
ddng quin tr! cdn lai khdng bdu dugc ngudi lim chfi tga. Truong hqp niry, nguoi c6 s6 phi6u
bAu cao nhSt hm chri tga cuQc hgp.

25. Thgc hiQn c6c quyCn vi nghia vg kh6c theo quy dlnh cria Lu4t Doanh nghiQp, Di6u lE
c6ng ty vd Nghi quy6t cira Dpi hQi rt6ng cO d6ng. , :

Didu 12. Quy6n tlugc cung c6p th6ng tin cia Ban ki6m sorit

1. TAi liQu vi thdng tin ph6i dugc grii tl6n thinh vi6n Ban ki6m so6t cung thoi di6m vd theo
phucrng thirc nhu Atii vOi thdnh vi6n HQi d6ng qu6n tri, bao g6m:



a) Th6ng b6o mdi hgp, phii5u Hy i kien thenh vi6n HQi d6ng quin tri vi tii liQu kdm theo;

b) Nghi quyi5t, quyi5t dinh vn bi6n b6n hQp cira Dai hoi d6ng.c6 d6ng, Hoi d6ng qu6n tr!;

c) 86o c6o cta T6ng Gi6m dijc trinh HQi <t6ng quan tri hoac tdi liQu kh6c do Cdng ty ph6t

hinh.

2. Thinh vi€n Ban kiem so6t c6 quy€n titip can h6 so, tii liQu cta C6ng ty luu gifr tai try so

chinh, chi nhanh vi dia diem kh6c, .i o.,ra" di5n dia di€m lim viQc cira ngudi qudn l;i vi

nhdn vi6n ctia Cdng ty trong gid lim viQc'

3. HOi d6ng quin tr!, thinh vi€n HQi d6ng quin tr!' T6ng Gi6m d6c' ngudi quan li kh6c phni

cung cip dAy dir, chinh x6c, kip thbi th6ng iin, tei liEu vC c6ng tic quin l;f' di6u hinh vi ho4t

dQng kinh doanh cfra c6ng ty theo ycu cau cfra thdnh vi€n Ban ki6m so6t hoac Ban kiem so5t'

Eidu 13. Trich nhiQm cfia Ban ki6m so6t trong viQc triQu t6p hqp tAt tnuimg Dai h6i

tliing c6 d6ng

t. Ban ki6m so6t c6 tr6ch nhiqm thay thi5 HQi <t6ng quin tri triQu tfp hqp Dai hQi d6ng cO 
I

.d6ng trong thdi h4n 30 ngiy trong trtrlng hqp Hoi d6ng quin tri kh6ng trieu tap hqp Dai hoi

dOng cO d6ng trong c6c trudng hgp sau ddy: 
I

a) SO thinh vien H6i ddng quin tri, Ban kiem so6t cdn lpi it hon sO thanh vi6n theo quy dfnh 
,

cua ph6P lu$t;

b) Theo y€u cau cira c6 d6ng hoflc nh6m c6 d6ng quy dfnh t4i kho6n 2 Di€u 115 Luat Doanh

nghiQP;

c) Khi co y€u ciu triQu t6p hqp b6t ttrucrng DAi h6i d6ng cO <t6n$ cta Ban ki€m so6t nhung

HQi <l6ng quin tri kh6ng thUc hiQn'

2. Trudng hgp Ban ki6m so6t kh6ng triQu tflp hgp DAi hoi d6ng c6 d6ng theo quy dinh thi

Banki€mso6tphiiuoitrruongthiQthaiph6tsinhchoC6ngty.

3. Chi phi ffiQu tflp vi ti6n hnnh hQp Eai hoi dong c6 d6ng theo quy dinh tai khoan 1 Diau

niry s€ dugc C6ng tY hoin l4i'

8)
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CHIIONG IV
CUQC HQP BAN KIEM soAT

Oidu tn. CuQc hgp cria Ban ki6m so6t

1. Ban ki6m so6t phii hop it nhdt hai (02) lin trong mQt n[m, sli lugng thdnh vi6n tham dp
hqp ft ntr6t ta hai phan ba (213) sii thenh vi6n Ban kii5m sorlt.

2.Ban kiiim sorit c6 quy6n y6u cAu thinh vi6n HQi d6ng quin tr!, T6ng Gi6m d6c vd rlai diQn
t6 chfc kitim todn dugc ch6p thufn tham dy vi trd loi c6c v6n dd cin Ouoc lam 16.

Didu 15. Bi6n bin hgp Ban ki6m so6t

Bi6n bin hgp Ban ki6m so6t dugc l$p chi ti6t vd rd ring. Nguoi ghi bi6n b6n vd c6c thinh
vien Ban kiiSm so6t tham du hqp ph6i ky t6n vdo bi6n bin cuQc hgp. C6c bi6n b6n hgp cua
Ban kitim sorlt phii du-o. c luu git nham x5c dlnh trrich nhiQm cria tung thdnh vi6n Ban ki6m
so6t.

CHI.IONG V
nAo cAo vA cONc KHAr Lor icH

Didu 16. Trinh b6o c6o hirng nim

Cric 86o c6o cria Ban ki6m so6t tpi cuQc hgp Dai hQi <t6ng c6 ddng thuong ni6n bao g6m c6c
nQi dung sau ddy:

1. 86o c6o vO ktlt qu6 kinh doanh cta C6ng ty, vO k6t qu6 hopt dQng cta HQi d6ng qu6n tri,
T6ng Gi6m tl6c tlti trinh Dpi hQi cl6ng co d6ng th6ng qua t4i cuQc hgp Dai h6i ao,r! ,o aong
thuhng ni6n.

2. 86o c6o tg dfuth giiLki5t qui ho4t dQng cfia Ban ki6m sodt vA thenh vidn Ban ki6m so6t.

3. 
- 
Thn lao, chi phf hopt dQng vd c6c lgi fch kh6c cta Ban ki6m so6t vd timg thinh vi6n Ban

kiiSm so5t.

4. T6ng k6t c6c cuQc hgp cira Ban kiiim so6t vd c6c k6t lu0n, ki6n nghi cria Ban kir5m so6t;
ktit quA gi6m s6t tinh hinh hopt dQng vd tii chinh cria C6ng ty.

5. 86o c6o d6nh gi6 v0 giao dich gifra C6ng ty, c6ng ty con, c6ng ty kh6c do C6ng ty nim
quy6n ki6m so6t tr€n nim muoi ph6n tram g}o/o)trd len vdn di6u I! 

"Oi 
thinh ui6, ilgi AOng

quin tri, T6ng Gi6m d6c vi nhirng ngudi c6 li6n quan cira thdnh vi€n d6; giao dich gifra
C6nS ty vdi c6ng ty trong d6 thinh vi0n HQi d6ng quin tri li thinh vien s6ng lpp ho4c ld
ngudi quin ly doanh nghiQp trong thcri gian 03 nim gAn nh6t tru6c thoi ditim giao dich.



6. K6t qua gi6m sit aOi vOi HOi <l6ng quin tri, Tdng Gi6m di5c vi nhirng ngubi di€u hnnh

doanh nghiQP kh6c.

7. K€t qufi d6nh gi5 sy phOi hqp ho4t dQng gifra Ban ki6m soSt vdi HQi d6ng quan tr!' TOng

Gi6m di5c vi c6c c6 d6ng.

8. Da xu6t vd kitin nghi Dai hqi d6ng cO d6ng ph6 duyQt danh s6ch td chtic ki6m to6n dugc

ch6p thufn thuc hiQn ki6m to6n 86o c6o tii chinh cira c6ng u; to. chric.ki€m to6n dugc ch6p

thu4n thUc hiQn ki,5m tra c6c ho*t dQng ctra C6ng ty khi x6t thfiy c}n thi6t'

Di6u 17. Tidn luong vir quydn lgi kh6c

1. Thinh vi6n Ban ki6m so6t dugc tr6 ti€n luong, thit lao, thu&ng vi lgi ich kh6c theo quyi5t

dinh cira Dai h6i <t6ng c6 d6ng. Dai h6i dOng c6.d6ng quy;St dinh tdng mirc ti6n luong, thtr

lao, thu6ng, lgi ich kh6c vi ngdn sSch hopt dQng hing n[m ctia Ban ki6m so6t'

2. Thdnh vien Ban ki,3m so6t dugc thanh to6n chi phi [n, 0, di l4i, chi phi sri dgng dfch vp tu

v6n doc lflp v6i -,i.-rrn, li. T6ng mric thir lao vir chi phi niy kh6ng vugtqu6 t6ng ng6n s6ch

f,"u, iO"eiing na;.t" *, ki6} so6t di dugc Dai h6i tl6ng cO d6ng ch6p thufn' tru trudng

'hqp Dai hQi ttdng cO d6ng c6 quytlt dinh kh6c'

3. Ti6n luong vi chi phi hopt dQng cta Ban ki6m so6t dugc tinh vio chi phi kinh doanh cria

C6ng ty rheo quy dinh cira ph{p luat v€ thu6 thu nhflp doanh nghiQp, quy dinh kh6c ctra ph6p

lu4t c6 li$n quan vi phii dugc lfp thanh mgc ri€ng trong b6o c6o tii chinh hlng n[m cira

C6ng ty.

Didu 18. C6ng khai c6c lgi ich liGn quan

l. Thinh vi€n Ban kiiSm so6t ctia C6ng ty phii k€ khai cho C6ng ty v€ c6c lgi ich li6n quan

ctra minh, bao g6m:

a) T6n, m6 s6 doanh nghiQp, dia chi try s0 chinh,lgdmh, ngtre kinh doanh cria doanh nghiQp

mir h9 ldm chir hoflc s0 hfiu phdn vi5n g6p hoac c6 phin; t] lQ vn thbi di6m lim chtr, so hiru

phAn vtin g6P hoflc c6 PhAn d6;

b) T€n, mE s6 doanh nghiQp, dia chi try so chinh, ngdurh, ngtra tintr doanh ctra doanh nghiQp

md nhfrng ngudi c6 lien quan cira hg lim chti, ctng so hiru hoflc s& hiru ri6ng phan v6n g6p

ho[c cr5 phAn tr€n l0% v6n <ti6u lE'

2. Viqc k€ khai theo quy dinh tai khoin I Ei€u niy phii dugc thgc.hiQn trong thdi han 07

ngdy lim viec k6 tir ngiy ph6t sinh lgi ich li€n quanl viQc st}a d6i, b6 sung phii dugc th6ng

b6o vdi c6ng ry trong thdi han 07 ngiy lim viQc k6 tir ngdy c6 stia aoi, uo sung tuong img'
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3. Thenh vi6n Ban kir5m so6t vd nhtng ngudi c6 li6n quan cria c6c thdnh vi6n Ban ki6m so6t
chi dugc sri dung nhtng th6ng tin c6 dugc nho chric vg cria minh tl€ phgc vp lgi ich cia
C6ng ty.

4. ThAnh vi6n Ban kii3m sotlt c6 nghia vg th6ng b6o bing v6n b6n cho HQi d6ng quin tri,
Ban ki6m so6t vA c6c giao dich gifra C6ng ty, c6ng ty con, c6ng ty khric do C6ng ry nim
quy6n kiiSm so6t tr6n ndm muoi phAn trim (50%)trd lOn vtin tli6u l0 v6i thdnh vi6n Ban ki6m
so6t ho{c v6i nhirng ngudi c6 li0n quan cria thinh vi0n Ban kiiSm so6t theo quy dinh cria ph6p
lu0t. D6i vdi c6c giao dfch n6u tr6n do E4i hQi <t6ng ci5 d6ng hoac HQi d6ng quan tri ch6p
thufln, Cdng ty phni thgc hiQn cdng bti th6ng tin v€ c5c nghi quy6t niy theo quy dlnh cua
phrip lu4t chimg kho6n vO cdng bti th6ng tin.

5. Thanh vi6n Ban kiiSm so6t vd nhirng ngudi c6 li6n quan cua cric thdnh vi6n ndy kh6ng
dugc sri dgng hopc ti6t lO cho ngudi kh6c c6c th6ng tin nQi bq d6 thyc hiQn c6c giao dich c6
li6n quan.

Chuong VI
vr6r euAN HE cuA BAN KrEM soAr

Di6u 19. M5i quan hQ gifta cic thinh vi6n Ban ki6m soit

C6c thdnh vi6n Ban ki6m so6t c6 mtii quan hQ dQc lpp, kh6ng php thuQc l6n nhau nhrmg c6
sy phtii hqp, cQng t6c trong cdng viQc chung aC Oam b6o thyc hiQn ttit trrich nhiQm, quydn vd
nhiQm vg cria Ban kii5m so6t theo quy dinh ph5p luat vd Di6u lQ C6ng ty. Trunng Ban Ki6m
so6t li ngudi tli6u ph6i c6ng viQc chung cira Ban kiiSm sorit nhung kh6ng c6 quy6n chi ph6i
c6c thinh vi€n Ban kiiSm so6t.

Di6u 20. M5i quan hQ vrfrri ban tlidu hinh

Ban ki6m so6t c6 m6i quan hQ ttQc lAp vdi ban di6u hdnh C6ng fy, le don vi thpc hiQn ch&c
ndng girim s6t hopt dQng cria ban di6u hinh.

Eidu 21. M5i quan hQ vrfii HQi tldng quin tri

Ban kiiSm so6t c6 miii quan he tlQc lap vdi HQi tt6ng qu6n tri C6ng ty; ld rton vi thyc hiQn

chfc ndng gi6m s6t hopt dQng cria HQi d6ng quin tr!.

ll
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C6ng ty CP Sgi Phfi Bdri nim 2021

Kinh gfri: DdI HQI DONG CO oONc cONc TY Co PHAN SgI PHU BAI

YQi dOnS quan tr! 96"9 ty CP Sqi Phf Bei kinh trinh D4i hQi <l6ng cO d6ng xem xdt vd bi6u
quy6t th6ng qua c5c vdn dC sau:

1- Th6ng qua B6o c5o Ktit qu6 s6n xu6t kinh doanh ndm 2020 vd Kti hopch san xu6t kinh
doanh ndm202l cria C6ng ty (Cd kdm theo Bdo cdo chi ti€t trinh tqi Dqi h\i).

* MOt sO chi fiAu Kift qud srtn xuiit kinh doanh COng ty itd thtgc hiQn ndm 2A20:

TAP EOAN OEr Uav VrET NAM
cONg rYSI rgr PHU BAr

so: /) llrrr-HDQr

TO TRiNH cu,r Her DoNG euAN rnl
V/v: MQt s6 nQi dung xin f ki5n bi6u quy6t t4i Dgi hQi tl6ng cO d6rrg thudmg ni6n

SO

cgNG uo.q. xA ugl cHU NGrriA vrEr NAM
DOc lOp - TU do - Hanh phric

ThiaThiAnHud,ngdy 23 thdng 04 ndm2021

KA

TT Chi ti6u DVT KH
ndm202A

TH
ndm2020

So sinh (%)
TIJ2020t
KH 2020

1 Gi6 td SXCN (theo gi6 tt4rc ti5) Tj'tt6ng 760 680 89,SYo

2 San lugng s6n xu6t Ten 13.700 14.234,27 l03,gyo

J T6ng doanh thu (kh6ng VAT) Tj tl6ng 780 728,29 93,4oA

4 Kim ng4ch xu6t khau (tinh dt I.IPL) TriQu USD 28 24,97 89,2yo

5 Kim ng4ch nhQp kh6u (tinh dtI.IPL) Trieu USD 18,76

6 Sd luqng lao dQng Ngudi 754

7 Thu nh4p binh qu6n (triQu d6ng/
ngudi/thring) tai C6ng ty CP Sqi
Phf Bei

-lIn9U OOng 9

8 Lqi nhuAn tru6c thu6 Tf <16ng 10 9,06 90,60

9 NQp ngdn s6ch Tf tl6ng 18 15,12 84%

10 Tf lQ chia cO tric % IO%NDL
(?s tY
<16ng)

5%NDL
(es ty
ddng)

50%

Mfi sA chi fiAu co bdn crta K€ hoach SXKD ni

Tjl Chi ti6u EVT K6 ho4ch thgc hiQn
nilm2021,

I Gi6tri SXCN (ttreo gi6tt4rc ti5) Tj' d6ng 826,15

2 San lugng san xu6t Tan r3.948
a



TT Chi ti6u DVT
K6 ho4ch thgc hiQn

ndm202l

J T6ng doanh thu (kh6ng VAT) T9 d6ng 816,75

4 Kim ng4ch xu6t khAu (tinh dn I.IPL) TriQu USD 34,12

5 Lgi nhufln tru6c thui5 Tf d6ng 10,5

6 NQp ng6n s5ch T! <16ng 18

7
4.,ry lg cnla co tuc % 6%NDL (95 ty tl6ng)

8 Kii ho4ch v6n sri dpng trong ndm 2021cho thay
thti, sria chta lon vd du phdng

Khoang So/otrdn doanh thu

=\(r

)il
lFr
,r.: t

Itr

iU\

. 2- Th6ng qua B6o c6o Ktit qui ho4t dQng n6m 2020 virKti hopch ho4t dQng nirrr-Z)2l cua HQi
ttdng quan tr! C6ng ty (C6 kdm theo Bdo cdo chi ti€t trinh tqi Eqi h\i).

3- Thdng qua 86o c5o Tdi chinh C6ng ty ntun 2020 dd du-o. c ki6m tor{n bcri C6ng ty TNHII
KPMG ViQt Nam (c6 bdn sao Bdo cdo Tdi chlnh kim theo).

4- Th6ng qua Dinh hudng fj, lQ chia cO tric ndm2020 vd Ph6n pfrOi tqi nhuan lfly k6 sau thu6
(LNST) ndm2020 cria C6ng ty.CU thiS nhu sau:

* Thoi gian chi tri c6 trfrc: Sau khi c6 Nghi quy6t cria DHECE thuong ni6n ndm 2021 c|la
C6ng ty.

5- Th6ng qua-TiAn thir lao c6ng viQc cho c5c thanh viOn HQi d6ng quan tri vd Ban kiem sodt
cria C6ng ty; Ti6n luong cho Ban Lanh d4o COng ty; Quy ti6n lircrng tiOn thucrng k6t qu;
S)KD cho c6n bQ c6ng nh6n vi6n COng ty trong ndm202t

. o) Gitr nguyOn ti€n luong, tht lao c6ng viQc hang th6ng cho HQi d6ng quan tri vd Ban
ki6m so6t C6ng ty:

+ Tht lao thdnh viOn HQi d6ng euan tri:
Cht tich HDQT: 15.000.000 d6ng/thang.

- Uy vi6n HDQT: 10.000.000 AOngnfuang.' + Ti6n,luong vd thir lao thanh viOn Ban kiOm sodt:
- TiAn lucrng Trucnrg BKS chuyon tr6ch: 7.000.000 rt6ng/thang.
- Tht lao Uy viOn BKS: 3.000.000 rl6ng/thang.

b) Gitt nguy6n ti6n lucrng, tiOn thucvng ti5t qua SXKD hang thrlng cho Ban Lfinh d4o
C6ng ty:

a

TT DiAn gidi sii ain (ND) Ghi chrt

u Lqi nhuan sau thu6 ndm2020: 7.230.676.226

2t Phuong an phan phOi tqi nhuQn: 7.230.676.226

a- Chia c6 tric n[m 2020 cho c6c cO d6ng
, J ..1
Dang tlen:

4.750.000.000 5%NDL (9s ty dong)

b- Trich Qu! dAu tu ph6t tri6n: 826.892.000 Ti19 11,43%o/LNST

c- Trich Qu! thuong HQi tl6ng quan fff, Ban
Ki0m soSt vi Co quan <1i6u hanh C6ng ty
ndm2020:

s26.S9).000

d- Trich Qu! khen thucnrg, phric lgi: 826.892.226 Chia t10u cho 02 qu!



+ T6ng Gi6m d6c: khoang 45 - 55 triQu d6ng/thang.
+ CdcfnO fOrg gi6m dl5c: khoang 25 - 40 triQu <t6ng/thang.

