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CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

SO : 03/BB-DHDCE.202L

D0. l4p - TF do - H?rh ph,i.

Dd NEng, ngdy 06 thdng 05 ndm 2021

BIEN BAN PHrEN HQP DAr HQr OOXC THUONG NrEN NArvr 202r

COXC TY CO PHAX DUOC TRUNG IIO|{C S

1. Thoi gian vdr tlia tli6m:

- TOn C6ng ty : Cdng fy CO phAn Dugc Trung ucrng 3

- Trg sd chinh : 115 Ng6 Gia Tu, P. Hai ChAu 1, Qufln Hai Chau, Tp. Dd Ning

- Md s6 doanh nghiQp : 0400102077

- Thoi gian hgp: Tu luc 13 gio 30 phrit dOn 15 gio 45 phut, ngey 0610512021

- Dia diOm: Kh6ch s4n Eden Plazathanh ph5 Da Ning

05 Duy Tdn, Hda Cudng Bdc, Hdi ChAu, Tp. Dd lrrlfing

2. Thhnh phAn tham dg phiOn hgp:
_a 

\ t

= VC dU phi€n hqp Dai h6i d6ng cO d6ng thucng ni6n ndm 2021 cria C6ng ty. C6
rX.nmphdn Duoc Trung ucrng 3 bao g6m:

+ Ong NguySn Vdn KhAi - Cht tich FDQT C6ng ty C6 phAn Dugc Trung ucrng 3.

+ Ong Trucrng Tho4i Nhdn - T6ng Gi6m d6c COng ty CO phAn Dugc Trung ucrng 3.

+ Cdc 6tg, ba le thenh vi€n HQi ddng quin trf C6ng ty C6 phdn Dugc Trung ucmg 3.

+ Cdc 6ng, be le thanh vi€n Ban Ki6m so6t COng ty CO phAn Dugc Trung ucrng 3.

+ Cung c6c 6ng, be ld cO d6ng vd ngudi dai diqn cd d6ng cria C6ng ty CO ph6n Dugc

., Trung ucmg 3.

-i'L.,1 
A\. 1.A a\.'Tdng sd cd d6ng tham dg trgc tiOp va th6ng qua nguoi d4i diQn: 26 ngudi ; ndm

A ' 
\ t t 

r . , 
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' 'git sd cd phdn la 1.578.770 c6 phdn tucrng ducng voi ty lQ 92,62 oh t6ng s6 c6
r X l! 1 ,/ r \ 1 1 A  t /n 

o 
. 1.4phdn ddphat henh cria C6ng ty.(Danh s6ch cd d6ng vd d4i diEn c6 d6ng tham dU

phi6n hgp dinh kem theo bi0n bdn ndy.)

3. 86o c6o k6t que ki6m tra tu crlch cO C6ng vi tuy6n b5 dfl di tli6u kiQn ti6n hdrnh

phiOn hQp :

Eai hQi ddng cd d6ng dd nghe 6ng NguySn Th€ Nam - Trucrng Ban Ki0m tra tu c6ch
ir^+^

c6 d6ng, dgc b6o c6o thdm tra tu cdch c6 d6ng, trong d6:

Eia chi: I 15 Ng6 Gia Tg - Q.Hai Chdu - Dd Ndng
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BiAn bdn hoP DHDCD ndm 2021 l

- T6ng sil c6 d6ng cria c6ng ty dd dugc Ban t6 chrlc tri,6p tfp theo danh sdch c6 ct6ng

li 99 c6 d6ng;

- 56 c6 d6ng tham dg t4rc ti6p vi crl d4i diQn tham dg: 26 ngudi, niim git sti c6

phan h 1.578.770 c6 phdn, chi6m t'j \Q96,62 % t6ng sii c6 phan c6 quvOn bi6u

quyer;

Cdn cri quy dinh Luat Doanh nghiQp hi-€n hanh, thay m4t Ban t6 chrlc Dai hQi, Ong

Nguy[n Th6 Nam, Truoirg Ban Ki6m tra tu c6ch c6 tl6ng tuy€n bi5 phi€n hqp dir didu kiQn

tluqc ti6n hdnh.