+ fti tor{n truong, ho{c Trucmg phdng K6 toan-tdi chinh: khoang 18 - 25 triQu

ddng/thang.
* Cdc mtirc tiin hong, tiin thrdng kAt qud SXKD hdng thdng nAu tuAn cho Ban Ldnh

dqo C6ng ty sd duo. c c,Ai nhdt theo cic quy dlnh hi€n hdnh cila C6ng ty vd Nhd nudc vi
thq) dhiinii aO tiin luong, bdo hiAm vd cdc khodn phqt ciip khdc.

c,) Git nguy0n fI 1Q ti0n luong, ti0n thucrng ktit qu6 SXKD cho can bQ cdng nhAn vi6n

Cdng ty ff6n doanh thu ban sgi vd gia c6ng sgi ld 15"/".--Uy 
quyen cho T6ng GiAm AO. Co"g ty chiu t6ch nhiQm xem x6t, quytit ttinh viQc ph6n

pnOi va thanh toan tiOn luong, tiAn thuong cho tod,n tfr0 CBCNV C6ng ty tu chi phi S)KD hang

thr{ng hoflc Qu] ti6n lucrng, thuong vi Qu] khen thuong, phric lgi cria C6ng ty.

€. Ghi chri:
+ Milrc luong, thtfing lait qud SXKD hdng thting nAu ffAn ld kh6ng bao g6m thuA thu nhQp

cd nhdn.
+ Ngodi sii ttin thu nhQp hdng thdng nAu ffAn, C6ng ty thalth todn-thAm cdc khodn fiAn

khdc (khilig bao g6m thuii thi nhdp cd nhdn), nhu: tiin thudng td fiit, tiin htong thdng thilr 13

theo quyiit dinh cila C6ng ty.

+ ThuA thu nhQp cd nhdn do C6ng ty chlu chi phi.

6- Th6ng qua B5o c6o tinh hinh sri dgng vtin dtin ngdy 3111212020 dE duo. c ki6m toan b&i

c6ng ty TNHH Ki6m to6n vd16 toan AAC (c6 bdn sao Bdo cdo trinh Dqi h1i).

. 7- Th6ng qua chri truong Lga chgn <lcyn vi ki6m toan 86o c6o Tdi chfnh ndm202l cria C6ng

ry le Cdng t TNIil{ KPMG ViQt Nam, ho{c mQt td chric ki6m toan r10c lQp kh6c c6 uy tin.

8- Th6ng qua viQc: Sria ddi, b6 sung Di0u lQ T6 chric vd Ho4t dQng Cdng ty C6 phan Sqi

Phri Bei lstra dOi tan tnri b6y) vd Quy c[ti nQi b0 vC quan trf Cdng ty; XAy dpg mdi Quy chti

ho4t tlQng cria HQi <16ng quan tri ve Quy ch5 hopt dQng ctra Ban ki6m so6t cria COng ty C6 phAn

Sqi Phf Bdi, theo nQi dung cdc Td trinh sau:

a) Td trinh sO |321TT:-DHDCD 2021 ngity 23 thang04 n5m 2A2l vd viQc: Sria e6i, go

sung Ei0u 19 TO chrlc vd HoAt dQng C6ng ty C6 phan Sqi Phf Bai.

b) Td trinh s6 133/TTr-EHDCD 2021 ngiry 23 thang04 n[m 2021 v€: viQc: Sria OOi, e6
sung Quy ch6 nQi b0 vC quan tr! ctia COng ty CO phan Sqi Phf Bei.

c) Td trinh sO L341TTr-DHDCD 2021 ngiry 23 thang 04 ndm 2021 vE viQc: Xdy dUng

Quy chti ho4t dQng cria HQi d6ng quan tri, Quy ch6 hopt dQng cria Ban ki6m soSt cria C6ng ty
Cd phAn Sqi Phf Bdi.

Trdn trgng.

" Noi nhQn:
- C6c C6 <I6ng;

- HDQT Cty;
- BKS Cty;
- DIng tai Website Cty;
- Luu VT, KT-TC.

a
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PHỤ LỤC: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ 

 

Nội dung đã ban hành hiện hành của SPB  

(Bỏ: gạch ngang) 

Nội dung sửa: Thêm/bớt/sửa 

(Thêm: Chữ màu đỏ, Sửa: Chữ màu xanh) 

Lí do/Căn 

cứ để sửa 

( Theo Luật 

DN; TT116; 

Theo thực tế 

của SPB…) 

PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN MỞ ĐẦU Cập nhật 

theo thời 

điểm thông 

qua Điều lệ 

mới 

CHƯƠNG I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG CHƯƠNG I: ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG 

ĐIỀU LỆ 
  

Điều 1. Giải thích thuật ngữ  

a. "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã 

được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp và quy định tại 

Điều 5 Điều lệ này; 

 

 

 

b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp ngày 26 

tháng 11 năm 2014; 

c. Luật chứng khoán" là Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 

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

Điều 1. Giải thích thuật ngữ  

a."Vốn điều lệ" là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được 

đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp và quy định tại Điều 

6 Điều lệ này; 

b.“Vốn có quyền biểu quyết” là vốn cổ phần, theo đó người sở 

hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c."Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 

59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

d.“Luật chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 

Điều chỉnh, 

bổ sung 

thuật ngữ 

phù hợp với 

Điều 4 - 

Luật Doanh 

nghiệp 2020 

và  Điều 4 

Luật Chứng 

khoán 2019; 

Thông tư 

116/2020/T
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khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010; 

 

 

 

 

f. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức được quy định 

tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp; khoản 34 Điều 6 Luật 

Chứng Khoán; 

 

 

 

 

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

Luật chứng khoán; 

được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

g.“Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý công ty, bao 

gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, 

Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác trong 

Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn; 

h."Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức được quy định 

tại Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng Khoán; 

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

công ty cổ phần 

j.“Cổ đông sáng lập” là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần 

phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty 

cổ phần; 

k."Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 

Luật chứng khoán; 

n.“Sở giao dịch chứng khoán” là Sở giao dịch chứng khoán 

Việt Nam và các công ty con. 

T-BTC; 

 

 

 

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại 

diện và thời hạn hoạt động của Công ty   

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Tổng Giám đốc 

là đại diện theo pháp luật của Công ty.  

Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Khoản 2 Điều 

60 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 61 Điều lệ này, thời hạn 

CHƯƠNG II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI 

NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI 

DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh thời hạn hoạt động của Công ty 

 

5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Khoản 2 

Điều 61 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 62 Điều lệ này, thời 

hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô 

Bổ sung nội 

dung phù 

hợp Thông 

tư 

116/2020/T

T-BTC; 

Cập nhập 

các Điều 

cho phù hợp 

với Điều lệ 

mới ban 
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hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời 

hạn.   

thời hạn.   

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

1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Tổng Giám 

đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.  

2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật 

được quy định tại Điều 13  Luật Doanh nghiệp và theo quy 

định của pháp luật hiện hành. 

hành, Luật 

Doanh 

nghiệp 2020 

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty 

Mục tiêu hoạt động của Công ty là tham gia vào các hoạt động 

kinh doanh được nêu tại Điều 3 của Điều lệ này ... 

CHƯƠNG III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 

Mục tiêu hoạt động của Công ty là tham gia vào các hoạt động 

kinh doanh được nêu tại Điều 4 của Điều lệ này ... 

Cập nhật 

cho phù hợp 

các điều 

khoản của 

Điều lệ mẫu 

tại Thông tư 

116/2020/T

T-BTC; 

Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động 

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

động kinh doanh theo ngành nghề của Công ty đã được công bố 

trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và Điều lệ 

này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện 

các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty. 

Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động 

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

động kinh doanh theo ngành nghề của Công ty đã đăng ký, 

thông báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan đăng ký kinh 

doanh và đã được công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh 

nghiệp quốc gia. 

 

CHƯƠNG II : VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG 

SÁNG LẬP 

CHƯƠNG IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG 

SÁNG LẬP 
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Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 

1. (Sửa đổi theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông và Nghị 

quyết số 143/QĐ-HĐQT ngày 22/04/2020 của Hội đồng quản 

trị Công ty)  

4. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao 

gồm cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi. Các quyền và nghĩa vụ 

kèm theo từng loại cổ phần được quy định tại …… và Điều 16 

Điều lệ này. 

7. ... Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các 

đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là 

phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện 

thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện 

hữu trừ trường hợp cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán 

theo phương thức đấu giá.  

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 

4. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này 

bao gồm cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi. Các quyền và nghĩa vụ 

của cổ đông nắm giữ kèm theo từng loại cổ phần được quy định tại 

14 và Điều 15 Điều lệ này. 

6. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các thông tin khác về cổ 

đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp được nêu tại phụ 

lục 1 đính kèm. Phụ lục này là một phần của Điều lệ này. 

7. ... Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ 

đông và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với 

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

trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.  

Cập nhật 

cho phù hợp 

các điều 

khoản của 

Điều lệ mẫu 

tại Thông tư 

116/2020/T

T-BTC; 

Điều 6. Phát hành trái phiếu 

Công ty có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển 

đổi và các loại trái phiếu khác theo quy định của pháp luật và 

Điều lệ của Công ty. 

Hội đồng quản trị quyết định loại trái phiếu, tổng giá trị 

trái phiếu và thời điểm phát hành. 

Đề xuất tinh giản điều này và quy định lại nội dung này trong 

các Điều 10, 29 Điều lệ mới 
Nội dung 

này trong 

Điều 10 và 

Điều 29   

Điều lệ mới 

Điều 7. Mua cổ phần, trái phiếu 

Cổ phần, trái phiếu của Công ty có thể được mua bằng tiền Việt 

Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, 

giá trị quyền sở hữu trí tuệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác và 

phải được thanh toán đầy đủ một lần. 

 Điều này 

được quy 

định tại Quy 

chế quản trị 

công ty, 

Điều lệ mẫu 

không quy 

định điều 
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này 

Điều 8. Các trường hợp cổ đông yêu cầu công ty mua lại cổ 

phần 

1.Cổ đông biểu quyết phản đối quyết định về việc tổ chức lại 

Công ty ... 

Điều 7. Các trường hợp cổ đông yêu cầu công ty mua lại cổ 

phần 
1. Cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc 

tổ chức lại công ty .... 

Cập nhật 

theo Điều 

132 Luật 

Doanh 

nghiệp 

Điều 9. Mua lại cổ phần theo quyết định của Công ty Điều 8. Mua lại cổ phần theo quyết định của Công ty 

....Văn bản đồng ý bán cổ phần phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, 

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 cổ phần sở hữu 

và số cổ phần đồng ý bán; phương thức thanh toán; chữ ký của 

cổ đông hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông. Công 

ty chỉ mua lại cổ phần trong thời hạn nêu trên….. 

Cập nhật 

theo Điều 

133 Luật 

Doanh 

nghiệp  

Điều 10. Chứng nhận cổ phiếu 

2. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty phát hành, bút toán ghi sổ 

hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ 

phần của công ty. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo 

quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật doanh nghiệp.  

4. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị hỏng hoặc bị tẩy xoá 

hoặc bị đánh mất, mất cắp hoặc bị tiêu hủy, người sở hữu cổ 

phiếu đó có thể yêu cầu được cấp chứng nhận cổ phiếu mới với 

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

thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty. 

Điều 9. Chứng nhận cổ phiếu 

2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp 

pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ 

chức phát hành, cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy 

định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp. 

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

hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại 

cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông 

phải bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy 

hoại dưới hình thức khác; 

b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ 

Sửa đổi cập 

nhật cho 

phù hợp các 

điều khoản 

của Điều lệ  

mẫu tại 

Thông tư 

116 
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việc cấp lại cổ phiếu mới. 

Điều 12. Chuyển nhượng cổ phần  

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

này và pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết trên Sở 

giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định 

của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

Điều 11. Chuyển nhượng cổ phần  

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều 

lệ này và pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết, đăng 

ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển 

nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị 

trường chứng khoán. 

Sửa đổi cập 

nhật cho 

phù hợp các 

điều khoản 

của Điều lệ  

mẫu tại 

Thông tư 

116 

Điều 13. Thu hồi cổ phần        

1.Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số 

tiền phải trả mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có 

quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi 

suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc 

không thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty. 

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

bán quy định tại khoản 3 Điều 111 Luật doanh nghiệp....  

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

đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất 

cả các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo tỷ lệ không 

thấp hơn lãi suất cho vay của Ngân hàng mà Công ty đang giao 

dịch tại thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị 

.... 

Điều 12. Thu hồi cổ phần        

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn 

số tiền phải trả mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và 

có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại 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. 

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

bán quy định tại khoản 3 Điều 112 Luật doanh nghiệp.... 

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

đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải chịu trách 

nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua 

đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh tại thời điểm 

thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị... 

Sửa đổi cập 

nhật cho 

phù hợp các 

điều khoản 

của Điều lệ  

mẫu tại 

Thông tư 

116 

Điều 15. Quyền của cổ đông  

2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: 

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

đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ 

Điều 14. Quyền của cổ đông  

2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: 

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

đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua 

Sửa đổi, bổ 

sung nội 

dung phù 

hợp với 

Điều 115 
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đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ 

phiếu từ xa; 

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

theo quy định của Điều lệ này và pháp luật hiện hành; 

d. Được ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ 

cổ phần phổ thông mà họ sở hữu; 

đ.  Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cổ 

đông trong Danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia Đại hội đồng 

cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác; 

 

 

 

g. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một 

phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công 

ty sau khi Công ty đã thanh toán cho chủ nợ (bao gồm cả nghĩa 

vụ nợ đối với nhà nước, thuế, phí) và thanh toán cho các cổ 

đông nắm giữ các loại cổ phần khác của Công ty theo quy định 

của pháp luật;  

h.  Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường 

hợp quy định tại Điều 129 của Luật Doanh nghiệp; 

 

 

 

 

 

 

đại diện được ủy quyền hoặc hình thức khác (thực hiện bỏ 

phiếu từ xa) do pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có 

một phiếu biểu quyết; 

c. Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác; 

trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 

127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên 

quan 

d. Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ 

thông của từng cổ đông trong công ty; 

e.  Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan về tên 

và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu 

quyết cổ và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác; 

g. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một 

phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại 

công ty; 

 

h.  Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường 

hợp quy định tại Điều 132 của Luật Doanh nghiệp; 

i. Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều 

tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang 

nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các 

quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải 

được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho 

cổ đông; 

j. Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất 

thường do Công ty công bố theo quy định của pháp luật; 

Luật Doanh 

nghiệp2020, 

Thông tư 

116/2020/T

T-BTC 

Bổ sung 

quy định 

cho đối 

tượng là cổ 

đông, nhóm 

cổ đông sở 

hữu từ 10% 

cp 
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3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% tổng số cổ phần 

phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các 

quyền sau: 

a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát 

theo quy định tương ứng tại các Khoản 2 Điều 28 và Khoản 2 

Điều 41 Điều lệ này; 

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội 

đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật 

Doanh nghiệp; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k. Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị 

đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp; 

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% tổng số cổ phần 

phổ thông trở lên có các quyền sau: 

a. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội 

đồng cổ đông theo các quy định tại Khoản 3 Điều 115 và Điều 

140 Luật Doanh nghiệp; 

b. Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết 

định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng 

năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải 

thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên 

quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty; 

c. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên 

quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét 

thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, 

tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân 

đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, 

số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ 

đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ 

phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông 

và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần 

kiểm tra, mục đích kiểm tra; 
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d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan 

đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần 

thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa 

chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông 

là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định 

thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ 

chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng 

cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu 

trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục 

đích kiểm tra; 

 

d. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ 

đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty 

chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc, Kiến nghị 

phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ 

đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp; 

e. Các quyền khác theo quy định của pháp luật được quy định 

tại Điều lệ này. 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần 

phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và 

Ban kiểm soát thực hiện như sau: 

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào 

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc 

họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại 

hội đồng cổ đông; 

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm 

soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được 

quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại 

hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban 

kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc 

nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được 

quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số 

ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và 

các cổ đông khác đề cử. 
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Điều 16. Nghĩa vụ của cổ đông 

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau: 

 

 
2.Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện 

quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua các hình thức sau: 

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

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

5.Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ 

phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì thành viên Hội 

đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty phải 

cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài 

sản khác của Công ty trong phạm vị giá trị cổ phần đã bị rút. 

 

Điều 15. Nghĩa vụ của cổ đông 

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau: 

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

2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi 

Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty 

hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút 

một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định 

tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan 

trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các 

khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi 

giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra. 

3. Tuân thủ Điều lệ Công ty và Quy chế quản lý nội bộ của 

Công ty;  

4. Chấp hành Nghị quyết, quyết định  của Đại hội đồng cổ 

đông, Hội đồng quản trị. 

5. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định 

tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được 

cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công 

ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác. 

6. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện 

quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua các hình thức sau: 

Sửa đổi, bổ 

sung nội 

dung phù 

hợp với 

Điều 119 

Luật Doanh 

nghiệp, 

Thông tư 

116/2020. 

Thay đổi 

thuật ngữ 

“Quyết 

định” thành 

“Nghị 

quyết” phù 

hợp với nội 

dung quy 

định tại 

Thông tư 

116. 
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b. Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết 

tại cuộc họp. 

Điều 17. Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của 

Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm 

một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong 

thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp ..., đặc biệt thông qua 

các báo cáo tài chính năm và dự toán cho năm tài chính tiếp 

theo. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của 

công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, Công ty có thể mời 

đại diện công ty kiểm toán độc lập dự họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên để giải thích các nội dung liên quan.   

 

 

 

 

Điều 16. Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu 

quyết là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội cổ 

đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội 

đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) 

tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ  trường hợp Điều 

lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia 

hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp 

cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm 

tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông 

có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông 

được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh 

thổ Việt Nam. 

2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp …., đặc biệt thông 

qua các báo cáo tài chính năm được kiểm toán và dự toán cho 

năm tài chính tiếp theo. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo 

cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng 

yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối. Công ty phải 

mời đại diện công ty kiểm toán được chấp thuận nêu trên dự 

họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức 

kiểm toán nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng 

cổ đông thường niên của công ty.  

Sửa đổi, bổ 

sung nội 

dung phù 

hợp với 

Điều 138, 

139, 140 

Luật Doanh 

nghiệp, 

Thông tư 

116/2020. 



 

 

13 

 

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

thường trong các trường hợp sau: 

b. Bảng cân đối kế toán năm, các báo cáo sáu (06) tháng hoặc 

quý hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn chủ 

sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ; 

c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ít hơn 

số thành viên mà luật pháp quy định hoặc số thành viên Hội 

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

viên quy định trong Điều lệ; 

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 15 

Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng văn 

bản ...; 

e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát 

có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc 

người điều hành vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo 

Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động 

hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình; 

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

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội 

đồng quản trị còn lại như quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 17 

hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm d và Điểm e Khoản 

3 Điều 17;  

 

 

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

đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 17 thì 

trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải 

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

thường trong các trường hợp sau: 

b. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của 

pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá 

một phần ba (1/3)  so với số thành viên quy định trong Điều lệ 

này;  

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

khoản 3 Điều 14 Điều lệ Công ty, …  

d. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

e. Báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng hoặc báo cáo tài chính 

năm kiểm toán phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa 

(1/2) so với số đầu kỳ; 

 

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

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Hội động quản trị không điều hành 

hoặc thành viên Ban Kiểm còn lại như quy định tại Điểm b 

Khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm 

c và Điểm d Khoản 3 Điều này. ;  

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

đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4  Điều này thì 

trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát 
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thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

theo quy định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp;  

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng 

cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 17 thì trong 

thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có 

yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều này có quyền thay 

thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng 

cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.  

 

phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông theo quy định Khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;  

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều này thì 

cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 

này có quyền yêu cầu đại diện công ty triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.  

d. Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định 

tại khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp. 

Điều 18. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông  

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và 

thông qua: 

a.Báo cáo tài chính năm được kiểm toán; 

b.Báo cáo của Hội đồng quản trị; 

c.Báo cáo của Ban kiểm soát; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: 

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

b)  Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại 

được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của 

từng loại cổ phần; 

c)  Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, 

thành viên Ban kiểm soát; 

d)  Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ [35%] 

tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần 

nhất của Công ty, 

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

e)  Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

g)  Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của 

mỗi loại; 

h)  Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, 

Sửa đổi, bổ 

sung nội 

dung phù 

hợp với 

khoản 2 

Điều 138 

Luật Doanh 

nghiệp2020. 