4. BAu Doirn chi tga vir Ban Ki6m phi6u :

4.1. Cht tga cuQc hpp cr? thirnh vi0n Doin chrfi tga

- 6ng Nguy6n VAn Kh6i, Cht tich IDQT - Chir tsa cuOc hqp

- 6ng Nguy6n Vdn Kh6i crl thanh viOn cloan chri tich gdm :

+ Ong Truong Tho4i NhAn , thdnh vi6n IIDQT

+ 6ng Trdn Anh Tu6n, thdnh vi€n FDQT

Dpi hQi da bi€u quytit th6ng qua thanh vi6n Dodn chir tich v6i k6t qua nhu sau :

. + Sti phitlu bi6u quytlt trin tfranfr tOO X

+ Sii phi6u bi6u quyiit kh6ng trin thenh 0 %

+ 56 phi6u bi6u quy6t kh6ng c6 i ki6n 0 %

4.2.BAu Ban Ki6m Phi6u :

Theo dd ct cira chri tsa, Dai hQi da bi6u quytit th6ng qua Ban Ki6m phi6u gdm :

- BdTrucrngMinhNguYQt-Tru&ngban'

- Be V6 Lf H6ng Hen

- Ong Pl4m Dinh Nhft HuY

r6t qua bi6u quyiSt nhu sau :

+ 56 phi6u bi6u quytit ten tha*r tOO X

+ 56 phi6u bi6u quft kh6ng t6n thenh 0 %

+ S5 phiiiu bi6u quy6t kh6ng c6 j kiiin 0 %

5. Th0ng qua chuong trinh D4i hQi vn Quy ch6 lirm viQc crla D4i hQi :

_ Dai hoi dd nghe 6ng Tr6n Anh Tu6n thay m4t Dodn chri tich trinh bdy chuong

trhh Dai hOi.

Dia chi: l 15 Ng6 Gia Tu - Q.Hdi Ch6u - Di NEng website: httD://www'duoctw3'com
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BiAn ban hpp DHDCD ndm 202l

r6t qu,a bi6u quYt5t nhu sau :

+ s6 phi6u bi6u quY6t tin thanh 100 %

+ S6 phi€u bi6u quy6t kh6ng tin thanh 0%

+ 56 phi6u bi6u quy6t kh6ng c6 f ki6n 0 %

- Ti6p d6n Dai hQi dd nghe 6ng Tfn Anh TuAn trinh bey Quy chii lim viQc tei Dai

h0i.

K5t quA biAu quYi5t nhu sau :

+ 56 phi6u bi6u quY6t trin manl too x
+ 56 phi6u bi6u quylit kh6ng tdn thanh 0 %

+ SO phi6u biAu quytit kh6ng c6 i k6n 0 %

6. Nhfrng nQi dung dugc trinh biry tgi cuQc hqp

6.1. Tir trinh srfa A6i Oidu lQ C6ng ty, Tir trinh sr?a tl6i Quy ch6 Quy ch6 nQi

bQ vd quin tri c6ng ty vdr Tir trinh ban hlnh Quy ch6 hogt ilQng crla HDQT 
t

cdng ty I

- 6ng Nguy6n Vdn Kh6i thay m{t Doan chri tich dqc td trinh vA viQc srla a6i aiAu 
:

' lQ c6ng ty, td trinh Quy c* nQi b0 vA quan tri c6ng ty vd td trinh ban henh'Quy I
ch6 hoat d$ng cria HDQT c6ng tY' I

6.2.TdtrinhvdviQcbanhirnhQuych6ho6ttlQngcriaBanki6mso6tc6ngty

Bd Ngd Thi Thu HiAn thay m{t Ban ki6m so6t dQc td trinh v0 viQc ban hdnh Quy

ch6 hoat dQng cua Ban ki6m s 6t c6ng ty'

6.3. Brio c6o ho4t ilQng crla HQi d6ng quin tti2020 vlr Phunng hu6mg ho4t

. dQttgntr,m202l
, ong Nguyen van Kh6i thay m[t cho Hoi aong q h tri b6o c6o hoat ttong cta

. HOi ddng qudn hi n[m 2020 vd Phuong huong ho4t tl$ng fim2}2l'

6.4' Brio c6o hoqt itQng sin xudt kinh doanh nim 2020 vdr k5 hoqch nim

2021

ongTruorrgThoeiNhdnthaym{tchoBarrdiduhanhb6oc6ohoettlongsan
xuAt kinh doanh nlm 2020 vn k6 hoach n6m 2021'

6.5. B6o cio hogt ilQng cia Ban Ki6m so{t

BeTdnThiMinhthaym{tchoBanKi6mso6tb6oc6ohoetd0ngcridBan
Ki6m sodt nim 2020.

Dia chi: 115 Ng6 Gia Tu - Q'Hdi Chdu - Dd Ning wobsite: httD://www'duoctw3'com

Dien tho?i: 0236.383 0202 - Faxt 0236'3822767 Email: ceteco'us2ol3@yahoo com



Bi€n ban h7p DHDCD ndm 202I

6.6. Td trinh 86o crio tiri chinh tIfl dugc ki6m tofn nlm 2020

6ng Trucrng Tho4i Nhdn dqc td trinh th6ng qua 86o c6o tdi chinh dd duoc kiOm

to6n ndm 2020.