Bổ sung 

một số quy 

định thiếu; 

và sửa đổi 

một số từ 

ngữ, quy 

định trong 

Quyền và 

nghĩa vụ 

của 

ĐHĐCĐ 
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2.Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua 

quyết định về các vấn đề sau: 

 

a.Thông qua các báo cáo tài chính năm; 

 

 

 

 

 

 

c.Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị; 

d.Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; 

e.Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và 

thành viên Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông 

Công ty; 

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

k)  Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi 

ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

l)   Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

m) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; 

quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm 

tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp 

thuận khi xét thấy cần thiết;  

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

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

quyết định về các vấn đề sau: 

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

b. Báo cáo tài chính năm được kiểm toán; 

c. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt 

động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản 

trị; 

d. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công 

ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; 

e. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và 

thành viên Ban kiểm soát; 

g. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát 

h. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; 

quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm 

cho phù hợp 

với từ ngữ 

của Thông 

tư 116 (nội 

dung cơ bản 

không thay 

đổi) 
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Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị; 

 

 

 

m. Quyết định giao dịch đầu tư hoặc bán số tài sản Công ty hoặc 

chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá 

trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi 

trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán; 

n. Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành; 

 

o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với 

những đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật 

Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài 

sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong 

báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;  

 

 

 

 

 

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

sau đây: 

a. Thông qua các hợp đồng quy định tại Khoản 2 Điều 18 khi cổ 

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

hợp đồng; 

tra các hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết; 

j. Quyết định ngân sách hoặc tổng số tiền thù lao, thưởng và 

lợi ích khác của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm 

soát. 

p. Quyết định giao dịch đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 

35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài 

chính gần nhất của công ty; 

 

q. Quyết định mua lại hơn 10% tổng số cổ phần đã bán của 

mỗi loại; 

r. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với 

những đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật 

Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị 

tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi 

trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán; 

s. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Chứng khoán; 

t. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt 

động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; 

3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường 

hợp sau đây: 

a. Thông qua các hợp đồng quy định tại Khoản 2 Điều này khi 

cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên 

của hợp đồng; 
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Điều 19. Các đại diện được ủy quyền  

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

luật pháp có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện của 

mình tham dự. ... 

 

 

 

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

đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có 

chữ ký theo quy định sau đây: 

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

quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện 

theo pháp luật của tổ chức  được ủy quyền dự họp; 

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

quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người 

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

đại diện thep pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp; 

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

người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy 

quyền dự họp. 

 

 

4. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 19, phiếu biểu 

quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy 

quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây: 

Điều 18. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ 

chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc 

một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua 

một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật 

Doanh nghiệp. … 

2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội 

đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập 

thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của 

pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên 

cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy 

quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy 

quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. 

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

văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng 

họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất 

trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại 

diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa 

đăng ký với Công ty). 

4. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong 

phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một một 

trong các trường hợp sau đây trừ trường hợp:…. 

Sửa đổi, bổ 

sung nội 

dung phù 

hợp với 

Thông tư 
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Điều 20. Thay đổi các quyền 

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với 

một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít 

nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời 

được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ 

phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua.  

 

 

 

 

 

 

Việc tổ chức cuộc họp ...(30) ngày sau đó .... Mỗi cổ phần cùng 

loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu 

trên.  

2. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực 

hiện tương tự với các quy định tại Điều 22 và Điều 24 Điều lệ 

này. 

 

Điều 19. Thay đổi các quyền 

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với 

một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện 

từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự 

họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung 

làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ 

phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi 

cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó 

trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở 

hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành 

trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lây ý 

kiến bằng văn bản. 

2. Việc tổ chức cuộc họp …(30) ngày tiếp theo … Mỗi cổ 

phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các 

cuộc họp nêu trên.  

3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được 

thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 21, 22 và  Điều 

23 Điều lệ này. 

Sửa đổi, bổ 

sung nội 

dung phù 

hợp với 

Thông tư 
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T-BTC; 

Điều 21. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp 

và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc Đại 

hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định 

tại Điểm b hoặc Điểm c Khoản 4 Điều 17 Điều lệ này. 

 

2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những 

Điều 20. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo 

mời họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại 

hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại 

khoản 3 Điều 16 Điều lệ này.  

Sửa đổi, bổ 

sung nội 

dung phù 

hợp với 

Điều 140 

Luật Doanh 

nghiệp 
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nhiệm vụ sau đây:  

a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và 

biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có 

quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 

năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng 

cổ đông;   

 

2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những 

nhiệm vụ sau đây:  

a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và 

biểu quyết tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ 

đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không 

quá mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội 

đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh 

sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối 

thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng; 

tư 

116/2020/T

T-BTC về 

thời gian 

chuẩn bị 

danh sách; 

thời gian 

gởi TB mời 

họp… 

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông ..., Sở giao dịch chứng 

khoán. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông 

báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có 

quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai 

mạc họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo 

được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí 

hoặc được bỏ vào hòm thư).... 

 

 

 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Khoản 3 Điều 

15 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 ba (03) ngày làm 

việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải 

bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ 

căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc 

chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; 

tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ 

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông …, Sở giao dịch 

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

giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi 

thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ 

đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi mốt (21) ngày 

trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ 

ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). 

….. 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Khoản 3 Điều 

14 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 chậm nhất ba (03) ngày 

làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

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

của cổ đông và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. 
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trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức, số lượng và loại cổ phần 

cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương 

trình họp. 

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối 

những kiến nghị liên quan đến Khoản 4 Điều 21 trong các 

trường hợp sau: 

a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, 

không đúng nội dung; 

b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không 

nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên 

tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 

Điều lệ này; 

c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại 

hội đồng cổ đông bàn bạc và thông qua; 

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

6. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng 

vấn đề trong chương trình họp. 

 

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối 

những kiến nghị liên quan đến Khoản 4 Điều này trong các 

trường hợp sau: 

 

a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại Khoản 4 

Điều này; 

b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông 

không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên theo quy 

định tại Khoản 3 Điều 14 Điều lệ này; 

c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông; 

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận 

và đưa kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến 

chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định 

tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào 

chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ 

đông chấp thuận. 

Điều 22. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông  

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự 

họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.  

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong 

vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại 

hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông 

Điều 21. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông  

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ 

đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.  

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến 

hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời 

Sửa đổi, bổ 

sung nội 

dung phù 

hợp với 

Điều 145 

Luật Doanh 

nghiệp 
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phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày 

dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội 

đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên 

tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự 

họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.  

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do 

không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút 

kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông 

lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày 

kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp 

này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ 

đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có 

quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại 

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. 

họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự 

định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 

hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% 

tổng số phiếu biểu quyết trở lên. 

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến 

hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời 

họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ 

ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu 

biểu quyết của các cổ đông dự họp. 

2020,Thông 

tư 

116/2020/T

T-BTC; 

Điều 23. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội 

đồng cổ đông 

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục 

đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các 

cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. 

 

 

2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, ..... số phiếu biểu quyết của 

cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành 

nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu 

sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để 

quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng 

hoặc không hợp lệ từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay 

sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.  

 

Điều 22. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội 

đồng cổ đông 

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ 

tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến 

khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình 

tự sau: 

a. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, … số phiếu biểu quyết của 

cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo 

từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết 

được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và 

không có ý kiến. Tại Đại hội, số phiếu tán thành nghị quyết 

được thu trước, số phiếu không tán thành nghị quyết được thu 

sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để 

Sửa đổi, bổ 

sung nội 

dung phù 
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3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội đồng cổ 

đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia 

và biểu quyết tại đại hội. ...  

 

 

 

 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội 

đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch.... Trường hợp 

không có người có thể làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều 

khiển 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 Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc 

họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc 

họp. 

 

 

 

 

6. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu 

cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp 

cần thiết theo quy định tại khoản 8 Điều 142 Luật doanh nghiệp.  

7. Chủ tọa đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để 

quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay 

trước khi bế mạc cuộc họp.  

b. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là 

tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã 

khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia 

và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký… 

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

như sau: 

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho 

thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa các cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường 

hợp Chủ tịch …. Trường hợp không bầu được người làm chủ 

tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông 

bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người 

có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. 

b. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên 

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành Đại hội đồng cổ 

đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất 

được cử làm chủ tọa cuộc họp. 

c)  Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp; 

d)  Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban 

kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp. 

4.Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết 
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điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự 

theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong 

muốn của đa số đại biểu tham dự. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền yêu cầu 

các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng 

cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, 

hợp lý khác. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy 

quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các 

biện pháp an ninh nêu trên, Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông sau khi xem xét một cách cẩn trọng có quyền từ chối hoặc 

trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên ra khỏi Đại hội. 

11. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ 

đông được coi là tham gia đại hội ở địa điểm chính của đại hội. 

Hàng năm Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông ít nhất một 

(01) lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức 

dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 

và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một 

cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và 

phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp. 

5.Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn 

đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến 

hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có 

ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước 

khi bế mạc cuộc họp. 

6.Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc 

họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu 

quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực 

của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay 

đổi. 

7.Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông có quyền sau đây: 

a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện 

pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; 

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; 

trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của 

chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường 

của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an 

ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

8.Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có 
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12. Chủ tọa đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để 

điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự 

theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong 

muốn của đa số đại biểu tham dự. 

 

 

 

đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm 

việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn 

cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau 

đây:  

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả 

người dự họp; 

b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho 

cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết; 

c)  Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm 

cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và 

hợp pháp. 

9.Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng 

cổ đông trái với quy định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng 

cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để 

thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất 

cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực 

thi hành.  

10.Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức 

Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có 

trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng 

hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo 

quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 

273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Chứng khoán.  
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11. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể được tổ chức bằng 

hình thức họp trực tuyến hoặc bằng hình thức họp trực tuyến 

kết hợp với họp trực tiếp hoặc bằng hình thức lấy ý kiến cổ 

đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng 

cổ đông. Điều kiện, thẩm quyền, trình tự thủ tục họp Đại hội 

đồng cổ đông bằng các hình thức này được quy định cụ thể 

trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 

12. Chủ tọa đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để 

điều hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự 

theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong 

muốn của đa số đại biểu tham dự. 

Điều 24. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 24, các 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ 

được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các 

cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua 

đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông: 

a.Thông qua báo cáo tài chính năm; 

b.Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty; 

c.Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản 

trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm 

Tổng Giám đốc. 

2.Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực 

hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp. 

3.Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc 

sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu 

được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, quyết 

Điều 23. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

được thông qua 

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được 

số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên 

của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định 

tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: 

a)   Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

b)   Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

c)   Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; 

d)   Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị 

tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của 

Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc 

giá trị khác; 
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định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% 

tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của 

Công ty được kiểm toán và  được thông qua khi có từ 65% trở 

lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt 

trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại 

hội đồng cổ đông; 

 

 

 

 

4.Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 

100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có 

hiệu lực ngay khi cả trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó 

không thực hiện đúng như quy định. 

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty; 

e)  Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định. 

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu 

trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp 

tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và 

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

3. 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. 

4. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 

100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có 

hiệu lực ngay khi cả trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết 

đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công 

ty. 

5. 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 151 của Luật doanh nghiệp, 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.  

Điều 25. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng 

văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông  

1.Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc 

nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. 

Điều 24. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng 

văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông  

1.Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét 

thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định 

Sửa đổi, bổ 

sung nội 

dung phù 
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Luật Doanh 
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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. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo nghị quyết 

và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm 

đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị 

phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một 

thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười 

lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu 

cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được 

thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ này. 

3.Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a.Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp, số và ngày cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh 

doanh của Công ty; 

c.Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công 

dân ,  Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá 

nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh 

nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ 

đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số 

Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu 

hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy 

quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và 

tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp. 

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

nghị quyết  của Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự 

thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết 

chậm nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy 

ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu 

kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 20 

Điều lệ này. 

 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá 

nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc 

số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính 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 đại diện theo ủy quyền của cổ 

đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu 

biểu quyết của cổ đông; 

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty 

bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau 

đây: 

a. Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có 

chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy 

nghiệp 

2020,Thông 

tư 
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số phiếu biểu quyết của cổ đông; 

g.  Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại 

diện theo pháp luật của Công ty. 

5.Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công ty theo các hình 

thức sau: 

a. Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng 

trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi 

kiểm phiếu; 

b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua 

fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm 

phiếu. 

Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác 

định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường 

hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm kiểm phiếu 

trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy 

ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu 

quyết. 

6.Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới 

sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không phải 

là người điều hành Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các 

nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh; 

e. Các vấn đề đã được thông qua; 

 

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại 

diện theo pháp luật của Công ty, người kiểm phiếu và của người 

giám sát kiểm phiếu. 

quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ 

chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong 

phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm 

phiếu; 

 

 

b. Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi 

về Công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến 

thời điểm kiểm phiếu. 

c. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty nhận được sau thời hạn 

đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị tiết lộ  

trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu 

lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham 

gia biểu quyết. 

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu 

dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông 

không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu 

phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

e. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua 

tương ứng; 

f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm 

phiếu và của người giám sát kiểm phiếu. 
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7. ... Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi 

biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên 

trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi tư (24) 

giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.  

9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông 

bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số 

cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị 

quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

6. ... Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay 

thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty 

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

phiếu.  

8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ 

đông bằng văn bản phải được số cổ đông sở hữu trên 50% 

tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu 

quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 26. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

1..... Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm 

bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký. 

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực 

pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung 

biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản 

tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 

 

3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên 

trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn 

(24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười 

lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp. 

4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng 

xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại 

hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên 

bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười 

Điều 25. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

1. …. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm 

bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

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. 

3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều 

có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về 

nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung 

trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.  

4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục 

danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, 

văn bản ủy quyền tham dự họp và tất cả các tài liệu đính kèm 
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(10) ngày kể từ khi gửi biên bản. 

5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ 

đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy 

quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại 

trụ sở chính của Công ty. 

Biên bản (nếu có) phải được công bố thông tin theo quy định 

pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và 

phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

Điều 27. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông 

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên 

bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu 

lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng 

quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc có quyền 

yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc 

lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ra quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định tại 

Khoản 7 Điều 21 Điều lệ này. 

 

Điều 26. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông 

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được 

nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên 

bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ 

đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật 

Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem 

xét, hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các 

trường hợp sau đây: 

1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định tại Khoản 

3 Điều 23 Điều lệ này. 
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CHƯƠNG V : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHƯƠNG VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

Điều 28. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng 

quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người 

và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng 

quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng 

quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị 

Điều 28. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng 

quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) 

người và nhiều nhất là mười một (11) người.  

2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm và có thể 

được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ 
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có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Số lượng 

thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất 

một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số 

lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành 

được xác định theo phương thức làm tròn xuống.  

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết 

trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số 

quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng 

viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 

5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề 

cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 

hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba 

(03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) 

ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng 

viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; 

từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% 

đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

3. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông 

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

quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ 

chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội 

bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng 

quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải 

được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua trước khi tiến hành đề cử. 

5.Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên 

Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau: 

a.Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng 

quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp 

cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị; 

được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một 

công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục; Trường hợp tất cả 

thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các 

thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến 

khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công 

việc 

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

Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 

một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là 

thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. Công ty hạn 

chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh 

điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng 

quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị 

không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn 

xuống. 

4. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng 

quản trị trong trường hợp sau đây: 

a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại 

Điều 155 của Luật doanh nghiệp; 

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

5. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản 

trị trong trường hợp thành viên đó không tham gia các hoạt 

động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường 

hợp bất khả kháng; 

6. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay 

thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành 

viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 4 

và khoản 5 Điều này. 

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: 

T-BTC, 

Điều 154 

Luật Doanh 

nghiệp 

Thay đổi về 

thời gian 

nắm giữ của 

cổ 

đông/nhóm 

cổ đông 

tham gia đề 

cử, ứng cử 

HĐQT. 

Nội dung 

liên quan 

đến “Ứng 

cử, đề cử 

thành viên 

Hội đồng 

quản trị” 

theo  Điều 

lệ hiện hành 

được quy 

định thành  

điều khoản 

riêng. 
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b.Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở 

chính của Công ty; 

c.Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội 

đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người 

đó không còn năng lực hành vi; 

d.Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng 

quản trị liên tục trong vòng sáu (06) tháng mà không có sự chấp 

thuận của Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị quyết định 

chức vụ của người này bị bỏ trống, trừ trường hợp bất khả 

kháng; 

đ.  Thành viên đó bị bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng 

cổ đông. 

e. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư 

cách là ứng viên Hội đồng quản trị; 

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

này. 

4. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên 

quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu 

họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày 

trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang 

thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các 

ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị 

phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và 

hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết 

thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành 

viên Hội đồng quản trị.... 

5. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên 

Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:..... 

a. Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần 

ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, 

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá 

một phần ba; 

b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành 

giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại khoản 3 

Điều này; 

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 27. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng cử viên Hội đồng 

quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng 

cử viên tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của 

Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này 

trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam 

kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông 

tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ 

một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công 

ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị…… 

j. Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về 

các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên 

Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích 

có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị 
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(nếu có). 

2. 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 trở lên được đề cử tối đa số ứng viên Hội 

đồng quản trị. 

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông 

qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy 

định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản 

trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề 

cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản 

trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc 

Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên 

phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông 

biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của 

pháp luật. 

4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị: 

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị 

cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2 

Điều 155 Luật doanh nghiệp. 

b. Người không nắm giữ cổ phần phải có trình độ chuyên môn, 

kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong Ngành, nghề 
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kinh doanh chủ yếu của Công ty. 

c. Đối với Công ty con là Công ty mà Nhà nước sở hữu số cổ 

phần trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị 

không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ 

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

rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác 

của Công ty; không được là người liên quan của người quản 

lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ. 

Điều 29. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu 

sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị 

là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền và 

nghĩa vụ của Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội 

đồng cổ đông.  

2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc và 

các người điều hành khác. 

3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều 

lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng 

quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau: 

b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu 

chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

c. Bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng 

đối với Tổng giám đốc, người điều hành khác và quyết định 

mức lương của họ; (điều chỉnh thành điểm 2.i) 

d. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người điều hành khác; 

(điều chỉnh thành điểm 2j) 

f. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty; việc thành lập công ty 

Điều 29. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn 

quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và 

nghĩa vụ của Công ty trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm 

quyền của Đại hội đồng cổ đông.  

 

 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều 

lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội 

đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau: 

b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào 

bán của từng loại;  

c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần 

được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm 

vốn theo hình thức khác; 

Điều chỉnh, 

bổ sung một 

số quyền 

hạn và 

nghĩa vụ 

của Hội 

đồng quản 

trị phù hợp 

với nội 

dung quy 

định tại 

Điều 153, 

163 Luật 

Doanh 

nghiệp và 

quy định tại 

Điều lệ mẫu 

Thông tư 

116/2020/T

T-BTC; 

Nội dung 
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con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ 

phần của doanh nghiệp khác; (điềm điều chỉnh thành 2k ) 

g. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty. (điều chỉnh 

thành 2n) 

h. Quyết định quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được 

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua hiệu quả để bảo vệ 

cổ đông. (điều chỉnh thành điểm 2k) 

j. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm 

ứng; tổ chức việc chi trả cổ tức; (điều chỉnh thành 2m) 

k. Đề xuất các loại cổ phần có thể phát hành và tổng số cổ phần 

phát hành theo từng loại; (điều chỉnh thành 2b) 

4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê 

chuẩn: 

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

b.Thành lập các công ty con của Công ty;  

c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật 

Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 135 

và Khoản 1, khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải do Đại 

hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời 

điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng 

lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, 

thâu tóm công ty và liên doanh); 

d. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty ủy 

nhiệm là đại diện thương mại và Luật sư của Công ty; 

đ.  Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, 

bảo lãnh và bồi thường của Công ty; 

e. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và 

ngân sách vượt quá 5% giá trị kế hoạch và ngân sách hàng năm; 

d. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng 

khoán chuyển đổi trong trường hợp được Đại hội đồng cổ 

đông ủy quyền;  

e. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp; 

f. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm 

quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật; 

g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công 

nghệ; 

h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, 

giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên 

được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp 

đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, 

khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp; 

i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ 

nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối 

với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều 

lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và 

lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện 

theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội 

đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và 

quyền lợi khác của những người đó; 

liên quan 

đến Thù lao, 

thưởng và 

lợi ích khác 

của thành 

viên Hội 

đồng quản 

trị của Điều 

lệ hiện hành 

được 

chuyển 

thành Điều 

khoản riêng 

theo Điều lệ 

mới. 
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hoặc các khoản đầu tư thuộc kế hoạch kinh doanh nhưng vượt 

quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm; 

g.  Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty 

khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài; 

h.  Việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng 

tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của 

Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí 

tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ; 

i. Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% tổng số 

cổ phần của từng loại đã được chào bán trong mười hai (12) 

tháng; 

k.  Quyết định mức giá mua hoặc thu hồi cổ phần của Công ty; 

l. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết 

định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và 

trách nhiệm của mình. 

o. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ 

nhiệm Tổng Giám đốc; 

 

 
5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt 

động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị 

đối với Tổng Giám đốc và những người điều hành khác trong 

năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo 

cáo cho Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm của Công 

ty bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị 

thông qua. 

j. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người điều hành khác 

trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

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

bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, 

văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh 

nghiệp khác;  

m. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ 

tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh 

doanh;  

n. Kiến nghị việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty, yêu cầu 

phá sản Công ty;  

o. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, 

Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng 

cổ đông chấp thuận thông qua, quyết định ban hành Quy chế 

về công bố thông tin của công ty; 

p. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và 

Điều lệ công ty. 

5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết 

quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 

280 Nghị định số 155/2020/NĐ- CP ngày 31 tháng 12 năm 

2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Chứng khoán. 

Điều 30. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên 

Hội đồng quản trị 
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8. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được 

ủy quyền thay thế) được nhận thù lao cho công việc của mình 

dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao 

cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. 

Khoản thù lao này được chia cho các thành viên Hội đồng quản 

trị theo thoả thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong 

trường hợp không thoả thuận được. 

9. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao 

gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi 

ích khác được hưởng từ Công ty, công ty con, công ty liên kết 

của Công ty và các công ty khác mà thành viên Hội đồng quản 

trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong báo 

cáo thường niên của Công ty. Thù lao của thành viên Hội đồng 

quản trị phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài 

chính hằng năm của Công ty. 

 

1.  Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội 

đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. 

2.  Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc 

và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần 

thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và 

mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao 

cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao 

và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông 

quyết định tại cuộc họp thường niên. 

3.  Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính 

vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp 

luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục 

riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải 

báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

8. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo 

hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng 

cổ đông. Bảo hiêm này không bao gồm bảo hiểm cho những 

trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến 

việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty. 

Điều 30. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng 

quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều 

kiện sau đây: 

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm 

quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật này. 

..... 

Nội dung điều này được quy định lại tại Khoản 4. Điều 27 

Điều lệ công ty. 

 

........ 

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị 

cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2 

Điều 155 Luật doanh nghiệp. 

..... 

 

Cập nhật 

theo nội 

dung quy 

định tại 

Luật Doanh 

nghiệp 2020 

Điều 31. Chủ tịch Hội đồng quản trị Điều 31. Chủ tịch Hội đồng quản trị Được bổ 
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1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn 

trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ 

tịch.  

2.Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuẩn bị chương 

trình, tài liệu, triệu tập và làm chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và 

các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền 

và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh 

nghiệp.  

 

3.Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo việc 

Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động 

của Công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội 

đồng quản trị cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông. 

4.Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định 

của Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị 

từ chức hoặc bị bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người 

thay thế trong thời hạn mười (10) ngày. 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn 

nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiểm Tổng Giám 

đốc. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản 

trị; 

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; 

triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội 

đồng quản trị; 

d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết 

định của Hội đồng quản trị; 

e. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

f. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp. 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết 

định của Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng 

quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội 

đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười 

(10) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, 

sung, sửa 

đổi theo quy 

định tại 

Điều 156 

Luật Doanh 

nghiệp 
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bãi nhiệm. 

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc 

không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy 

quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền 

và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp 

không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản 

trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, 

đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai 

nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, 

bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn 

trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm 

chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các 

thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ 

chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành 

viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội 

đồng quản trị. 

Điều 32: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

1. 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 (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội 

đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số 

phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một (01) 

thành viên có số phiếu bầu cao nhất 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. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội 

Điều 32: Cuộc họp của Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu 

tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể 

từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này 

do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu 

cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành 

viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ 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. 
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đồng quản trị kỳ và bất thường, lập chương trình nghị sự, thời 

gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ngày trước ngày họp dự 

kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, 

nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một (01) lần. 

3.Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản 

trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một 

trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày 

mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn: 

a.Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác; 

b.Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; 

c.Ban kiểm soát; 

d.Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. 

4.Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 phải được 

tiến hành trong thời hạn bảy (7) ngày sau khi có đề xuất họp. 

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; những người đề nghị tổ 

chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 có thể tự mình triệu 

tập họp Hội đồng quản trị. 

6.Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành ở địa chỉ đã 

đăng ký của Công ty hoặc những địa chỉ khác ở Việt Nam hoặc 

ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và 

được sự nhất trí của Hội đồng quản trị. 

7.Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các 

thành viên Hội đồng quản trị và các kiểm soát viên ít nhất năm 

(05) ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể 

từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có 

thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm 

bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, 

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể 

họp bất thường. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng 

quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, 

khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản 

trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn: 

a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên Hội đồng 

quản trị không điều hành; 

b. Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người 

điều hành khác; 

c. Có đề nghị của ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; 

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành 

văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và 

quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng 

quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không 

triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm 

về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị tổ 

chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều này có quyền 

thay thế chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng 

quản trị. 

được 

chuyển 

thành Điều 

khoản riêng 

theo Điều lệ 

mới 
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thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về 

những vấn đề được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng 

và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự 

họp.    

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. 

8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được 

tiến hành các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành 

viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người 

đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội 

đồng quản trị chấp thuận.  

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc 

họp phải được triệu tập lại trong thời hạn bảy (7) ngày kể từ 

ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến 

hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị 

dự họp. 

10.Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu biểu quyết 

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

phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết 

phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch 

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

Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả 

người dự họp. 

 

 

 

 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội 

đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 

ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác 

định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn 

đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo 

tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành 

viên. Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng 

giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương 

thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được 

địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được 

đăng ký tại Công ty. 

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông 

báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban 

Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. 

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội 

đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu 

quyết. 

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 

tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được 

triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên 

dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời 

hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp 

này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành 

viên Hội đồng quản trị dự họp. … 
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9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu 

quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây: 

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

b)  Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo 

quy định tại khoản 11 Điều này; 

c)  Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ 

phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; 

d)  Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư 

điện tử; 

đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác. 

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua 

thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và 

phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 

01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở 

trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp. 

Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành ở địa chỉ đã 

đăng ký của Công ty hoặc những địa chỉ khác ở Việt Nam 

hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng 

quản trị và được sự nhất trí của Hội đồng quản trị. 

12. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho 

các thành viên Hội đồng quản trị và các kiểm soát viên ít nhất 
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11.Biểu quyết. 

quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết; 

c. Theo quy định tại Điểm d Khoản 11 0, khi có vấn đề phát 

sinh trong một cuộc họp của Hội đồng quản trị ... 

d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng 

được quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 5 Điều 45 Điều lệ 

này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó. 

. 

 

 

 

 

Khoản 16, 17 được chuyển thành Điều 33. Các tiểu ban 

thuộc Hội đồng quản trị 

năm (05) ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng 

có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối 

này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải 

được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ 

chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu 

cần thiết về những vấn đề được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc 

họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội 

đồng không thể dự họp.    

14. Biểu quyết. 

c. Theo quy định tại Điểm d Khoản 15 Điều này, khi có vấn đề 

phát sinh trong một cuộc họp của Hội đồng quản … 

d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng 

được quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 6 Điều 47 Điều lệ 

này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó. 

16. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng 

quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và 

biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp 

thuận. 

Điều 33. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

 ....... 

Điều 33: Người phụ trách quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người 

phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty 

được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ 

Điều 34. Người phụ trách quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm ít nhất một (01) người phụ trách 

quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty tại doanh 

Sửa đổi, bổ 

sung nội 

dung phù 

hợp với 
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trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là 

năm (05) năm. 

.... 

3.Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị 

công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật 

hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý 

Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm. 

4.Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ 

sau: 

 

..... 

 

nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm 

làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật 

Doanh nghiệp.  

…. 

 

4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ 

sau: 

… 

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

Thông tư 

116/2020/T

T-BTC; 

CHƯƠNG VI : TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ 

KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY 

CHƯƠNG VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU 

HÀNH KHÁC 
Cập nhật 

chức danh 

phù hợp với 

Thông tư 

116 

Điều 34: Tổ chức bộ máy quản lý 

....Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên 

phải được thực hiện bằng nghị quyết Hội đồng quản trị được 

thông qua một cách hợp thức. 

Điều 35. Tổ chức bộ máy quản lý 

…. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu 

trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội 

đồng quản trị. 

 

Điều 35: Người điều hành doanh nghiệp 

 

 

 

Điều 36. Người điều hành công ty 

1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó 

Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo 

quy định của Điều lệ công ty. 

Sửa đổi 

thuật ngữ “ 

Người điều 

hành doanh 

nghiệp” 
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1. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và được sự chấp thuận của 

Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành 

khác cần thiết, với số lượng và chất lượng phù hợp với cơ cấu 

và thông lệ quản lý công ty do Hội đồng quản trị đề xuất tuỳ 

từng thời điểm. Người điều hành phải có sự mẫn cán cần thiết 

để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu 

đề ra. 

2.Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong 

hợp đồng lao động đối với Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị 

quyết định và hợp đồng với những người điều hành khác do Hội 

đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng 

Giám đốc. 

2. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và được sự chấp thuận 

của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều 

hành khác cần thiết, với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ 

cấu và quy chế quản lý công ty do Hội đồng quản trị quy định. 

Người điều hành phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt 

được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức. 

3. Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và 

thưởng của Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định. 

4. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh 

doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu 

nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo 

cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội 

đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

thành 

“Người điều 

hành công 

ty”  

Bổ sung nội 

dung Điều 

lệ mẫu ban 

hành kèm 

theo Thông 

tư 

116/2020/T

T-BTC; 

Điều 36: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của 

Tổng Giám đốc 

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng 

quản trị hoặc một người khác làm Tổng Giám đốc; ký hợp đồng 

trong đó quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản 

khác liên quan khác. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi 

của Tổng Giám đốc phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông 

thường niên, được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài 

chính năm và được nêu trong Báo cáo thường niên của Công ty. 

2. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là năm (05) năm và có thể được 

tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các 

quy định tại hợp đồng lao động. Tổng Giám đốc không phải là 

người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này. 

Điều 37. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn 

của Tổng Giám đốc 

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng 

quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng Giám đốc;  

2. Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh 

hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản 

trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp 

luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao. 

3. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá năm (05) năm và 

có thể được tái bổ nhiệm với số nhiệm kỳ  không hạn chế. 

Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại 

hợp đồng lao động. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu 

Bổ sung nội 

dung Điều 

lệ mẫu ban 

hành kèm 

theo Thông 

tư 

116/2020/T

T-BTC; 

Các nội 

dung của 

điều lệ cũ 

về quyền và 

nghĩa vụ 

TGĐ được 
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3. Tổng Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:  

 

chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công 

ty. 

4. Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc: 

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng 

bị cấm quản lý Doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 

Điều 17 Luật doanh nghiệp. 

b. Người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong 

quản trị kinh doanh hoặc trong các nghành, nghề kinh 

doanh chủ yếu của Công ty. 

c. Đối với Công ty con của Công ty có phần vốn góp của nhà 

nước chiếm trên 50% vốn điều lệ thì ngoài các tiêu chuẩn 

và điều kiện quy định tại điểm a, b Khoản này, Tổng Giám 

đốc không được là người có quan hệ gia đình của người 

quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công 

ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện 

phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ; 

5. Tổng Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:  

c. Tổ chức thực hiện phương án kinh doanh và phương án đầu 

tư của công ty; 

e. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý 

trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội 

đồng quản trị; 

f. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động 

trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ 

giữ lại, và 

bổ sung 

thêm theo 

Điều lệ mẫu 

vì không vi 

phạm Điều 

lệ mới của 

TT 116 
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nhiệm của Tổng giám đốc; 

g. Tuyển dụng lao động; 

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

doanh; 

Điều 37: Tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng Giám đốc 

1.Tổng Giám đốc phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a.Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị 

cấm quản lý Doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh 

nghiệp. 

b. Là cá nhân có sở hữu ít nhất 10% vốn Điều lệ của Công ty 

hoặc người không phải là cổ đông công ty, nhưng có trình độ 

chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh 

hoặc trong các nghành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty. 

2.Đối với Công ty con của Công ty có phần vốn góp của nhà 

nước chiếm trên 50% vốn điều lệ thì ngoài các tiêu chuẩn và 

điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Tổng Giám đốc 

không được là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, 

con nuôi, anh, chị, em ruột của người quản lý và người có thẩm 

quyền bổ nhiệm người quản lý của Công ty mẹ. 

Điều 37 được sửa đổi thành khoản 4. Điều 37 Điều lệ mới 

 

Bổ sung nội 

dung Điều 

lệ mẫu ban 

hành kèm 

theo Thông 

tư 

116/2020/T

T-BTC; 

Điều 38: Thù lao, thu nhập tiền lương, tiền thưởng và các lợi 

ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 

và người điều hành khác 

1. Công ty có quyền trả thù lao, thu nhập tiền lương, tiền 

thưởng, cho các thành viên trong Hội đồng quản trị, Tổng Giám 

đốc; Phó Tổng Giám đốc; Kế toán Trưởng theo kết quả và hiệu 

quả của hoạt động sản xuất kinh doanh; được Công ty thanh 

Đề xuất bỏ vì đã có quy định tại Điều 30 và 45 Điều lệ. 

 

Điều lệ mẫu 

theo Thông 

tư 116/2020 

/TT-BTC 

không quy 

định nội 

dung này. 
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toán các chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác mà họ chi trả 

khi thực hiện nhiệm vụ được giao 

Điều 40: Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ 

đông hoặc Hội đồng quản trị quyết định. 

Đề xuất bỏ điều 40 Nội dung 

này đã được 

quy định tại 

khoản 4 

Điêu 29. 

CHƯƠNG VII : BAN KIỂM SOÁT CHƯƠNG IX. BAN KIỂM SOÁT  

Điều 41: Thành viên Ban kiểm soát 

1.Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) 

thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người 

trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là 

thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang 

thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 

năm liền trước đó. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành 

viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. 

Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan 

với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các 

người điều hành khác của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định 

một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát 

phải là Kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải 

làm việc chuyên trách tại Công ty. Trưởng ban kiểm soát có các 

quyền và trách nhiệm sau: 

...... 

2.Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người 

lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc 

Điều 39. Ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát 

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện 

tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 27 Điều lệ này. 

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua 

đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm 

soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức 

đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về 

quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. 

Việc Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm 

soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua trước khi tiến hành đề cử. 

Điều 40. Thành phần Ban Kiểm soát 

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) 

thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 

05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán 

viên hoặc kiểm toán viên. 

Sửa đổi, bổ 

sung nội 

dung phù 

hợp với 

Điều 

168,169 

Luật Doanh 

nghiệp 

2020, 

Thông tư 

116/2020/T

T-BTC; 

Ứng cử, đề 

cử thành 

viên BKS; 

Trưởng Ban 

Kiểm soát 

được tách 

thành 02 
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nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến 

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

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

được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% 

được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.  

4.Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông 

bầu, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm; 

thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ 

không hạn chế. 

5.Thành viên Ban kiểm soát không còn tư cách thành viên trong 

các trường hợp sau:  

a.Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban 

kiểm soát theo quy dịnh tại Điều 42 của Điều lệ này. 

b.Thành viên đó bị pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát; 

c.Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi 

đến trụ sở chính của Công ty và được chấp thuận; 

d.Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và các thành viên khác của 

Ban kiểm soát có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ 

người đó không còn năng lực hành vi dân sự; 

e.Trừ trường hợp bất khả kháng, thành viên đó vắng mặt không 

tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát liên tục trong vòng sáu 

(06) tháng liên tục không được sự chấp thuận của Ban kiểm soát 

và Ban kiểm soát ra quyết định rằng chức vụ của người này bị 

bỏ trống, trừ trường hợp bất khả kháng; 

f.Thành viên đó bị cách chức thành viên Ban kiểm soát theo 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 

6.Trường hợp Ban kiểm soát vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ 

3. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường 

hợp sau: 

a)  Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban 

kiểm soát theo quy định tại khoản 2 Điều này; 

b)  Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c)  Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ này. 

4. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường 

hợp sau: 

a)  Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b)  Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 

tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 

c)  Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của 

thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ công ty; 

d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

5. Trường hợp Ban kiểm soát vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ 

của mình có nguy cơ gây thiệt hại cho Công ty thì Hội đồng 

quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông để xem xét và bãi 

nhiệm ban kiểm soát đương nhiệm và bầu kiểm soát mới thay 

thế. 

Điều 41. Trưởng ban kiểm soát  

1.  Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các 

thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm 

theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số 

thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải 

có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên 

ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh 

doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh 

điều riêng 
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của mình có nguy cơ gây thiệt hại cho Công ty thì Hội đồng 

quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông để xem xét và miễn 

nhiệm ban kiểm soát đương nhiệm và bầu kiểm soát mới thay 

thế. 

doanh của doanh nghiệp. 

....... 

Điều 42: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên ban kiểm 

soát 

1.Thành viên ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau 

đây: 

 

a.Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không 

thuộc đối tượng bị cấm thành lập và điều hành doanh nghiệp 

theo quy định của Luật này; 

b.Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, 

con, con nuôi, anh chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản 

trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác. 

2.Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ điều 

hành trong công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết 

phải là cổ đông hoặc người lao động trong Công ty. 

Điều 40. Thành phần Ban Kiểm soát 

 

2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và 

điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và 

Điều lệ công ty, cụ thể như sau: 

a. Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không 

thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại 

khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp; 

b. Không được giữ các chức vụ điều hành trong công ty. 

Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông 

hoặc người lao động trong Công ty. 

c. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của 

Công ty; 

d. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán 

độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty 

trong 03 năm liền trước đó. 

e. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội 

đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác,... 

Cập nhật 

theo Điều 

169 Luật 

Doanh 

nghiệp 

Điều 43: Ban kiểm soát 

1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền 

hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách 

Điều 42. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm theo quy định tại 

Điều 170 Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau: 

1. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh 

Được bổ 

sung, sửa 

đổi theo 

Điều 170, 

172, 174 
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nhiệm sau đây: 

a. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn lựa 

chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn 

đề có liên quan thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công 

ty; 

....... 

j. Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các 

hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng 

giám đốc), người điều hành khác, sự phối hợp hoạt động giữa 

Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám 

đốc) và cổ đông; 

k. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi 

phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Giám 

đốc (Tổng giám đốc) và người điều hành doanh nghiệp khác, 

phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng 

bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm 

dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả; 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều 

hành khác phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan 

đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. 