6.7. Td trinh DF ki6n phfln ptrdi lqi nhu4n nim 2020 vn MQt s6 chi ti6u thi

chinh nlm 2021

Ong Trucrng Thoai NhAn thay'mflt Eoan Cht tich dqc to trinh du ki0n phdn phOi

lqi nhuan n6m 2020 vd Mot s6 chi tiou tdi chinh n6m 2021.

6.g. Td trinh Br[o c6o chi trfl thi lao, luong HOi tl6ng quin tri, Ban Ki6m

so6t, Tdng girim d6c vh thu kf c6ng ty nim 2020 vn K6 ho4ch chi trfr thir

lao, lucrng HOi tl6ng quin tr!, Ban Ki6m so6t, Tdng gi6m tISc vh thu kf cdng

ty nim 2021

Ong Trucrng Thopi Nhdn thay mflt Dodn Chu tfch dgc b6o c6o chi tri thir lao,

lucmg cua HQi d6ng quin trf, Ban Ki0m so6t, T6ng gi6m d6c vd thu ky c6ng ty

ndm 2020 vit td trinh k0 hoach chi trA thir lao, lucrng cua HQi d6ng quAn tri, Ban

Kiom so6t, T6ng gtfm d6c vd thu $i c6ng ty ndm 2021.

6.9. K6 ho4ch 1;a chgn tlcrn vi ki6m tofn nim 2021

Bd TrAn Thi Minh thay mflt Ban Ki0m so6t dgc td trinh kti ho4ch lga chqq dcrn

vf kiOm to6n n[m 2021.

6.10. Td trinh mi6n nhiQm thinh vi0n HQi tl6ng Quin tr! tl6i vfi 6ng Vfi Tam

KhOi vi bAu 01 thirnh viOn HDQT bd sung

Ong Nguy6n Vdn Kh6i thay mflt Dodn Chu tich dgc To trinh miSn nhiQm thanh

vion Hoi d6ng Quan tri d6i voi 6ng vt Tam Kh6i va bAu 01 thanh vien HDQT

bd sung.

6.11. Td trinh mi6n nhiQm thhnh vion Ban Ki6m so6t a6i voi bh Trfln Thi

Minh vir bAu 01 thhnh viOn BKS bd sung ' '

Ong Nguy$n Vdn Kh6i thay mflt Eodn Chu tfch dqc Td trinh mi6n nhiQm thanh

vien Ban Kiem so6t d6i v6i bd TrAn Thi Minh vd bAu 01 thanh viOn BKS bo

sung.

i. Dai hQi thio tufn vi bi6u quy6t sau khi nghe cf c bin brio c6o vi td trinh

7.1. D4i hQi thf,o lufln: Dai hoi kh6ng c6 i, kien thio 1u0n

7.2.D4ihQi bi6u quY6t cdc nQi dung

7.2.L Sua d6i DiOu lQ C6ng tY

KOt qu6 bi€u quY0t nhu sau :

Dla chi:'1 15 Ng6 Gia Tu - Q.Hai Chdu - Oa Ning
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BiAn ban hqp DHDCD ndm 2021

- SO phi6u biOu quy6t t6n thdnh : 100 %o

- SO phiOu bi0u quy6t kh6ng t6n thdnh : 0o/o

- SO phiOu bi6u quy0t kh6ng c5 i'kiOn : 0 Yo

7 .2.2. Sua d6i Quy chO nQi b0 vC quin trf c6ng ty

KOt qui bi€u quYet nhu sau :

- SO phiOu biOu quytit t6n thdnh : 100 oh

- SO phi€u biOu quyOt kh6ng t6n thdnh : 0o/o

- SO phi€u bi0u quy0t kh6ng c6 !'kiOn : 0 Yo

7.2.3. Ban hdnh Quy ch6 hoat d6ng cuaH6i ddng quin tri

KOt qui bi0u quYOt nhu sau :

- S6'phi0u biOu quyet t6n thdnh : 100 %

- SO phi0u bi€u quy0t kh6ng t6n thdnh : 0o/o

- SO phi€u biOu quy0t kh6ng c6 !'kiOn : 0 o/o

7 .2.4. Ban hanh Quy chti ho4t d6ng ctra Ban Ki6m so6t

KOt qui biOu quYOt nhu sau : '

- SO phi6u biOu quytit t6n thdnh : 100 Yo

- SO phiOu biOu quyet kh6ng t6n thdnh : 0o/o

SO phiOu biOu quyet kh6ng c6 i'ki0n : 0 Yo

7.2.5. B6o c6o ho4t dqng ctra HOi d6ng quintrf ndm 2020 vd Phucmg hucrng ho4t

dQng ndm 2021

- fOt qui ho4t d6ng cua H6i d6ng quin tri ndm 2020 vd c6c chi ti0u chinh ndm

2020:

Chi tiOu
Dcrn
vi

Thqc
hiQn
2019

K6
ho4ch
2020

Thqc
hiQn
2020

ryrf-%

So vcri
KII

So vrfi
NT

1. Doanh thu thudn tr.d 338.3r7 3 07.000 264.326 86,to 78,1o

- Doanh thu hdng san
,

xuat
tr.d 62.589 72.000 68.288 94,8% 109,1%

- Doanh thu bdn hdng
vd ily thdc nhflp khQ"

tr.d 275.727 2 3 5.000 196.038 83,4% 7 I,l%

Dia chi j I 15 Ng6 Gia Ty - Q.Hai Chdu - Dd Ndng
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Chi tiOu
Don
vi

Thqc
hiQn
2019

K6
ho4ch
2020

Thqc
hiQn
2020

Tyrq-%

So vcri
KII

So vcri
NT

2. Lgi ntruQn trudc thu6 tr.d 364 700 2.436 348,00h 669.204

3. Lgi nhuQn sau thuO
tr.d 159 s60 r.720 307,ro 108 1.8%

4. Muc chia c6 ttic % 0
a
J 5 166,70h

TT Chi tiOu Don vi
K6 ho4ch nim

2021
So vcri NT

(%)

I Doanh thu thudn tr. d6ng 290.000 109,704

- Doanh thu hdng sdn xudt tr. d6ng 80.000 I I7,20k

- Doanh thu hdng ilY thdc NK tr. d6ng 2 10.000 I 07, l%

2 Lgi nhufn tru6c thu6 tr. d6ng 3.500 r43,7yo

a
J Lgi nhuAn sau thu6 tr. d6ng 2.800 1.62.8%

4
I

Muc chia cd ttic % 5% 100,0%

- phucmg hucrng ho4t d ng n6m 202r vd m6t sd chi ti0u k0 ho4ch ndm 202t:

KOt qui bi€u quYtit nhu sau :

SO phiOu bi0u quyOt t6n thdnh : 100 %

56 phiOu bi0u quy€t kh6ng tfn thdnh : \oh

56 phiOu bi6u quyOt kh6ng c6 i' kiOn : 0 o/o

7 .2.6. 86o c6o ho4t dqng san *u6t kinh doanh ndm 2020 vd k0 ho4ch n[m 2021

cira Ban diAu henh

KOt qu6 bi€u quYet nhu sau :

SO phiOu bi6u quy0t t6n thdnh : 100 o/o

56 phi€u bi€u quyOt kh6ng t6n thdnh : \Yo

SO phi0u bi6u quyOt kh6ng c6 i'ki0n : 0 Yo

7 .2.7 . 86o c6o ho4t dong cira Ban Kiem so6t n6m 2020

KOt qud biOu quY0t nhu sau :

SO phiOu biOu quy0t t6n thdnh : 100 o/o

Dia chi:' ,, i:.tifi:[:lxii3ll?"?' 
thanh 

' 
0of"o,,,e: 

http://www duoctw3 com
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BiAn ban hpp DHDCD ndm 202I

- SO phiOu bi€u quy6t kh6ng c6 y ki0n : 0 o/o

7.2.8. B6o c6o tdi chinh dd dugc ki6m to6n ndm 2020

KOt qui bi6u quYOt nhu sau:

56 phi0u biOu quytit t6n thdnh : 100 %

- SO phiOu bi6u quy0t t6"g t6n thdnh : \Yo

- SO phitiu bi6u quyet kh6ng c6 !'kiOn : 0 Yo

7.2.g. DU kiOn phin ph6i lqi nhu?n ndm 2020 vd C6c chi tiOu tdi chinh chu y6u

n[m 2021

- Thgc hiQn phdn phOi lgi nhufln ndm 2020

DVT: TriQu cl6ng

STT Khoin mqc s6 tidn

I Lgi nhuQn sau thuO chua Phdn PhOi

Chi tri c6 tric: 5Yolv6n diOu lE

Quy d6u tu ph6ttri0n (trich 30% LNST)

t.720

2 87s

st63

4 Qu} khen thucrng phric lqi

Lqi nhufln sau thuO con l4i chua phdn phOi

170

5 159

- MOt sO chi tiOu tdi chinh ndm 2021
\

DVT: TriQu d6ng

STT Chi ti6u
K6 ho4ch
,

nlm 2021

Ty le so vrfi

thqc hiQn nim
2020

I T6ng doanh thu thuAn 290.000 r08 %

144%

r63%

---"----:--"

t00%

t00%

2 Lgi nhufln truoc thuO 3.500

a
J Lgi nhufn sau thu6 2.800

4 C6 tuc 5%l v6ndi0u 10

5
t ,,, .A

Trich QuY Ddu tu Ph6t triOn 30% LNST

Dla chi:'115 Ng6 Gia Tu - r .H6i ch6u - oa Ning website: http://www.duoctw3.com
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BiAn ban hep DHDCD ndm 202I