Người phụ trách quản trị Công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ 

bản sao các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho 

các thành viên Hội đồng quản trị và bản sao các nghị quyết, biên 

bản họp của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phải 

được cung cấp cho thành viên Ban kiểm soát vào cùng thời 

điểm và phương thức như chúng được cung cấp cho cổ đông và 

Thành viên Hội đồng quản trị. Quyền được cung cấp thông tin 

của Ban Kiểm soát được tuân thủ theo Điều 166 của Luật doanh 

nghiệp. 

sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán 

Báo cáo tài chính của Công ty, quyết định tổ chức kiểm toán 

được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi 

miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;  

3. Giám sát tình hình tài chính công ty, việc tuân thủ pháp luật 

trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám 

đốc, người điều hành khác,  

4. Đảm bảo phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội 

đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông; 

5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi 

phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 

giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, Ban kiểm 

soát phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong 

vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi 

phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả; 

6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình 

Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 

290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Chứng khoán. 

8. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ 

sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm 

làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ 

làm việc. 

9. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng 

quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy 

đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, 

điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.  

Luậ Doanh 

nghiệp,và 

Điều lệ mẫu 

ban hành 

kèm theo 

Thông tư 

116/2020/T

T-BTC; 

Điều lệ mẫu 

thông tư 

quy định 

Cuộc họp 

BKS thành 

điều riêng; 

Tiền lương, 

thù lao, 

thưởng 

BKS được 

bổ sung 

thêm theo 

quy định tại 

Thông tư 

116 
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3. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp 

của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. 

Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và số 

lượng thành viên tham gia các cuộc họp tối thiểu là hai phần ba 

(02/03) số kiểm soát viên trở lên dự họp.  

 

 

 

 

 

 

4. Mức thù lao, tiền lương và lợi ích khác của các thành viên 

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Thành viên 

của Ban kiểm soát được thanh toán các khoản chi phí đi lại, 

khách sạn và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham 

gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc thực thi các hoạt động 

khác của Ban kiểm soát. Các quy định khác về thù lao của Ban 

kiểm soát tuân theo Điều 167 Luật doanh nghiệp. 

Điều 44. Cuộc họp của Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số 

lượng thành viên tham dự họp ít nhất là 2/3 số thành viên Ban 

kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ 

ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát 

tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản 

họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách 

nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát. 

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản 

trị, Tổng giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp 

thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ. 

Điều 44. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của 

thành viên Ban kiểm soát 

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban 

kiểm soát được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, 

thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, 

thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm 

của Ban kiểm soát. 

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi 

lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. 

Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân 

sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội 

đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông 

có quyết định khác. 

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được 

tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của 

pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của 

pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong 

báo cáo tài chính hằng năm của Công ty. 
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CHƯƠNG VIII : NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI 

ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, 

TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC 

CHƯƠNG X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI 

ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, 

TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

Thay đổi 

thuật ngữ 

“người quản 

lý khác” 

thành “ 

Người điều 

hành khác” 

cho phù hợp 

Thông tư 

116. 

 Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, 

Tổng giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực 

hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách 

thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung 

thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty. 

Bổ sung nội 

dung cho 

phù hợp 

Thông tư 

116 

Điều 45: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về 

quyền lợi  

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám 

đốc và người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên 

quan theo quy định tại Điều 159 Luật doanh nghiệp và các quy 

định pháp luật khác. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 

Tổng Giám đốc và người điều hành khác không được phép sử 

dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công 

ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những 

thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay 

để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 

Điều 46. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về 

quyền lợi  

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 

Tổng giám đốc và người điều hành khác phải công khai các lợi 

ích có liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp và các 

quy định pháp luật khác. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 

Tổng Giám đốc và người điều hành khác và những người có 

liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những 

thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của 

Công ty.  

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 

Tổng Giám đốc và cán bộ điều hành khác có nghĩa vụ thông 

Sửa đổi, bổ 

sung nội 

dung phù 

hợp với 

Điều lệ mẫu 

ban hành 

kèm theo 

Thông tư 

116 
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Tổng Giám đốc và cán bộ điều hành khác có nghĩa vụ thông báo 

cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với 

lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các 

pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều 

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

Giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan 

đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành 

viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám 

đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ 

là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô 

hiệu hoá trong các trường hợp sau đây: 

a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá 

trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu 

tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối 

báo cho Hội đồng quản trị,Ban kiểm soát về các giao dịch giữa 

Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty đại chúng nắm 

quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối 

tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó 

theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do 

Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, 

Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết 

này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố 

thông tin.  

4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối 

với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có 

liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ công ty. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 

Tổng Giám đốc, người điều hành khác và những người có liên 

quan với đối tượng nêu trên không được sử dụng hoặc tiết lộ 

cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch 

có liên quan. 

6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, 

người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến 

các đối tượng này không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp 

sau đây: 

 

a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá 

trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội 

dung quan trọng của  hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các 
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quan hệ và lợi ích của người điều hành hoặc thành viên Hội 

đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu 

ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban đó đã 

cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung 

thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng 

không có lợi ích liên quan; 

b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% của tổng giá 

trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu 

tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối 

quan hệ và lợi ích của người điều hành hoặc thành viên Hội 

đồng quản trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích 

liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông 

đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này;  

 

mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành 

viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã 

được báo cáo cho Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị 

thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên 

Hội đồng không có lợi ích liên quan; 

b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% hoặc giao 

dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể 

từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên 

tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, 

những yếu tố quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan 

hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố 

cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng 

phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan;  

Điều 46: Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường  

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 

Tổng Giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, 

trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ 

của mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu 

trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây 

ra. 

2. Công ty bồi thường .... thành viên Hội đồng quản trị, người 

điều hành, nhân viên hoặc là đại diện được Công ty ủy quyền 

hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Công ty với 

tư cách thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành, nhân 

viên hoặc đại diện theo ủy quyền của Công ty với điều kiện 

người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích 

hoặc không chống lại lợi ích cao nhất của Công ty, trên cơ sở 

tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người 

Điều 47. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường  

 

 

 

 

2. Công ty bồi thường ... thành viên Hội đồng quản trị, thành 

viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành, nhân 

viên hoặc là đại diện được Công ty ủy quyền hoặc người đó đã 

hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, 

hành động trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích của Công ty, trên cơ 

sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng 

người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình.  
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đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình. Khi thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của 

Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát, người điều hành, nhân viên hoặc là đại diện theo ủy quyền 

của Công ty được Công ty bồi thường khi trở thành một bên liên 

quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do 

Công ty là người khởi kiện) trong các trường hợp sau: 

a.Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích và 

không mâu thuẫn với lợi ích của Công ty; 

b.Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã 

không thực hiện trách nhiệm của mình. 

3.Chi phí bồi thường bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí 

thuê luật sư¬), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các 

khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là 

mức hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ 

luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những 

người đó để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản 

tiền phạt, các khoản thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả 

phí thuê luật sư), khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn 

khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho 

những người đó để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu 

trên.  

 

CHƯƠNG IX. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ 

CÔNG TY 

CHƯƠNG XI. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ 

CÔNG TY 
 

Điều 47: Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập tại Khoản 2 Điều 28 và 

Khoản 2 0 Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua người được 

ủy quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra danh sách cổ 

đông, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc 

trích lục các hồ sơ đó trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của 

công ty. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được ủy quyền của cổ 

đông phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông mà người đó đại 

Điều 48. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ 

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể 

như sau: 

a)  Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục 

thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có 

quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác 

của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ 

công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại 

Sửa đổi, bổ 

sung nội 

dung phù 

hợp với 

Điều lệ mẫu 

ban hành 

kèm theo 

Thông tư 
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diện hoặc một bản sao công chứng của giấy ủy quyền này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

hội đồng cổ đông; 

b)  Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ 

phần phổ thông trở lên có quyền xem xét, tra cứu, trích lục số 

biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo 

cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm 

soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và 

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

mật kinh doanh của Công ty. 

2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm 

cổ đông yêu cầu tra cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo 

giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà người đó đại 

diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này. 

116 

CHƯƠNG X: CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI 

KHÁC TRONG CÔNG TY. 
CHƯƠNG XII. CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI 

KHÁC TRONG CÔNG TY 

 

CHƯƠNG XI : PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CHƯƠNG XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN  

Điều 50: Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và nguyên tắc 

xử lý lỗ trong kinh doanh 

Các điều 3,4,5,6,7 Điều này được thay đổi số thứ tự lại là 

7,3,4,5,6 của Điều 52 Điều lệ mới 

Điều 51. Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và nguyên tắc 

xử lý lỗ trong kinh doanh 

Ngoài nội dung quy định của thông tư 116, Điều lệ hiện tại 

của công ty có thêm các nội dung liên quan đến trích lập quỹ 

và nguyên tắc xử lý lỗ trong kinh doanh, thu hồi tiền thanh 

toán cổ phần ... không vi phạm luật doanh nghiệp nên đề xuất 

giữ lại nội dung này 

Cập nhật 

theo thông 

tư 116 và 

các nội 

dung đã quy 

định tại 

Điều lệ hiện 

hành  

Điều 51: Thu hồi tiền thanh toán cổ phần mua lại hoặc cổ 

tức đã chia 

Trường hợp việc thanh toán cổ phần mua lại trái với quy định 

tại Điều 13 của Điều lệ này hoặc trả cổ tức trái với quy định tại 

Điều 52. Thu hồi tiền thanh toán cổ phần mua lại hoặc cổ 

tức đã chia 

Trường hợp việc thanh toán cổ phần mua lại trái với quy định 

tại Điều 12 của Điều lệ này hoặc trả cổ tức trái với quy định tại 
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Điều 50 thì các cổ đông phải hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản 

đã nhận.... 

Điều 52 thì các cổ đông phải hoàn trả cho công ty số tiền, tài 

sản đã nhận.... 

CHƯƠNG XII : TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ 

TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN  

Điều 52: Tài khoản ngân hàng 

Điều 53: Năm tài chính 

Điều 54: Chế độ kế toán 

CHƯƠNG XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI 

CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN 

Điều 53. Tài khoản ngân hàng 

Điều 54. Năm tài chính  

Điều 55. Chế độ kế toán 

Thay đổi số 

Chương, 

Điều, nội 

dung không 

thay đổi 

CHƯƠNG XIII : BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH 

NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA 

CÔNG CHÚNG 

CHƯƠNG XV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO 

THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ 

THÔNG TIN 

Cập nhật lại 

tiêu đề 

chương phù 

hợp TT 116 

Điều 55: Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý 

1.Công ty phải lập bản báo cáo tài chính năm theo quy định của 

pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 57 

Điều lệ này, và trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi 

năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được Đại 

hội đồng cổ đông thông qua cho cơ quan thuế có thẩm quyền, 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (khi 

công ty đăng ký giao dịch/ niêm yết) và cơ quan đăng ký kinh 

doanh. 

2.Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt 

động kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan 

tình hình về lãi và lỗ của Công ty trong năm tài chính, bảng cân 

đối kế toán phản ánh một cách trung thực và khách quan tình 

hình hoạt động của Công ty tính đến thời điểm lập báo cáo, báo 

cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. 

Điều 56. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý 

1. Công ty phải lập bản báo cáo tài chính năm và báo cáo tài 

chính năm phải được kiểm toán theo quy định của pháp luật. 

Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán theo 

quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường 

chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

 

 

 

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, 

phụ lục, thuyết minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh 

nghiệp. Báo cáo tài chính 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 
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3.Công ty phải lập và công bố các báo cáo sáu tháng và quý 

theo các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao 

dịch chứng khoán (khi công ty đăng ký giao dịch/ niêm yết) và 

nộp cho cơ quan thuế hữu quan và cơ quan đăng ký kinh doanh 

theo các quy định của Luật Doanh nghiệp 

công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 56: Báo cáo thường niên Điều 57. Báo cáo thường niên Thay đổi số 

Điều, nội 

dung không 

thay đổi 

CHƯƠNG XIV : KIỂM TOÁN CÔNG TY CHƯƠNG XVI.  KIỂM TOÁN CÔNG TY  

Điều 57: Kiểm toán 

3. Bản sao của báo cáo kiểm toán được gửi đính kèm báo cáo tài 

chính năm của Công ty. 

4. Kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán Công ty được phép 

tham dự các cuộc họp .... 

 

Điều 58. Kiểm toán 

4. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán Công ty 

được phép tham dự các cuộc họp ... đông được quyền nhận và 

được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan 

đến kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. 

Được sửa 

đổi theo 

Điều lệ mẫu 

ban hành 

kèm theo 

Thông tư 

116/2020/T

T-BTC; 

CHƯƠNG XV : CON DẤU CHƯƠNG XVII. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP Cập nhật 

đúng tiêu đề 

chương theo 

Thông tư 

116/2020/T

T-BTC  

Điều 58: Con dấu 

1.Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức 

của Công ty và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp.  

Điều 59. Dấu của doanh nghiệp 

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu 

dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao 

Được sửa 

đổi theo 

Điều lệ mẫu 

ban hành 
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2.Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc sử dụng và quản lý con dấu 

theo quy định của pháp luật hiện hành. 

dịch điện tử. 

2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức 

và nội dung dấu của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện 

của Công ty (nếu có). 

kèm theo 

Thông tư 

116/2020/T

T-BTC; 

CHƯƠNG XVI : CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY, CHẤM DỨT 

HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ 

CHƯƠNG XVIII . GIẢI THỂ CÔNG TY Cập nhật 

đúng tiêu đề 

chương theo 

Thông tư 

116/2020/T

T-BTC 

Điều 59: Chuyển đổi công ty Điều 60. Chuyển đổi công ty Thay đổi số 

Điều, nội 

dung không 

thay đổi 

Điều 60: Chấm dứt hoạt động 

1.Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong 

những trường hợp sau: 

 

Điều 61. Giải thể công ty 

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau: 

a. Khi kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ của 

Công ty mà không có quyết định gia hạn; 

b. Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;  

c. Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ 

trường hợp Luật quản lý thuế có quy định khác; 

Được sửa 

đổi theo 

Điều lệ mẫu 

ban hành 

kèm theo 

Thông tư 

116/2020/T

T-BTC; 

Điều 61: Gia hạn hoạt động 

Điều 62: Thanh lý 

Điều 63: Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải 

thể 

Điều 62. Gia hạn hoạt động 

Điều 63.Thanh lý 

Điều 64. Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải 

thể 

Thay đổi số 

Điều, nội 

dung không 

thay đổi 
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CHƯƠNG XVII : GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ CHƯƠNG XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ  

Điều 64: Giải quyết tranh chấp nội bộ Điều 65. Giải quyết tranh chấp nội bộ Thay đổi số 

Điều, nội 

dung không 

thay đổi 

CHƯƠNG XVIII: BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CHƯƠNG XIX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ  

Điều 65: Bổ sung và sửa đổi Điều lệ            Điều 66. Điều lệ công ty            Sửa tiêu đề 

Điều cho 

phù hợp 

thông tư 

116 

CHƯƠNG XIX : NGÀY HIỆU LỰC  CHƯƠNG XIX. NGÀY HIỆU LỰC   

Điều 66: Ngày hiệu lực 

1. Bản điều lệ này gồm 19 chương - 66 điều được Đại hội đồng 

cổ đông Công ty cổ phần Sợi Phú Bài nhất trí thông qua ngày  

29  tháng  05  năm 2020  

Điều 67. Ngày hiệu lực 

1. Bản điều lệ này gồm 21 chương - 67 điều được Đại hội đồng 

cổ đông Công ty cổ phần Sợi Phú Bài nhất trí thông qua ngày  

23  tháng  04  năm 2021 

Dựa trên 

thực tế Điều 

lệ mới của 

công ty 
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TO TRiNH
Vd viQc: Sfra tl6i, 86 sung Quy ch5 nQi bQ viiquin tri cria COng ty CO phffn Sqi Phf Bni

Kinh efri: Quf C6 tl6ng Cdng ty CO phffn Sqi Phfl Bni

- Luflt Doanh nghigp sO SgtZOZOlQHl4 dugc Qu6c hQi nudc CHXHCN ViQt Nam
thdng qua ngdy 17 /0612020;

- Lupt Chimg kho6n sO S+tZOtglQHl4 dugc Qu6c hQi nudc CHXHCN ViQt Nam
th6ng qua ngdy 26/1112019;

- Nghi tlinh sO 155/2020INID-CP ngdy 3111212020 cria Chfnh phri quy ttfnh chi ti6t thi
hanh mQt sO eieu ctia LuQt Chrmg khorin;

- Thdng tu si5 ll6l2O2OlTT-BTC ngdy 3l/l2l2\2o cria BQ Tdi chinh Hudng d6n mQt
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155/20204IE-CP ngdy 3l/1212020 cria Chinh phri quy dfnh chi titit ttri hdnh mQt s6

di6u cria Luflt Chimg kho6n;
- Cdn cri Di6u lQ t6 chric vd ho4t tlQng hiQn hdnh cria C6ng ty CO phAn Sqi Phf Bdi;

TrOn co s0 nhirng thay et6i cria ph6p luflt (Luflt doanh nghiQp, Luflt chimg kho6n, c6c
thdng tu hu6ng d6n kdm theo) vd tinh hinh ho4t dQng thpc t€: ci.r- C6ng ty CO phAn Sqi Phf
Bdi, d6ng thdi vdi muc ti6u xdy dgng Quy chti nQi b0 vC quin trf COng g ngdy cdng hodn

iQn, ch{t chE, HQi el6ng quin trf (HDQT) da t6 chric rd so6t, xem x6t sta eol mOt so aiAu
trong Quy chti nQi b0 vO quin tri COng ty.

C6u tnic Quy chti nQi b0 vC quin tri COng ty ban hdnh theo firOng tu s6 1 16/2020lTT
- BTC ngdy 3111212020 cta BQ Tai Chinh c6 sp thay rt6i so v6i MIu Quy chti nQi b0 ve
qu6n tri COng ty ban hAnh theo Th6ng tu TT 95l20l7lTT-BTC. Chinh vi thri, COng ty
TNHH Chtmg kho5n Ngdn hdng TMCP Ngo4i thuong Vi0t Nam (VCBS) tu v6n sria <[di
dga tr6n C6u truc Quy ch6 m6i. Cp thiS nhu sau:

1. COp nhOp l4i cbc vdn b6n ludt, c6c tham chi6u d6n vdn b6n Lupt vd Di6u lQ Cdng ty
tlugc sria d6i.

z. vA o4i hQi d6ng c6 dong :

- C6u truc mdi y6u cAu ldm 16 vai trd Dai hQi <I6ng c6 d6ng;
- Trinh tp, thri tuc hqp Eai hQi tt6ng cO d6ng th6ng qua Nghi quy6t bang hinh thric

bi6u quytit tpi cuQc hgp Dai hQi d6ng cO d6ng: Quy clinh .f,i titit-ting nQi dung. Co
bi.rr. cdc nQi dung b5m s5t theo Ei6u lQ m6i dugc stia t16i; Luflt doanh nghiQp 2020;
Lu{t chring kho6n 2019.

- Trinh t.u, thir tpc ho.p Dai hQi el6ng cO d6ng th6ng qua Nghf quytit bing hinh thric l6y
i ki6n cO d6ng bing vdn bin: Quy tlinh chi titit tmg nQi dung. Ccr b6n c6c nQi dung
b6m s6t theo Di6u lQ mdi dugc sria d6i; Luflt doanh nghiQp 2020;Lu6t chimg kho6n
2019.
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- Trinh tg, thri tpc h-o.p Dai hQi ttdng cO d6ng th6ng qua Nghi quyiit bing hinh thtic HOi

nghi tryc tuyiSn: Ddy ld nQi dung m6i; VCBS xdy dpg d1ra tr6n th6ng lQ dugc c6c

COng ty lon td chric vd Luat doanh nehiop 2020;Lu0t chimg kho6n 2019.