STT Chi ti6u
K6 ho4ch

nim 2021

Ty le so vcri

thqc hiQn nlm
2020

6 Trich Qu} Khen thucrng Phuc lgi rc% LNST r00%

KOt qui bi€u quY0t nhu squ :

- SO phiOu bi6u quY6t t6n thdnh : 100 %

- SO phiOu biOu quy0t kh6ng t6n thdnh : 0o/o

- SO phiOu biOu quy0t kh6ng c6 !'kiOn : 0 Yo

7 .2.10.86o c6o mric chi tri thir lao, lucrng cho HOi ct6ng Quin tri, Ban Ki0m so6t,

T6ng gi6m d6c vd thu kf COng ty ndm 2020 va Td trinh v0 viec chi tri thu

lao, lucrng ndm 202I

KOt qui bi6u quYOt nhu sau :

- SO phiOu biOu quytit t6n thdnh : 100 %

- SO phiOu biOu quyOt kh6ng t6n thdnh : 0o/o

-SOphi6ubiOuquyetkh6ngc6i'kiOn:0o/o

7 .2.I1.Lua chgn dcrn vf kiem to6n cho ndm tdi chinh 2021

Dai hqi da bi6u quyet th6ng qua td trinh kti ho4ch lga chgn dcm vi kiOm to6n

n6m 2021ctng v6i lga chgn dcn vi kiOm to6n cira T6ng c6ng ty Dugc Vi9t Nam

_ CTCP.

KOt qui bi6u quYOt nhu sau :

- SO phi6u bi0u quYOt t6n thdnh :100 %

- SO phi6u biOu quy0t kh6ng t6n thdnh t 0'/'

- SO phi0u biOu quy0t kh6ng c6 !'ki6n : 0 Vo

7.z.L2.Mi6n nhiQm thdnh vien Hqi d6ng Qu6n tri d6i vdi 6ng Vfi Tam Kh6i vd bAu

01 thdnh vi0n HDQT bd sung

Kt5t qua biOu quY6t nhu sau :

- SO phiOu bi0u quyOt t6n thdnh : 100 o/o

- SO phiOu bi0u quyet kh6ng t6n thdnh : 0o/o

- SO phiOu biOu quy0t kh6ng c6 y ki6n : 0 %o

Dla chi:' 115 Ng6 Gia TU - Q.Hai Chdu - Dd Ndng
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7.2.13.Mi5n nhiQm thanh vi6n Ban ki6m so6t eOi vOi bd TrAn Thi Minh vd bAu 01

thanh viOn BKS b6 sung

KOt qui bi6u quy0t nhu sau :

nA t .A r .A A, ,, ,1 r
56 phiOu bi6u quy6t t6n thdnh : 100 o

nA ,.A r .l '
56 phi€u biOu quyet khdng t6n thdnh : 0o

56 phiOu biOu quy6t kh6ng c6 i, kiOn i 0 yo

8. BAu cfr b6 sung thhnh vi6n HQi tlQng quen tri vi thhnh vi6n Ban ki6m so6t

8.1. Thfing qua Quy cnA fi cfr, ftng crb vd bAu cfc tqi Dqi hQi itilng cO tl6ng thwdng

nidn ndm 2021

Bd Trucrng Minh NguyQt - Tru&ng Ban kiOm phi6u dgc vd th6ng qua Quy cn6 Ae

ctr, img ctr vd bAu cu t4i Dai hQi cl6ng c6 d6ng thuong ni€n ndm 202I.

KOt qui biOu quytit th6ng qua Quy cn0 AC cu, img ctr vd bAu ctr nhu sau :

- SO phi6u bi6u quyOt t6n thdnh :100 %

- SO phi€u biOu quy0t kh6ng t6n thdnh : 0 oh

Sd phi6u bi6u quy6t kh6ng c6 ! I't5n 0 o/o

8.2. ndu cic bd sung thdnh viAn HQi iling qu&n tri nhiQm kit 2020-2025 .,

g.Z.t. OA crl vd img cir b6 sung thdnh vi6n HQi ddng quan tri nhiQmk! 2020-2025

- Bd Truong Minh NguyQt dai diQn t6 bdu qi <tqc tton dO ct thanh vi€n t,

IDQT cua T6ng c6ng ty Dusc ViQt Nam ld be TrAn Thi Minh' t

- Kh6ng c6 c6 <t6ng ndo tg img cr!

8.2.2. Th6ng qua danh sdch bAu cir b6 sung thdnh vi€n HQi d6ng quan tri nhiQm ki
2020-202s

- Bd Truong Milh NguyQt thay m{t Ban ki6ni phi6u th6ng qua danh s6ch biu

ct thdnh vi0n HQi d6ng quan tri nhiQm ky 2020-2025 g6m bd TrAn Thi

Minh.

-.^. ,1

KOt qui biOu quy0t nhu sau :

nA t .A r .l A, ,, ,1 \
56 phi6u biOu quyet tdn thdnh i 100 %

SO phiOu biOu quy6t kh6ng t6n thdnh i 0 Vo

56 phi0u biOu quyet kh6ng c6 i'ki€n i 0 o

8.2.3. fet qu6 bAu cu

Dia chi: '115 Ng6 Gia Ty - Q.Hai ChAu - DdNing Website: http://www.duoctw3.com
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ftit qua tiAm ptrl5u cp th6 nhu sau:

- T6ng s6 phi6u ph6t ra ld: 26 phi6u,tuong img voi 1.578.770 c6 phen

- T6ng s6 phiriu thu v€ ld: 26 phi6qtuong img v6i 1.578'770 c6 phdn

- Sd phi€u hqp lQ ld : 26 Phi6u

- 56 phiiiu khdng hqp lQ ld : 0 Phi6u

Ba Tren Thi Minh dat 1.578.770 phi5u bAu, d?t fi lQ 100%

Vay be Tran Thi Minh da tning crl chr?c danh thAnh vi€n HQi ddng quAn tri nhiQm

kt 2020-2025.

83. Bdu cri bdi sung thdnh viAn Ban Ki,6m sodt nhiQm kit 2020-2025

S.3.1. Dd cri vd img crl thdnh vi6n Ban ki6m sodt nhiem kr 2020-2025

- Bd Trumg Minh NguyQt dai diQn t6 bAu cir dqc ilon dA cri thanh viOn Ban

ki6m so6t cria T6ng cdng ty Duo. c ViQt Nam ld 6ng Nguy6n Thii Nam'

- I(h6ng c6 c6 d6ng nao qu img crt

8.3.2. Th6ng qua danh s6ch bAu cir thdnh vi6n ban ki6m so6t nhiQm kl 2020-2025

' Bd Truong Minh NguyQt thay mflt Ban ki6m phi6u th6ng qua danh s6ch bAu

crl b6 sung thinh vi6n Ban ki6m so6t nhigm W 2020-2025 g6m 6ng Ngirydn r

rh6 Nam. i
K6tqunbi6uquy6tnhusau t 

,),

56 phi6u bi6u quy6t tan thanh : too % 
D

56 phi6u bi6u quytit kh6ng trin thanh : 0 %

- 56 phi6u bi6u quytlt khdng c6 1i kiiSn : 0 %

8.1.3, K6t quA biu cri

Ktit qul ki6m phi6u cq th6 nhu sau:

- T6ng s6 phir5u ph6t ra ti: 26 phitiu,tuong img vu 1.57 8.770 c6 phan

- T6ng s6 phitiu thu vd h: 26 phi6u,tucng img vdi 1.578.770 c6 phAn

- 56 phi6u hqp lQ ld : 26 Phi6u

- 56 phi6u kh6ng hqp lQ h : 0 Phitiu

6ng Nguy6n Th6 Nam det l'578'770 phi6u bdu, dat ry le 100%

VSy 6ng Nguy6n thti Nam da trung crl chrlc danh thanh vi6n Ban ki6m so6t

nhiQm lcj 2020-2025.

Dia chi: 115 Ng6 Gia TU - Q.Hii Chdu - DdNing Website: httD://www duoctlv3'com

DiQntho4i:0236.3830202-Fax:02363822767Email:cateco'us2013@vahoo'com



giAn bdn h2p DHDCD ndn 2021

9. B6 ngc Dli hQi

Bn Ddng Hujnh Kh6nh Hda thay mEt Ban Thu kf dqc dg thno Nghi qu#t oai troi

ddng c6 dbngrfim2l2l.

f6t qua biOu quy€t th6ng qua Nghi Quy6tDai hQi ddng cO d6ng :

- SO phi6u bi6u quyet tan thanh : 100 %

- SO ph6u bi6u quy6t kh6ng ttu thlnh : 0 Yo

- SO phi€u bi6u quyet kh6ng c6 ! ki€n : 0 Yo

phi6n hgp Dai hQi <tdng c6 dOng thucrng niOn ndm 2021 cira Cdnety CP Duo.c Trung

uong f ket thric vdo hdi 15 gio 45 cung ngdy.