- Trinh t.u, tht tpc h-op Dai hQi cl6ng cO d6ng thdng qua Ngh! quy6t bing hinh thric HQi

nghi tr.uc titip k6t hgp tr.uc tuytin : Ddy ld nQi dung m6i; VCBS x6y dpg dga tr6n

thdng lQ duqc c6c Cdng ty lcrn tO chrlc vi Luflt doanh nghiQp 2020;Luflt chimg khoan

2019.

3. VA UOi rt6ng qu6n tri, Ban ki6m so6t, T6ng giiLm ddc : Quy tlinh chi tii5t tung nQi

dung. Co ban c6c nQi dung b6m s6t theo Di6u IQ m6i dugc srla d6i; Luflt doanh

nghiQp 2020; LuQt chrlmg kho6n 2019.
4. C6c hoat tlQng ptrOi hqi'p giiia HQi il6ng quan tri, Ban ki0m so6t, TOng gi6mil6c : Quy

rlinh chi titit ttmg nQi dung. Co btn cric nQi dung b6m s6t theo th6ng lQ vd tu6n thri

Luflt doanh nghiQp 2020; Luflt chimg khorin 2019.

HQi tl6ng quan tri kfnh trlnh Eai hQi ct6ng cO d6ng xem x6t, th6ng qua ban dU th6o

Quy chti nQi b0 vC quan tri C6ng ty. Giao nhiQm vp vd riy quy6n cho Chri tich HQi ct6ng

qu6n tri Cdng ty C6 phAn Sqi Phf Bdi tiiip tUc t6 chr?c rd so6t, hodn thiQn va ky ban hinh

Quy chti nQi b0 v0 qu6n tri COng ty, dlng kf vd giri Quy ch6 m6i i16n c6c co quan c6 thim
quyen.

. Quy chiS mdri sE c6 hiQu lpc te tt ngiry 2310412021vd thay thiS cho bin Quy ctri5 triQn

hanh.

Kinh trinh D4i hQi d6ng cO d6ng xem x6t vd thOng qua.

Trdn trgng.

6r.:[ c NoinhQn:

1\SOt + c6c c6 <l6ng;

VX F9L"5JC",
QE" ru, VT, KT.

G QUAI\ TRI

C* PHA

$rlr pHri



TAP DOAN nEr Uay vIEr NAM
c6nc rY cP sor pnu sAr

so: p$trrr-EHDCD 2o2t

vd viQc: Xiy dgng Quy ch6 ho4t ilQng cria HQi tl6ng quin tri, Quy ch6 hogt rlQng cf,a
Ban ki6m so6t cria Cdng ty CO phAn Sqi Phf Bni

KfnF efri: Quf C6 d6ng Cdng ty CO phin Sqi Phri Bni

- Luflt Doanh nghiQp sO SgtZOZOlQHl4 dugc Qudc hQi nudc CHXHCN Vigt Nam
thdng qua ngdy 17/0612020;

- Luflt Chtmg kho6n sO SqDOtglQH14 dugc Qu6c hQi nudc CHXHCN Vi0t Nam
th6ng qua ngdy 26/11/2019;

- Nghi dinh sd 155/20204IE-CP ngiy 3111212020 cria Chfnh phri quy ilinh chi tiist thi
hdnh mQt sO di6u cta Luflt Chtmg khoan;

- Tlrdng tu sO L\6/2020/TT-BTC ngdy 31/12/2020 cria BQ Tdi chinh Hudng d5n mQt
I r. I I "sO <li6u vC quin tri c6ng ty 6p dung <t6i v6i cdng ty d4i chring tpi Nghi rlinh s6

15512020ND-CP ngay 3l/1212020 cria Chinh phri quy dinh chi ti6t thi hdnh m6t sO

di6u cria Luflt Chimg kho6n;
- Cdn cri Di6u lQ tO chric vd ho4t rlQng hiQn hdnh cria COng ty CO phAn Sqi Phf Bdi;

Tr0n co s& nhirng thay <tdi cta ph6p luat (Luflt doanh nghiQp, Luflt chring kho6n, c6c
th6ng tu hutmg d6n kdm theo) vd tinh hinh ho4t tlQng thUc ti5 cria COng ty cd phAn Dugc
Medipharco, ddng thdi vdri mpc ti6u xdy dpg Quy chti ho4t dQng cria HQi ddng quan td,
Quy chti ho4t dQng cria Ban kiOm soilt hodn thiQn, ch4t ch6 theo Th6ng tu s6 ttilZ}ZOfft-
BTC ngdy 3111212020 cria B0 TAi chinh Hu6ng d6n mQt s6 ei6u vC quin tri c6ng ty 6p dpng
Atii vOi c6ng ty d4i chring, Hgi tl6ng quin tri @DQT) da tO chric xdy dung du ttra" q"V tfrZ
hopt dQng cria HQi tl6ng qu6n tri vd Quy ch6 ho4t ilOng cta Ban Ki6m so6t.

HQi cl6ng quin trf kinh trinh Dai hQi rl6ng cd d6ng xem x6t, th6ng qua b6n du thio
Quy ch6 hopt dQng cria HQi et6ng quin tri vi Quy ch6 hopt rlOng .ria ean ki6m so6t cria
COng ty CP Sqi Phf Bdi. Giao nhiQm W va.riy quy6n cho Chri tich HQi d6ng qudn tri vd
Truong Ban ki6m so6t cria COng ty CO phAn Sqi Phf Bdi ti6p tr,rc t6 chtic rd soiit, hodn thiQn
vd ky ban hdnh Quy ch6 hopt dQng cria HQi d6ng qu6n tri vd Quy chi5 hopt dQng cta Ban
ki6m soSt cria Cdng ty, ddng ky vd grii Quy chiS m6i d6n c6c co quan c6 thAm q"y};

C6c quy chi5 ndy sE c6 hiQu lpc tC ttr ngity 2310412021

Kinh trinh D4i hQi et6ng c6 d6ng xem x6t vd th6ng qua.

Trdn trgng.

Noi nhQn:
- C6c Cd <t6ng;

- HEQL BKS Cty;
- Luu VT, KT.

CQNG nOl XA Ugr CHU NGHIA VrET NAM
DOc IOp - Trf do - H?nh ph{c

TT-Hud, ngdy 23 thdng 04 ndm 2021

TO TRiNH

coruo i
co pH,{'rv

.90Irl{U},{I

NG QUAN TRI



rAp ooeN DEr MAY vEr NAM'cONc 
rY cP sgr Puu nAl

ceNG uoA xA nqt cHU Ncni.q' vlpr NAM
DQc l$P - Tq do - H4nh Phtic

Phu Bdi, ngdY 12 thang 04 ndm 2021

BAO CAO CUA BAN KIEM SOA1 cflNc TY CP SgI PIIU BAI
r+I DAI nOioONG CO o6Nc THUONG NIEN NAM 2o2r

Cdn cri vdo Luflt doanh nghiQp ndm2020;

can'cri vdo Di€u lQ hopt tlong cira c6ng ty cP Sqi Phir Bdi;

Cdn crl vdo quy€n hpn vi nghia vp cria ban Kitim so6t dugc quy dinh tai Lu6t doanh

nghiQp vd di6u lE COng ty CP Sqi Phf Bdi;

Cdn cri vio tinh hinh hoat cl6ng sin xu6t kinh doanh ndm2020 vi B6o c6o tii chinh

nim2020 d6 etugc C6ng ty TNHH KPMG ViQt Nam ki0m to6n ngdy 2310312021 cria

C6ng ty CP Sqi Phf Bii;

Cdn cf vlo cdc Nehi quytSt, Quy6t dfnh ctra HQi dOne quin tri vit cbc hO so chring

tir, tei fipu 1i6n quan d6n hopt dQng sin xu6t kinh doanh cria COng ty.

Ban Kiem so6t tiisn henh kiem tra gi6m s6t d6nh gi6 tinh hinh hoat dQng sXKD

ndm202O ctra COng ty CP Sqi PhiI Bdi nhu sau:

Thlrnh vi6n Ban ki6m so6t:

1. Be Nguy6n Ngqt Mai Chi:

2. }ngNguy6n Ngq. C6ch:

3. Ong VO Hodng Phpng:

NQi dung ki6m tra gi6m s6t:

- D6nh gi6 tinh hinh hoat <lQng sin xu6t kinh doanh (SXKD) vd tinh hinh tei chinh

cria COng ty trong ndm2}20;

- E6nh gi6 hopt aong ctra HQi d6ng qu6n tri (HDQT), Co quan di€u henh vii viEc

tri6n khai thuc hiQn nghi quy6t DHDCE trong ndm2020:

- D6nh gi6 ho4t dQng ctia ban ki6m so6t trong ndm2020'

- D€ *rr6t ve ki6n nghi.

Trudng ban Ki6m so6t

Uj'vi€n ban ki6m so6t

Uj'vi6n ban ki6m so6t



PHAN THTT NHAT
OANu crA riNH Hixn Ho4T DQNc SXKD v.4. riNH niNu rAI cuiNH

c0l cONc rY

1. Tinh hinh chung:

N6m 2020 ld nim csc kj,kh6 khdn vd dAy th6ch thric d6i vdi ngdnh DQt May n6i

chung vi nghnh Sqi n6i riOng. Nhfrng 6nh hu&ng ti6u cyc ctia dich bQnh Covid-l9, thi6n

tai, th6m hop, chirin tranh thuong m4i gifra c6c cudng qu6c dd d6n dtin sU suy tho6i kinh

t6 toen cAu trong nam qua. Trong cdc rrginh bi anh hu&ng b&i c5c sg kiQn tr6n thi nginh

DQt May n6i chung vd ngdnh Sqi n6i ri6ng lai 1A m$t trong nhtrng ngdnh bi Anh huong

dAu tien vi k6o ddi nh6t. Trong U6i canh d6, COng ty CP Sqi Phir Bdi cfing phii ddi m6t

vdi r6t nhieu kho khdn ve th6ch thric d6 d6m bAo duy tri sin xu6t, phAn d6u hodn thenh

c6c chi ti€u, nhiQm vg dugc DHECE dA ra trong tfim2020 vtra qua.

2. Thqc hiQn c{c chi ti6u chfr y6u theo Nghi quy6t D4i hQi c6 d6ngt

* NhAn x6t:

- DOi vdi da s6 c6c chi ti6u trong ndm 2020, C0ng ty kh6ng dat dugc mpc ti6u

nhu Nghi quyiSt DHDCD dC ra (hAu hiSt trodn thenh tr6n du6i 90%kA ho4ch).

- Tuy nhi0n, vdi viqc thi trucrng Sqi Am l6n trong giai do4n cu5i nAm, t6ng sin
lugng sin xu6t ctia COng ty ndm 2020 dA vugt 3,9o/o te noicfr DHDCD giao,

d6ng thoi tbng2,5o/o so v6i sAn lugng ctng lcj' ndm tru6c.

- BCn c4nh d6, trong UOi cann dich bQnh di6n bi6n phric t4p, C6ng ty vdn duy tri

dugc c6ng 5n viQc ldm vdi mric thu nhAp.on dinh cho ngudi lao dQng, c6n b0

c6ng nhdn vi6n. Ddy lir nhtng n6 lUc rht dbng ghi nhfln cria Ban 15nh dao C6ng

ty trong viQc thuc hiQn nhiQm vp, tr6ch nhiQm xE hOi cta doanh nghiQp.

- Trong ndm2020, COng ty dE thUc hien viQc phdn ph6i lgi nhufln n6m 2019 nhu

sau:

Bing sii 01: Thqc hiQn cfc chi ti6u tr6n NQDHCD

TT Cdc chi ti6u chri y6u Dcrn vi
Thqc
hiQn

2019

Nlm 2020 Tf lQ so sdnh

NQ
Thqc
hiQn

TH/NQ
Cing

kj,

1 Doanh thu TriQu clOng 792,055 790,000 728,289 93/% 9t.9%

2. Gi5 tri SXCN TriQu d6ng 738,350 760,000 680,000 89.5% 92.1%

3. Kim ngpch XK lOOO USD 28,450 28,000 24,970 89.20/o 87.8%

4. San lugng sin xuAt TAn so.'i 13,892 13,700 14,234 r03.9% 102.5%

5. Lo. i nhuan tru6c thu6 TriQu d6ng 8,021 10,000 9,059 90.6% 112.9%

6. NQp ngAn s6ch TriQu d6ng 15,600 18,000 15,120 84.0% 969%

7. C6 tfc %
8%lvEL

s0 ti
IO%IYDL

9s ti
5%IYDL

'9s ti 50.0%

8.
Thu nhfp
BQ/nguo'i/th6ng

TriQu tl6ng/

nguli/th6ng
8.7 9.0 t03/%

9. 56 luo.'ng lao dQng 744 754 t01.3%

(Ngu6n: BCTC ki6m to6n ndm2020, Nghiquydt DHDCD nim r020)



. Chia cO trc bing ti6n cho c6c c6 d6ng hiqn hiru:

b/)
r Thuc hiQn trich 14p c6c qu!:

. QuY dAu tu ph6t tri€n:

' QuI thucmg Ban di6u hlrnh C0ng ty:
. eu} phric lgi:
. Qug khen thu0ng:

3. Phfln tich tinh hinh tii chinh:

3.1. Phffn tich Bfrng c0n tliii t<ii todn

Bf,ng sii 0z: Bing c0n d5i k6 toin

4 tj' d6ng (8%A/DL 50

Don vi tinh: Tri€u ddng

* Nhfn x6t:
- Nam 2020,COng ty thUc hiQn chri trucrng dAu tu DU 6n Nhi m6y k6o sgi 30,240

cgc sgi, dU kitin sE di vio hoat dQng tu th6ng 512021. Gi6 t{ dAu tu ctia DU 6n

3

0,814 rj'd6ng
0.814 rj'c16ng

0.407 fj, d6ng

0.407 fj,d6ng

m
{O TY

rxdlr

ld rl

@

TT Chi ti6u lll12020 3u1212020
So s6nh

TuyQt tl6i Tuong tl5i

A. Tii sin 255,284 583,137 327,853 t28.4"h

I. Tii sin ngin hgn 216,408 342,095 125,687 58,1o/o

I
Ti6n vd c6c khoin d6u tu tdi chinh

ngfn han
4,160 2,691 (1,469) -35.3%

) C6c khoan phii thu ngdn hqn 100,596 168,542 67,946 67.5%

Phdi thu kh6ch hdng 39,497 34,669 (4,828) -t2.2%

Tri tru6c cho ngudi b6n 75,643 53,471 37,828 24t.8%

3. Hang t6n kho 105,043 152,693 47.650 45.4%

4. Tdi san ngln han kh6c 6,6i0 I 8,1 71 r 1,561 174.9%

II. Tili sin dii h4n: 38,876 241,042 202,166 s20.00/"

TS c6 dinh 32,213 38,259 6,046 18.8%

) TS d0 dang dii h4n 3,766 199,776 196,010 5,204.70/o

3.
DTTC ddi han &Tdi sin dli han

kh6c
2,897 3,006 109 3.8%

B. Ngu6n vOn 255,284 583,137 327,853 128.40

I. Nq phr&i tri L64,t7l 426,420 262,249 159.7o/o

I Ng ngin hpn 157,666 241,180 83,514 s3.0%

Vay vi ng ngdn hpn r35,r73 119,187 16,553 t6.L%

Phii tr6 nguoi b6n 22,493 98,332 65,839 292.7%

) Ns dii han 6,505 t85,241 t78,736 2,747.70h

II. V6n chfr s0 hiiu 91,113 156,717 65,603 72,00/o

I VOn g6p cira QSH 50,000 95,000 45,000 90.0%

2. Th6ng du v6n c6 phAn 289 24,289 24,000 8,304.syo

J, Qu! tlau tu ph6t tri6n 29,383 30,197 8t4 2.8%

4. Qu! kh6c thuOc VCSH 5,000 0.36 (5,000) -100.0%

5. Lgi nhu{n sau thu6 chua phdn ph6i 6,441 7,23r 790 t2.3%

: B5o c6o tdi chinh dd to6n ndm 2020)



(gAn 200 tf d6ng) d5 dusc ph6n 6nh vho BAng c6n d6i kti to6n tpi ngdy

3111212020, cp th6li s5 du Tdi sin d& dang ddi hpn tdng 196 tj'ddng, ddng thoi
s6 du Nq ddi h4n cfing tdng I kho6n tuong ttyong. DAy lt nguy6n nhdn chinh

khi6n tdng Tdi sAn vd Ngudn vdn cria Cdng ty t[ng gAn 328 tj' d6ng, tuong

duong 128.4% so v6i ctng kj,.

Tinh hinh c6ng ng ph6i thu: SO Ou c6ng ng ph6i thu ngin hpn t1i 3U1212020

tdrg 67 .9 tf ddng, tucrng duong 67 .5% so vdi cirng kj', chri ytiu d6n tu kho6n ky

quy, ki cusc ld ti6n grli ti6t kiQm c6 k! h4n (tdng 30 ty d6ng so vdi cung ky).

Hdng h6a tdn kho: Lugng hing t6n kho cr6i nam 2O2O tdng 47 .6 rj ddng tucrng

duong tdng4rl. Yoso vdi cing kj,, chti ytiu the hiQn gi6 trf lugng hing mua dang

di duong (t6ng 54.5 tjr d6ng so vdi ctng ky). DaV ld lugng nguy6n liQu C6ng ty
dpt mua d6 chuAn bi cho Nhd m5y mdi dU kitin sC di vdo hoat dQng trong thdi
gian tdi.

Nq ph6i tri vd kh6 n[ng tr6 ns: 56 Au ng ph6i trh tqi 3111212020 t[ng 262.2 ty
ddng, tucrng ducrng 159.1%so vdi ctng kj,, chti ytiu d6n tu khoin 162.3 fj tt6ng

ph6i tri cho c6c nhd cung cdp mhy m6c vA thi6t bi s6n xu6t Sgi, ctng vdi cl6 li
tidn mua nguy6n liQu phgc vp cho dU 6n Nhd m6y m6i.

3.2. Phin tich B6o c6o k6t qu6 sf,n xu6t kinh doanh

Bing sii 03: 86o c6o k6t qui sfrn xuAt kinh doanh

4

-,1Donv!finn: ln?udong

TT Chi tiOu
NIm
2019

Nim
2020

So sdnh

TuyQt
dor

Tucrng
ool

A. T6ng Doanh thu 792,055 728,289 (63,766) -g.loh

1 Doanh thu thuAn b6n hdng vd Cung cAp dich vu 786,133 718,019 (68,1 14) -8.7%

2 Doanh thu hoat dQng tdi chinh 5,709 '8,431 2,722 47.7%

J Thu nhfp kh6c 213 1,839 1,626 763.4%

B. T0ng chi phi: 784,034 719,231 (64,803) -8.3rh

1 Gi6 v6n 727,597 660,726 (66,871) -9.2%

2 Chi phi tdi chinh: 6,254 8,500 2,246 3s9%

Trong d6 chi phi l6i vay 4,284 4,840 556 t3.0%

3 Chi phi b6n hdng: 33,257 3 1 ,148 (2,t09) -6.3%

4 Chi phi QLDN 16,495 18,270 1,77 5 10.8%

5 Chi phi kh6c 43t 587 156 36.2%

C. Lgi nhufln tru6c thu6 8,021 9,059 1,038 12,90

I Lqi nhudn tt HD SXKD chinh 8,784 7,875 (e0e) -t0.3%

2 Lgi nhu6n ti HE tdi chinh (54s) (6e) 476 87.3%

2 Lgi nhudn tt HD kh6c (2te) 1,253 790 672.t%

D. Lgi nhufln sau thu6 6,441 7,231 790 12.30

E. Lfli co bin tr6n c6 phi6u (il6ng) 875 6s8 (2t7) -24,80h

: B5o c6o tAi chinh t15 toilnndm2020(Ngu6n
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* Nhfln x6t:+

- T6ng Doanh thu vd T6ng chi phi ndm2020 d6u chi bing khodnggT% so v6i

ctng kj,ndm 2019. Lqi nhufln tr,udc thu6 ndm 2020 tdng 12.9% so vdi cung ki'
tuy nhi6n thUc t6 cflng chi t6ng khoing 1 ty dbng.

- r6t qu6 SXKD ndm 2019 cira COng ty thuc t6 le khong cao do 6nh huong cria

chii$n tranh thuong mai M!-Trung. Sang d6n ndm2}20, dich bQnh Covid-l9 lan

rQng thflm chi khi6n tinh hinh SXKD tr0 n6n kh6 kh6n hon r6t nhiAu. Voi nhilng

y6u t6 kh6ch quan kh$ng thupn lqi nhu vfly, viQc doanh thu COng ty v5n git cr

rnfc tr6n 90% ct6ng thdi LNTT tdng so vdi ctng ki'ndm tru6c ld mQt ki5t qui

d6ng khich 19.

3.3. Nh6m chi ti6u vd t<na ndng thanh todn

Bf,ng s6 0l: Cic chi ti6u vG khrl ning thanh todn

* NhAn x6t:
- C6chQ s6 kh& ndng thanh to6n cta C0ng ty t?i thoi diOm 3lll2l2)20 <t6u o muc

an toin khi he sO ttratt to6n t6ng qu6t, hQ S6 ttranh to6n ngin hpn d6u dpt mric >

I vd hQ s6 thanh to6n nhanh > 0.5, ct{c biQt c6c hQ s6 Ura n6ng thanh to6n ngdn

han ddu c6 sU chi trr-iQn so vdi nim ffudc.

s
T
T

Chi ti6u '.f nghia 3yt2n9 3Ln2t20

So s6nh vtid cirng
kj,

Gi6

tri
ri l0
(%)

I
HQ sO kh6 ndng thanh

to6n t6ng qu6t (T6ng tdi

s6n/ng phii tri)

Cho bi6t cfi trong mQt

ddng nq ph6i tri c6 bao

nhi6u <l6ng tni san ddm

b6o.

1.55 1.37 (0.l e) -12.06%

2

HQ s6 thanh to6n ngdn

h4n (TSNH/Nq ng6n

han)

Th6 hi6n muc oQ dem

bio cria tdi san luu dQng
!.vol ng ngan nan

t.37 1.42 0.05 3.34%

He s5 kh6 n6ng thanh

to6n nhanh ((TOng

TSNH - HTKyTOng ns
!,

ngan n?n)

Cho bi6t C0ng ty e6 bao
-.:. ,i Jnfieu oong von oang

ti€n vd c6c khoan tuong

duong ti6n d6 thanh

to6n ngay cho mQt clOng

nq ngin han.

0.71 0.79 0.08 11.l8o/o

4

HQ s0 Nq phii tr6 / Ns
phii thu (Nq phii tr6

ngin han/Ng phdi thu

,gan freo)

So s6nh phdn <li chi6m

dpng vd phAn bi chi6m

dung viin cira doanh

nghiQp.

1.57 1.43 (0.14) -8.70%

{

HQ sO Nq phii tri nhi
t!

cung cdp ngln hpn / Ng
phdithu khSch hing ngin
han

So s6nh phdn di chi6m

dpng vd phAn bi chi6m

dung v5n cria doanh

nghi0p.

0.57 2.55 1.98 347.39%

B6o c6o tii chinh dd k m toSn n[m 2020)



- HC sO Xq phbitrbnhd cung cAp ng6n hanA{q ph6i thu kh6ch hdng ngdn hpn c6

sg gia tdng 16 rQt so vdi ctng kj, ndm tru6c (t6ng 347.4%) cht ytiu do COng ty

de d6t mua mQt lugng 16n nguyCn phU liQu vio cu6i nAm 2020 tl6 chuAn bi cho

viQc dua Nhd m6y mdi di vdo ho4t clQng (dU ki6n vdo th6ng 0512021).

3.4. Nh6m chi ti6u vd ddn bAy tni chinh
Bing sii 05: Cr[c chi ti6u tldn b6y tni chinh

* NhAn x6t:
- Tai ngdy 3 Ill2l2O2O,73oA ngu6n v6n cria C6ng ty c6 ngu6n gtic tu c6c khoin

ng ph6i trh, chi s6 niy tdng kho6ngg% so vdi cung kj'nim tru6c. C6ng ty dd

sir dqng nhi6u ngudn v6n vay hon (sd du c6c khoin vay t[ng 329 ty so v6i cing

kj,), c6c khoAn phii tri nhd cung c6p cfing tdng228.2 tj'so vdi cung ki'. Di0u

ndy cho thAy c6ng ty dang vQn dpng tldn bAy tdi chinl.r dC tAn dpng lgi the 16

chin thu6" tri c5c kho6n chi phl ldivay. Tuy ring C0ng ty giat6ng vi$c srl dpng

c6c kho6n vay vh c6c khoin nq ph6i tri nhtmg c6c chi sO thanh to6n v6n dugc

duy tri d mrlc d0 an toin, th{m chi mQt s6 chi tiOu cdn dugc c6i thiQn nhu dd

dugc trinh bdy o mqc 3.3 cho th6y Ban Gi6m ddc C6ng ty il6 c6 sg qu6n lf chat

che, khai th6c kh6o 16o vd cdn t16i c6c ngu6n lUc ct6 vira d6m b6o t0n dpng t6i

da uu th6 cria don bAy tdi chinh vta dim b6o duy tri khi ndng thanh to6n ldnh

mpnh c0a C6ng ty.

Bing s5 06: 86o c6o luu chuy6n tidn tO, thdi gian thanh torin vi"thu h6i c6ng ng

s
T
T

Chi ti6u f nghia 3ut2n9 3ut2t20
So sinh ctng kj
Gi6
tri

ri le

(%)

I
HQ s6 no.'phii tr6,A{gu6n

von

PhAn 6nh tj' lQ v6n vay

trong tong nguon von

cfia doanh nghipp.

0.64 0.73 0.09 t3.71%

)
Tf sO tU tdi tro.' TSCD

ff5n chri sd htu/ Gi6 tri
TSCD)

Ph6n 6nh kh6 ndng

trang trii tdi san dii
han bing V(in chri sd

hiru.

2.83 4.10 t.27 44.82%

3
HQ s5 thich ftng ddi han =
TSDH i (VCSH + No. DH)

Phan 6nh viQc sir dgng

v6n ho.p lj' cira C6ng

ty,

0.40 0.7t 0.31 77.00%

n: B5o c6o tii chinh cl6 to6n ndm 2020)

Chi ti6u
Lfry k6 tii iIAu nim tl6n cuSi nim So sdnh ct)ng k)

01-01-20 3t-12-20 Gi6 tri
TY IQ

(%)

Luu chuy6n t len thuan tir
hoat dOng kinh doanh (1)

84,176,643,889 (11,422,594,6:75) (95,599,238,564) tt4%

Luu chuy6p t len t

hoat dOng dau tu (2)
huAn ttr

(30,454,487,566) (82,982,1 00,1 87) (52,527,612,621) -'172%



Chi ti€u

Lfry k6 tir iIAu nim d6n cutii nim So sfnh cirng k)

01-01-20 31,-12-20 Gi6 tri
Tv le
(%)

Luu chuy6n ti€n thudn tir

hoat tlQng tni chinh (3)
(58,343,771,233) 92,935,500,622 151,279,271,855 259%

Luu chuy6n ti6n thu6n trong

lc, = (1)+(2)+(3)
(4,621,614,910) (1,,469,194,240) 3,152,420,670 68%

Thoi gian thanh todn c6ng

ng binh qufln (ngdY)
t2,89 30.61 17.72 t37%

Thdi gian thu ti6n btnh qudn

(nedv)
t7.78 18.85 r.07 6%

(N : E}6o c6o tdi chinh cl6 kiem toan n6m lo2u)

- ftit hqp phdn tich th6m vdi 86o c6o luu chuy6n ti€n tQ ndm2020, c6 th6 th6y

nguy€n nhdn cria viQc gia tdng sy phg thuQc vio c6c khofln vay vh c6c khoin ng

pt ai t a d6n tir ddng ti6n tuu chuy€n thuAn tir hoat ttQng kinh doanh d5 gi6m

95.6 ty xu6ng cdn - 1 | .4 ty d6ng (tucrng ducrng gi6m ll4% so v6i cing lci' ndm

trudc), trong khi ddng Uen tnuan tir hoat dong dAu tu cflng gi6m 52'5 ty d6ng

xu6ng cdn gAn -83 ty <l6ng (tuong duong gi6m 172%). Do d6, C6ng ty phii stt

ior, 
"*uriu6n 

vay vlr k6o ddi thoi gian thanh to6n cho nhlr cung cAp nh[m tpn

OUng tOi uu c6c kho6n nq phdi trA nhe cung c6p. Thdi gian thanh to6n c6ng ng

binh qu6n cria c6ng ty d6 t6ng tir 12.89 nglry trong ni,d0o 2019 l6n thdnh 30.61

ngiry trong ndm2020 (tang 17.Z2nglry tuong duong 137%). Trong khi d6, thdi

giun thu tGn binh qudn trong nim20.20le 18.85 ngay, chi tlng 1.07 ngdy so vdi

cung ky (rucrng Oulrrg tdry6%).Di6u ndy cho th6y, Ban Gi6m tl6c COng ty ttd

qai fi mt.a. kho6n ph6i thu khi kh6ng OC tfrOl gian thu ti6n binh qudn t[ng

*o oorrg UOi cann kh6 kh6n cira d4i dich Covid-l9 vi kh6ng tlO ph6t sinh c6c

khoin nq phii thu kh6 ddi.

- C6cry ,6 tU tdi trg tdi sin cO Ainf, vd he s5 thich ring dii han d6u c6 chuyi5n bitin

tich cgc khi tang l}n luqt 1.2,7 ldn (tuong duong 44.52%) vd 0.31 lAn (tucrng

ducrng 77.00%) so vdi cung kj,ndm tru6c. Didu ndy th$ hiEn nhtng anh hucrng

tich cgc cira viQc ph6t hdnh c6 phi6u, t6ng v5n chri so hiru trong nitm2020'

3.5. Nh6m chi ti6u vO t<na nlng ho4t ilQng

Bing s6 0Z: Cic chi ti6., nO kha ,Irg hoel d0

s6

TT
Chi ti6u f nghia

Nim
2019

NIm
2020

So s6nh vtri ctng
kj,

Gi6
tri

rv l0
(%\

1

Vdng quay

ti5ng tdi sin

0a")

Cht s6-nay gitp d6nh gi5 hiQu qud str dung

cta todn b0 tdi san cira doanh nghiQp, cho

th6y 1 d6ng tdi s6n tham gia vdo qu6 trinh

s6n xuAt kinh doanh sE t4o ra bao nhi6u

2.71 |.71 (o.ee) -36.69%



s6
TT

Chi ti6u f nghia
Nitn
2019

Nf,m
2020

So sfnh v6i cirng
k}

Gi6
tri

ri t0

(%)

2

Vdng quay

v6n luu

dQng QAn)

Chi tieu ndy ph6n 6nh v6n luu dQng ludn

chuy6n dugc bao nhi6u lAn trong kj,hay i
ddng viin luu clQng thi tpo ra <fuqc bao

nhi6u d6ng doanh thu trong kj,.

tl,73 8.99 (2.73) -23.31%

3

Chu kj,
hdng tdn

kho (ngdy)

Chi ti6u niy cho bi6t thdi gian c6n thiCt de

ti€u thg s5 heng tdn kho binh quAn trong ki
c[ra C6ng ty.

70.60 7r.r9 0.s9 0.84%

(N26n: 86o c6o tdi chinh d6 to6n ndm 2020)

* Nh6n x6t:
- Vdng quay t6ng tdi s6n vd Vdng quay vi5n luu dQng ctra COng ty ndm 202A gihm

lAn lugt le 0.99 lAn (tuong duong gi6m 36.69%) vh2J3lAn so vdi n6m 2019.

Nguy6n nh6n chri y6u ld do t6c dQng cria dy 6n Nhd m6y k6o sgi mdi dtin sO du

tdi sin ddi h4n, s6 du hing tOn kho, c6c khoin phhitrdnhi cung ciip, circkhoin
tr6 tru6c nhu d5 trinh bdy b chcphAn trdn. Ngodi ra, do tinh mnh kh6 khan chung

ctia ndm 2020 OOi vOi ngAnh Sgi n6n doanh thu gi6m 68.1 t'i cfing g6p phAn

khi6n cho c6c chi ti6u Vdng quay t6ng tdi s6n vd vdng quay v6n luu dQng gi6m

so vdi ndm2019.

3.6. Nh6m chi ti6u v6 t<na ning sinh loi
Bing sd 08: Cdc chi ti6u vd khi ning sinh tni

s
T
T

Chi tiOu f nghia
Nim
2019

Nim
2020

So sfnh nIm vdi
cirng k)

Gi6 tri ry le
(%)

I
4..ly suat lo.'l nnuan gQp

(LN gQp/DT thudn).

Th6 hi€n khoAng ch6nh

lQch gioa gi6 b6n vi gi6

v6n cria sin phrim, dich

vlt.

7.45% 7.98% 0.s3% 7.16%

2

A, -ly suat Lgl nnuan tren

doanh thu thuAn GOS)
(Lqi nhufln sau thu6 /
Doanh thu thuAn).

Cho bi6t v6i mot d6ng

doanh thu thuAn tir b6n

hAng vd cung c6p dich vu

s€ t4o dugc bao nhi6u

d6ng lqi nhufln sau thu6.

0.82% r.0t% 0.19o/o 22.900/o

3

A,Ty su6t sinh lcri cfia tdi

san (ROA) (Lqi nhuan

sau thu6 / ti5ng tdi s6n

binh quAn).

Chi ti6u ndy cho bi6t mQt

d6ng (haymQt dcvrrvi) TS

binh qu6n dAu tu vio kinh
doanh mang vA bao nhi6u

ddng (hay m6y dm vi) lqi
nhu6n sau thuti.

2.2-7:% t.72% -0.49% -22.r9%

4
T! suAt sinh ldi cfra

VCSH(RoE)(LaI
Ti s0 niy cho bi6t mQt

<l6ng vi5n chri sd hftu sE
6.46% 5.84% -0.63% -9.7t%



s
T
T

Chi tiOu f nghia
Nlm
2019

Nlm
2020

So sr{nh nlm vfi
cing k)

Gi6 tri rv Ie

(%\

nhufln sau thu6 / V6n
CSH binh quan).

tpo ra <luo. c bao nhi6u

ddng lqi nhudn sau thu6

thu nhOp doanh nghiQp.

Ngu6n: 86o c6o tdi chinh dd todn n6m 2020)

(:

I\

s

* Nhfln x6t:
- Ty su6t lgi nhufln gQp vd tf su6t lgi nhu{n tr6n doanh thu thuAn trong ndm2020

dAu tdng so vdi ndm20l9. Ei0u ndy chring t6 c6ng t6c qu6n ljr chi phi cria Ban

Gi6m il6c C6ng ty trong ndm2020 dd c6 nhiOu hiQu qu6 tich cqc.

- Ty suAt sinh ldi cta Tdi sin (RoA) ve ry su6t sinh ldi cria VCSH (RoE) dcu

gi6m so vdi ndm20l9. Nguy0n nhdn phAn l6n ld do Cdng ty dAu tu vio dU 6n

Nhi m6y k6o sgi 30,240 cQc sgi. DO thUc hiQn dy 6n nhy, C6ng ty ddphbthenh

th€m 4.5 triQu c6 phi6u g6p phAn dua v6n chri sd hiru cria C6ng ty tdng 65.6 ty

d6ng (tuong duong 72.0%) so vdi cuOi t i, ndm20l9. Vi dU 6n chua hodn thinh
vir chua dua vdo hopt dQng n6n chua c6 thc tlQng vio doanh thu ctia C6ng ty

trong khi d6, tdi sin vh v6n chri s0 hiru dA tdng theo tii5n trinh dAu tu dU 6n n6n

tj' su6t sinh loi ROA vd ROE d€u gi6m so v6i ndm20l9.
- D6 c6 cbinhin toirn diQn hon vO nguy6n nhdn cira viQc tj' su6t sinh loi cria VCSH

(ROE) cria COng ty gi6m so vdi ndm20l9, m6 hinh phdn tich tdi chinh Dupont

sC dugc 6p dpng <tC phdn tich vd so s6nh. MO hinh Dupont phdn t6ch chi ti6u

ROE thenh nhu sau:

DnE _ LNST_ LNTT _ LNTTvilSivay - Doanhthuthuhn - T)isAnbinhquAn
r\\"L - LNTT ^ LNTT v) I6i vay ^ Doanh thu thubn ^ Tai ran binh quAn ^v6n chfr s& hiru binh quAn

Bing 09: K6t qui b6o c6o tiri chinh giai do4n 2019-2020

2019 2020 2020-2019 o//o

Lgi nhufn sau thu6 (LNST) 6,441,364,824 7,230,676,226 789,311,402 t2.25%

LEi nhu$n trufc thu0
(LNTr) 8,020,712,784 9,058,633,164 I,037,920,380 t2.94%

LNTT vi lfli vay 12,304,676,782 13,898,414,507 1,593,737 ,725 t2.95%

Doanh thu thuin 786,132,598,55

0
718;019"437,586 (68,1 13,160,964) -8.66%

Tii sfln binh qufln
290,562,590,68

9
419"210,844,310 12g,6ig,253,622 44.28%

VCSH binh qu0n 99,664,762,304 123,975,478,119 24,250,715,815 24.330/o

(N : 86o c6o tii chinh dd ki6m toSn ndm 2020)
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Bing 10: M6 hinh Du Pont giai do4n 2019-2020

$*ffifiq= '*,J,,#

HQ s6 gdnh n{ng thu6 (LNST/LNTT) (l) 0.80 0.80 (0.00) -0.61%

HQ s6 ginh n{ng lfli vay (LNTT/LNTT vA l6i vay)
(2)

0.65 0.65 (0.00) -0.0t%

tf suAt lgi nhu$n tir ho?t rlQng kinh doanh
(LNTT vi l6i vaylDoanh thu thuAn) (3)

t.57% 1.94o/o 0.37% 23.67%

Vdng quay tii sf,n (Doanh thu thuAn/Tdng tdi sin
binh quan) (a)

2.71 t.7l (0.ee) -36.69%

56 nhfln v6n chri (T6ng tdi s6n binh qudn/VCSH

binh qudn) (5)
2.92 3.38 0.47 16.04o/o

fi suht bi Nhufrn nAn VCSH (ROE) =
(1)x(2)x(i)x&)x(s)

6.46% 5.84% -0.63% -9.71%

(Ngu6n: 86o c6o tii ehinh dE ki6m to6n ndm 2020)

Tu m6 hinh DuPont c6 th6 nhfln th6y mQt s5 dpc di6m sau:

C6c hE sd g6nh n4ng thu6 vd 16i vay khdng c6 sq bitin dQng 16n trong giai do4n

ndm 2A19-2020. Eic biQt, hQ s6 gAnh n4ng \di vay kh6ng bitin rtQng trong b6i

cdnh ndm 2020, COng ty dd gia tlng lugng v6n vay sri dpng kh6 16n cho th6y

hiQu qu6 qu6n tri tdi chinh t6t cria COng ty khi dd hpn ch6 duqc nhfrng 6nh hucrng

ti6u cgc cria chi phi 16i vay t6ng den tj' suAt sinh ldi cria VCSH.
Trong UOi cann kh6 khdn cria d4i dich Covid-19 vi c6c cuQc chiiSn tranh thucrng

.l
m4i todn c6u, nhung COng ty v6n ghi nhfn fj' sudt lgi nhufln tu hopt tlQng kinh

doanh tdng so vdi ndm 2019. Cu th6, tf su6t niy tdng fi 1.57% n6m 2019 l6n

1.94% ndm 2020 (mrlc tAng tucrng duong 23.67%) cho th6y hiQu qu6 qu6n tri
sdn xu6t vd kinh doanh cta Ban Gi6m d6c C6ng ty.
SO nnan v6n chri tlng 0.47 (tucrng duong 16.04%) so v6i ndm 2019 cho th6y

C6ng ty dd thay d6i theo hu6ng gia tlng ty lQ nq phhitrhvd c6c kho6n vay ffong

co cAu ngudn v6n cira doanh nghiQp. Ddy ld chi ti6u ve ddn bAy tni chinh n6n c6

t5c dqng khu6ch truong 6nh hu&ng o0a chc y6u td kh6c 16n tj' su6t sinh ldi tr6n

VCSH. Sp gia tSng cria chi s5 ndy ld c6 lqi cho ty su6t sinh ldi tr6n VCSH.