BAN TI{t' KY
r

TQA DAI HQI

Ddng Hulnh Khinh Hda Bti Thi Thu Hnng

,a Dia chi: 115 Ngd Gia Ts - Q.Hei Chdu - oa NEng

f DiQn thopi 0236.3830202 - Fa><: 0236.3822767

Vin Khdi

Website: http://www.duoctl3.com

Email : ceteco.us2O I 3 @Yatroo.com

i-^ry)
CONG TY



Sd : 044{Q-DHDCD.202L

NGHI QUYET

DAI HeI oOxc Co DONG THUONG NIEN NAM 202I

cOxc rY co PHAN DUqc rRUNG UcIl{G 3

Cdn cft LuQt Doanh nghiQP hi€n hdnh;

Cdn ca Diiu rc tA chuc vd hogt d1ng cila Cong ty CO phdn Duqc Trung uong 3;

Cdn ctir Quy chA nQi b0 vi qudn tri c6ng ty;

Cdn ca vdo BiAn ban hpp Dqi h\i d6ng rA dArg thudng niAn ndm 2021 s6 03/BB-

DHDCD.202I duqc t6 chuc ngdy 06/05/2021 ;

QUYETNGHI

Didju 1. Th6ng qua viQc sfra tl6i Di6u lQ vn Quy ch6 nQi bQ vO quf,n tri cdng ty cria

COng ty .6 phAn Dugc Trung uong 3. ,

Dai hqi d6 bi6u quyet th6ng qua viQc sua d6i Di0u lQ voi 100 % sO phiOu bi6u quy0t

t6n thdnh

Eai h6i da bi6u quyet thdng qua viQc sua d6i Quy chO nOi b0 v0 quin trf c6ng ty voi

100 % sd phi0u biOu quYet t6n thdnh.

Didu 2. Th6ng qua viQc ban hirnh Quy chii ho4t ilQng cria HQi tldng qufln tri vh quy

ch6 ho4t ilQng cria Ban ki6m so6t c6ng ty cria C0ng ty .6 phAn Dugc trung uong 3.

C6NC TY CO PHAN

Dtlgc rRUNG IIOI{G 3

Dai hoi d6 biou quyot th6ng viQc qua ban hdnh Quy ch€

quin tri voi t00 % s6 phiOu biOu quyOt t6n thdnh

Dai hoi d6 biou quyist th6ng viQc qua ban hanh quy cho

so6t vdi 100 % s6 phiOu biOu quyet t6n thdnh.

Di6u 3. Th6ng qua 86o c6o ho4t ilQng cria HQi ddng qufln

hufng ho4t tlQng nim 2021.

I'/Shl quyet DHDCD ndm 2021

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc lip - Tqr do - H4nh Phttc

Dd l,lfing, ngdY 06 thdng 05 ndm 202I

ho4t dQng cua HQi d6ng

hoat dQng ctra Ban kiOm

tri nlm 2020 vir Phucrng

Dai h6i dd bi6u quy6t th6ng qua b6o c6o ho4t dQng cira HOi d6ng quin tri ndm 2020

vd phucrng hucrng ho4t dqng ndm 2021voi 1 00 % sd phiOu biOu quy6t t6n thdnh, cu thO

nhu sau:



NShi qwyet DHDCD ndm 2021 ., :

3. 1 . KOt qui ho4t dOng cua HQi d6ng qu6n tri ndm 2020 vir c6c chi tiOu chinh n[m

2020:

Chi tiOu Dcrn v!
Thqc
hiQn
2019

K6
ho4ch
2020

Thqc
hiQn
2020

Ti, rc oh

So vfi
KH

So vfi
NT

1. Doanh thu thudn tr.d 338.3r7 307.000 264.326 86,IOA 78,r0

- Doanh thu hdng san
,

xuat

Jtr.d 62.s89 72.000 68.288 94,8% I09,104

- Doanh thu bdn hdng
vd fiv thdc nhq.p khdu

tr.d 275.727 235.000 196.038 8 3,40% 7l,l%

2. Loi nhu6n tru6c thu6 tr.d 364 700 2.436 348.0% 669,20

3. Lgi nhufln sau thuO tr.d 159 560 r.720 307 ,106 1081,8%

4. Muc chia c6 tric % 0 J 5 166,70

3.2. Phucrng hucrng ho4t dQng ndm 2021vd mQt s6 chi tiOu kC ho4ch ndm 202I:

TT Chi tiOu Don vi
K6 ho4ch nIm

2021
So voi NT

(%)