SU sUt gi6m cria nhdn td Vdng quay t6ng tdi s6n khi gi6m 0.99 lAn tuong duong

36.69% ld yt5u t0 gi6m duy nh6t trong 5 nhdn td phdn tich vd ld y6u td quytit

dinh d6n viQc chi ti€u ROE suy gi6m so vdi ndm20l9
Vi trong ndm 2020, dp 6n Nhd m6y k6o sgi 30,240 cqc sgi chua hoin thenh,

chua di vdo hopt dQng n0n chuy6n bitin ti6u egc cria Vdng quay tdng tdi s6n

trong ndm2020 chi c6 tinh thdi di6m vi c6 th6 th6y n6u b6 qua 6nh hucrng crid

y6u t6 Vdng quay t6ng tii s6n thi chi ti6u ROE dang c6 nhtng chuy6n biiSn r6t

tich cgc. Tir d6, c6 co so d6 tin ring c6c biQn ph6p quAn tri s6n xudt va kinh
doanh cira Ban Gi6m ddc C6ng ty dang ph6t huy hiQu qu6 t6t trong UOi ca*r ttri

i-
truong vAn g4p nhi6u kh6 khdn do 6nh huong tt thien tai vi dich bQnh.
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3.7. Nh6m chi ti6u d6nh gi6 ddng ti6n
Bf,ng 11: Cfc chi ti6u dinh gi6 ddng ti6n

(

s
T
T

Chi ti6u f nghia
Nim
2019

NIm
2020

So sdnh 2020-2019

Gi6 tri ri le
(%)

1

LCTT tir hoat <lQng

kinh doanh/Doanh

thu thudn

D6nh gi6 khi ning cta
doanh nghiQp trong viQc

chuyiSn doanh thu thuAn

thdnh ti6n mat.

r0.71% -t.59% -r2.30% rt4.86%

2

LCTT tir hoat d0ng

kinh doanh/V6n

Chri sd hfru binh
qudn

Phan 5nh mQt tl6ng vtin chri

sd hiru tpo ra bao nhi6u tidn

ttr hoat dQng kinh doanh.

84.46% -9.22o/o -93.68% -tt0.91%

3

Chi s6 d6m b6o

thanh toan ng ng6n

hpn

Phan 6nh khi ning quan If
c6ng no cria doanh nghiQp.

0.30 (0,47) (0.76) -25892%

4

Chi s5 dAm bio
thanh to6n ng ddi

han

E6nh gi6 khi nlng doanh

nghiQp c6 th6 trA ng c6c

khoin vay ng ddi han tit
ddng tidn ctia chinh doanh

nghiQp.

17.03 (0.e8) (r 8.01) -t05.73%

5
HQ sO khi nlng
thanh toan l6i vay

D6nh gi6 khi n6ng doanh

nghigp c6 th6 hodn tra l6i
vay cfia c6c khoin vay ng

tir ddng ti6n tU do trong kj,
cria minh hay kh6ng

t3.76 (1 8.1 3) (31.8e) -23t.78%

6

Tj, lQ sfc mph tpo

ra ti6n tt hoat ilQng

kinh doanh

D6nh gi6 kh6 n6ng tpo ra

ti6n mEt cria doanh nghiQp

hoin toin dga tr6n hopt

t1Qng kinh doanlu so s6nh

trOn ti5ng dong tidn vdo cira

doanh nghiep.

t2.78% -2.03% -14.81% -t15.89%

7

Tj'trqng ddng ti6n

thu viro cria hopt

<tQng <tAu tu so v6i
t6ng sti tiAn thu vio
trong lcj,

D6nh gi6 kh6 ndng t4o ra

tiAn mat cria doanh nghiQp

hodn todn dga tr€n hopt

ttQng <Iiu tu, so s6nh trdn

t6ng ddng ti6n vdo cria

doanh nghiep.

0.00% 0.48% 0.48%

8

Ti trqng ddng tidn
thu vdo tit hopt ilQng

tdi chinh so voi t6ng

s5 ti6n thu vio trong

ky

E6nh gi6 kld ning tpo ra
tiAn mflt cria doanh nghiQp

hodn toin dga tr6n hoat

clQng tli chinh, so s6nh tr€n

t6ng dong tidn vdo oria

doanh nghiep.

8699%o 99j2% t2.53% t4.40%

: B6o c6o tdi chinh il6 to6n ndm 2020)
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* Nhfin x6t:
- Xdt mQt c6ch t6ng qu6t, c6c chi ti6u vd ddng ti6n cho th6y sg thay it6i ti0u cuc

0 gAn nhu mgi chi ti6u so vdi ndm20l9.
- Luu chuy6n tiAn thuAn tu ho4t tlQng kinh doanir cria n6m 2O2O d4t mrlc -11.4 ty

d6ng (gi6m 95.6 ty tuong duong gi6m ll4% so vdi ndm20l9) li nguy6n nh6n

chinh cho sg chuydn bi6n ti6u cgc ctia c6c chi ti6u dugc trinh bdy 0 b6ng tr6n.

Nguy6n nhAn chri ytiu d6n d6n ddng ti6n Am cria luu chuy6n ti0rr thuAn tu ho4t

dQng kinh doanh ld viQc s6 du HAng ttin kho, s6 du c6c kho6n ph6i thu cuOi t<3,

vA c6c khoin ky qu!, ky cugc t6ng so vdi cung kj, ndm tru6c nhu dd trinh biy
6 cdc mpc tr6n. Do d6, viQc ddng tiAn tir hoat dQng kinh doanh gi6m mpnh vi
dpt mric 6m trong ndm 2020 mang tinh thli di6m khi COng ty dang d6n mqi

ngu6n lyc cho vi6c hodn thenh dU 6n dAu tu Nhd m5y k6o sgi mdi. Ngodi ra,

nhu dd trinh bdy 6 mgc 3.3, cdc chi ti0u ve Wra ndng thanh to6n cria COng ty
d6u d4t mtic an toirn n6n chua c6 rui ro 6nh hucrng di5n khi ndng ho4t dQng 1i6n

tpc cria COng ty.
* Nhfn x6t vdi tinh hinh hogt tlQng sf,n xuAt kinh doanh cria C6ng ty C6 phAn

Sqi Phri Biri trong nilm2020:
- Cdn cri vho k6t qud ki6m to6n B6o c6o tii chinh 2020 cinC6ng ty C6 phdn Sqi

Phf Bai trong ndm 2020 do COng ty TNHH KPMG kiOm to6n, ban Kii5m sodt

ghi nhan 86o c6o dd ph6n 6nh trung thyc, hqp lf tr6n c6c khia cpnh trgng y6u

tinh hinh tdi chinh cria COng ty tai thdi cli6m 3111212020 cflng nhu k6t qui kinh

doanh vir luu chuyiSn ti6n tQ.

- Qua ph6n tich b6o c5o tdi chinh vd c5c chi ti6u tdi chinh & tr6n, ban Ki6m so6t

c6 nhfln x6t nhu sau: Nhin chung tinh hinh tdi chinh cria c6ng ty ldnh mpnh, mQt
a . " ..^s6 chi ti6u d6nh gi6 hiQu qui hopt dQng s6n xu6t, kinh doanh ctra C6ng ty c6 sg

slrt gi6m so vdi ndm20l9 nhung v6n kh6 t6t so vdi todn ngdnh. Trong Utii cann

kh6 khdn cta ndm 2O2O vdi nhi6u thi6n tai, dich bQnh, c6c cuQc chiiSn tranh

thucrng m4i nhung ban lSnh d4o cria COng ty v6n quAn ly, tti0u hdnh c6 hiQu qu6,

t4o ra lgi nhufln cao hon n[m tru6c vd d6m bAo khi ndng hopt tlQng 1i6n tpc cria

doanh nghiQp. C6ng t6c qu6n ly c6ng ng phdi thu, c6ng nq ph6i trh oiuaC6ng ty
v6n duy tri tdt, qua d6 dd d6m b6o dugc hiQu qu6 str dpng v6n giirp gi6m g6nh

npng tdi chinh g6p phAn 6n rtinh hopt dQng s6n xu6t, kinh doanh cria COng ty
trong ndm 2020

4, Ca c6u c6 tl6ng vn ry lQ s& hiiu d6n thcri tli6m 31112120202

Bing l2t Co' c6u c6 tl6ng vi ty tQ c6 phfln s& hilu tinh tl6n thcri tli6m 3lll2/2020
s
T
T

e -^I en co oong
3t/12t2019 3u12/2020

CO ph6n
s& hfru

ri l0
s& hfru

Cd phAn

s& hfru
ri le

s& hitu

1 Tfp doin DQt may ViQt Nam 2,692,270 53.85% 5,1 15,313 53.85%
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S

T
T

r-^
t en co oong

31,n2t2019 3u12t2020

Cd ph6n

s& httu
ri l0

s& hi?u

Cd phin
s0 hfru

ri l0

s& hilu

2
COng ty CO phdn Lucrng thUc vQt tu
N6ng nghiep NehQ An

1,680,500 17.69%

3 C6ng ty CO phan nOng ViQt Nam 886,525 17.73% 256,920 2.70%

4 C6ng ty C6 phan Pet May Hu6 221,631 4.43% 421,098 4.43%

5
C6 d6ng li c6c CBCNV vi th6 nhdn

kh6e 1,110,035 22.20% 2,104,980 22.t6%

T6ng cQng 5,000,000 l00o/o 9,500,000 1000h

(N : 86o c6o tdi chinh dd ki6m to6n ndm 2020)

5. COng tdc tliu tu:
- Trong ndm, C$ng ty tii5p gc thpc hiQn dU 6n d6u tu m& rQng 0l nhd m6y k6o

sgi mdi quy md 30,240 cQc, nhe xu0ng 02 tAng vdi dien tich sti dpng 9,751m2.

DU ki6n hodn thdnh vd dua vio ho?t <lQng tt th6ng 0512021.

- Ngodi ra, trong ndm2020, COng ry de dAu tu bd sung mQt s6 m6y m6c thi6t bi

nhd le, giim:

+ 12 mhy xe sgi;

+ 02 miy cl0u sgi PEASS.
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PHAN THUHAI
TiNu niNu HOar EoNG CUA HQr DONC QUAX TRI VA BAN ortU

nAxH

t. VO ho4t tlQng cria HQi aOng quAn tri
NEm 2020, HOi ddng qu6n trf dE tflp trung chi d4o, gi6m sdt hoAt tlQng eta Ban

GiSm d6c trong c6ng t6c di0u hdnh hopt dQng sin xuAt kinh doanh cria C6ng ty nhim
dim b6o c6c ho4t dQng cria Cdng ty tuAn thri ph6p luft, bdm s5t Nghi quytit Dai hQi rl6ng

cO d6ng d€ tri6n khai c6c k6 hoach thgc hiQn nhiQm vp.

f6 tt Dai h$i ddng c6 d6ng thucrng ni6n ndm 2020 d€r- nay, HQi ddng QuAn trf
lu6n duy tri c5c cuQc hgp thulng ky vd dQt xu6t, nhim gi6i quytit vd chi tlao kip thdi

cho hopt dQng cria C6ng ty tru6c nhiing bi6n dQng cria tinh hinh kinh t6 xd hQi trong

nudc cfing nhu trdn th6 gi6i. D6ng thdi, th6ng qua c6c b6o c6o cua Ban Gi6m d6c d0

theo d6i, nim bit qu6 trinh di6u hdnh sAn xu6t kinh doanh, ban henh c6c Nghf quy6t,

Quytit dinh cria HQi d6ng qudn tri d6 denh gi6 k6t qu6 hopt tlQng s6n xu6t kinh doanh,

c6ng t6c dAu tu, t6 chric nhdn sg, xdy dgng chitin luqc ph6t tri6n, y6u cAu ccr quan di6u

hdnh thgc hiQn c6c gihi phdp khic phlrc c6c tdn t1i, dhy manh s6n xu6t, ndng cao hiQu

quA ho4t dQng.

C6c Nghi quytit, Quytit dinh cria HQi d6ng qudn trf ban hdnh d6u dqa tr6n su th6ng

nh6t dOng thu{n cao cria c6c thinh vi6n HQi d6ng qu6n tri.
HQi d6ng qudn tri, T6ng Gi6m d6c dE thgc hiQn quy6n hpn vd nghia vU vdi tinh

thAn tr6ch nhiQm cao, vi lqi ich cria C6ng ty, cd d6ng vA nguoi lao dQng. HQi d6ng QuAn
tri lu6n b6m s6t, xem x6t dbnh gi|tinh hinh SAn xu6t kinh doanh, tinh hinh tdi chinh cria

C6ng ty, qua d6 dua ra cic chi d4o nhim tdng cudng tinh chtr dQng trong khai th6c thi
trudng, tpp trung chc gihiph6p ti6t kiQm, gi6i ph6p vA Oieu hdnh s6n x:udt, cilc gi6i ph6p

tdi chinh, diu tu, v.v. Khuy6n khich Ban Gi6m d6c vd c6n bQ c6ng nhAn vi6n cria Cdng

ty ph6t huy c6c thti m4nh, c6c uu di6m trong c6ng t6c qu6n tri s6n xu6t, th6o g0 nht'ng

kh6 khSn OO Oat muc ti6u ndng cao hiQu qu6 SAn xuAt kinh doanh.

2. Va c6ng tfc qu6n lf, tli6u hinh cria T6ng Gi6m tl6c, Ban tlidu hinh:
Cdn cri c6c Nghi quy6t cira HQi d6ng qu6n tri trong ndm2020 vO c6ng t5c sin xuAt

kinh doanh, dAu tu ph6t tri6n, thu nhflp cho CBCNV, th6ng qua chc cuQc hgp Ban di6u

hdnh vd b6o c6o tir c6c don vf, T6ng Gi6m d6c 116 chi rlpo c6c don vi, phdng ban chric

ndng phdi hqp vd thlrc hiQn t6t c6ng t6c quin tri s6n xu6t kinh doanh.

C6ng t6c quin tri, di6u hdnh cria Ban Gi6m d6c dd b6m s6t vdo c6c cht trucrng cria

c6c Nghi quy6t HQi <l6ng quAn trf. Cdc gihiph6p dugc thdng nn6t Oe ra dugc Ban Gi6m

ddc tflp trung chi dao mQt c6ch manh m6, quy6t liQt'nham d6m bAo vi€c ldm 0n dinh cho

nguoi lao <lQng vh hodn thenh c6c mpc ti€u dugc HQi cl6ng quAn tri dA ra.
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PHAN THII BA
oANn CIA UO4T D9NG Ctr.q, BAN KIEM SOAr TRONG NAtvt ZOZO

Ban Ki0m so6t d5 phdn c6ng cU th6 theo tirng linh vgc cho c6c thenh vi0n vii c6c

ho4t dQng ki6m so6t d6i voi chc hopt dQng Sin xu6t kinh doantr, dAu tu, tlri chinh cria

COng ty.

Tham gia dAy dri c6c cuQc hqp cria HQi d6ng quin tri, n6m Uat tintr hinh hoat rlQng

sdn xu6t kinh doanh cria Cdng ty. Tham gia g6p j'ki6n vdi HQi ddng qu6n tri, Ban di6u

hinh trong viQc thUc hiQn c6c k6 hopch, mpc ti6u cria Dpi hQi d6ng cO d6ng ph6 duyQt

cflng nhuviQc x0y dUng k6 hopch hdng ndm ctia C6ng ty.

Trong qu6 trinh ldm viQc, Ban Ki0m soSt 1u6n dugc HQi d6ng Quin tri, Co quan

<ti0u hdnh vd c6c dcrn vi b0 phfln t4o mgi diAu kiQn thufln lgi, cung c6p dAy dit chch6 so

sO tiQu theo y6u cAu cta Ban Ki€m so6t.

PHAN THU TIT
oB xuAr vA rcBN NGHI

N[m 2021 tii5p tgc dugc dU b6o ld mQt n6m dAy thSch thric d6i vdi ngdnh DQt May

n6i chung vi nginh Sgi n6i ri6ng do nhfrng 6nh hudng ti€u cqc ctra dich benh, c6c cuQc

chi6n tranh thucrng mpi, thi6n tai v.v. Trong khi d6, mta vu b6ng vua qua mAt mira d6n

t16n dU b6o s6n luqng b6ng todn cAu bi cat gi6m khoing 1% (theo Uy ban Tu v6n bdng

vii qu6c t6 - ICAC) vd viQc M! c6m nhflp b6ne v6i tt TAn Cuong d6n cl6n tinh trBng
l ^ngu6n cung b6ng todn cdu bi han chO.

Trong bOi cann d6, ban Ki6m so6t xin dua ra mQt s6 dO xu6't vi kitin nghi sau:

- Hgi ct6ng quin tri vir Ban Gi6m d6c tflp trung chi dpo, theo d6i s6t tinh hinh,

di6n bitin cria thitrudng, tlac biQt le thi trudng b6ng, xo th6 gi6i il6 xdy dpng kti

hopch mua sim NPL phu hgrp.

- Ban Gi6m ddc n€n lflp dU to6n ddng tiAn theo quy, theo nam nhim dim b6o

ddng ti6n luu chuy6n cta COng ty lu6n dAy dri vd th6ng su6t, tr6nh tinh trpng

thii5u hpt ddng ti0n cpc bQ trong thcri gian ng6n do c6c kho6n chi b6t thucrng

trong n6m.

- HOi ddng quin tri vi Ban Gi6m d5c phdn bd ngu6n lyc phu hqp cho vigc v4n

hdnh dua vdo s6n xuat aU 6n dAu tu m0 rQng nhd m6y k6o sgi 30,240 cgc. TO,n

dpng t6i da ngutin lgc s8n c6 cria C6ng ty dtl dua nhd m6y viro vfln hdnh vd dpt

hiQu qu6 cao sau khi dU 6n di vio hopt dQng

- Duy tri vi d6i mOi cdc gihiph6p dC titit kiOm chi phi nhung v6n dim b6o hiQu

qui hopt tlQng sin xu6t kinh doanh, duy tri 6n dinh chdt lugng sgi, titip tpc tim
,,i r t r^
ki0m, m0 rQng thitrudng kinh doanh, nghiCn cuu vd ph6t tri€n mpt hdng m6i..

Nhfln diQn, d6nh gi6 rui ro cira c6c qu6 trinh shn xu6t, kinh doanh Sgi. Thuong

xuy6n cflp nhflt c6c rui ro vd bign ph6p khAc phpc vdo c6c quy trinh, hQ th5ng
. quin ly s6n ru6t. Ban Gi6m d6c thuong xuy6n pfr6 fi6n c6ng t6c quin trf rui ro

cho c6c trucrng don vi vlr ngudi lao dQng nham n6ng cao y thric phong ngria rui

ro, tai nan lao dQng trong qu6 trinh s6n xu6t kinh doanh.
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- XAy dUng chuong trinh luu trtr, truy xu6t ngu6n g6c b6ng, xo stl dUng de d6p

img cdc y6u cAu cria c6c hiqp tlinh thuong mai d6i vdi xu6t xt NPL va di! AA

phdng rui ro leo thang cta c6c cugc chiiSn tranh thuong m4i qui5c ti5 d6n diSn

cuQc chi6n vd ngu6n g6c NPL, s6n phAm.

- TO chtic c6c l6p tldo t{o, ndng cao tay ngh6, k! ndng quin ljr, vfln hinh hQ thSng

sqi. T6 chfrc c6c dodn tham quan hge t&p tai c6c doanh nghiep cirng ngdrth, c6

ho4t dQng s{n xu6t kinh doanh hiQu qu6.

Tr€n ttiy ld todn b0 nQi dung 86o c6o cta Ban Ki6m so6t t4i Dai hQi ddng c6

d$ng thuong ni6n ndm202L Kinh trinh Dai hQi ddne c6 d$ng xem x6t.

TM. BAN Xttlt soAT coNc rY cP sql PHU BAI

Noi nh$n:
- Chri tich HDQT;
- C6c Thanh vi€n HEQT;
- Ban Gi6m d6c;
- TV Ban KS, KTT;
- Luu: Ban Ki6m so6t.

TM. TRTToNG BAN KIOM SO

vO UOANG PHUNG

I
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