I Doanh thu thuAn tr. d6ng 290.000 t09,7p/o

- Doanh thu hdng sdn xudt tr. d6ng 80.000 I17,20%

- Doanh thu hdng ily thdc I{K tr. d6ng 210.000 1 07, 1%

2 Lgi nhufn trudc thu6 tr. ddng 3.500 r43,70

3 Lgi nhufln sau thu€ tr. d6ng 2.800 162,80

4
1

Mric chia c6 tric % 5% r00,004

Di6u 4. Thdng qua B6o c6o ho4t ilQng sin xu6t kinh doanh nlm 2020 vn k6 ho4ch

nIm 2021

Dai hQi dd bi€u quyOt th6ng qua 86o c6o ho4t dQng sdn xudt kinh doanh ndm 2020

vd k0 ho4ch n[m 2021. cua Ban di6u hdnh voi 100% sd phi0u biOu quytit t6n thdnh.

Di6u 5. Thdng qua 86o c6o ho4t ttQng cria Ban Ki6m sodt nim 2020

Dai hQi da bi0u quy0t th6ng qua B6o c6o ho4t dQng ho4t dQng ctra Ban Ki0m so6t

n[m 2020 voi 1 00% sd phitiu bi0u quy0t t6n thdnh.

=
0

iN
'.F
otl
IG

+b



NShi quyet DHDCD ndm 202I

Di6u 6. Thdng qua td trinh brlo c6o tii chfnh dfl dugc ki6m tofn nlm 2020.

Dai h6i da biou quyOt th6ng qua b6o c6o tdi chinh dd dugc ki0m to6n ndm 2020

voi 1 00% s6 phiOu bi€u quyet t6n thdnh.

Di6u 7. Th6ng qua td trinh dU ki6n phffn ptr6i lgi nhu$n nIm 2020 vn MQt s5 chi

tiOu tiri chinh nim 2021 
\.

Dai h6i da bi6u quy6t th6ng qua dg kiOn ph6n phOi lqi nhufln ndm 2020 vi mQt

s6 chi tieu tdi chinh ndm 202I voi 1 00% s6 phiOu biOu quytit t6n thdnh, cp thO nhu sau

7 .1. Thgc hiQn phAn phOi lqi nhufln ndm 2020

DVT: TriQu d6ng

STT Khoin mqc s6 ti6n

1 Lgi nhufln sau thu0 chua Phdn PhOi

\

Chi tri cO tric: 5Yolv6n diOu lE

Qul dAu tu ph6t triOn (trich 30% LNST)

a;d;ffi&il
Lqi nhufln sau thu6 con l4i chua phdn ph6i

t.720

875* 
iiu
t70

159

2

3

4

5

7 .2. Mqt s6 chi ti6u tdi chinh n5.m 2021
\

DVT: TriQu d6ng

STT Chi ti6u
K6 ho4ch

nim 2021

Ty le so vcri

thqc hiQn nlm
2020

I Tdng doanh thu thuAn

,

Lgi nhufn trudc thuO

290.000 t08 %

2 1l9o
r:4':o/o

3 Lgi nhufln sau thuO 2.89-o l6lo/a

4

5

6

C6 tuc
-- -. -.- ."*

Trich Qu! Ddu tu ph6t triOn

Trich Quy Khen thucng Phuc lgi

5%l v6ndi0u lO 100%

30% LNST

IO% LNST

t00%

rc0%



Diou 8. Thdng qua td trinh brlo crio chi tri thi lao, luong HDQT, BKS, T6ng girim

tl6c vi thu ky cfing ty nim 2020 vir k6 ho4ch chi tri thi lao, luong HDQT' BKS'

Tdng gi6m tl6c vh thu kf c6ng ty nlm 2021

Dai hQi dd bi0u quyet th6ng qua td trinh b6o c6o chi tri thir lao, lucrng HDQT,

BKS, Tdng giam d6c vd thu ky c6ng ty n[m 2020 vd k hopch chi trd thtr lao, lucrng

IDQT, BKS, T6ng giamd$c vd thu k1r.c6ng ty n6m 2021, cg th6 nhu sau :

8.1. 86o c6o chi tra thu lao, lucrng HDQT, BKS, T6ng giam d6c vd thu ky c6ng

ty ndm 2020.

Dai hQi dd biOu quy6t th6ng qua b6o c6o chi tra tht lao, lucrng FDQT,

BKS, T6ng giimddc va thu ky c6ng ty ndm 2020 v6i 1 00% sO phiOu bi€u quy0t

t6n thanh viEc chi tri thir lao, lucrng cho thdnh viOn HQi d6ng Quin trf, Ban

KiQm so6t, T6ng gi6m d6c vd Thu ky c6ng ry da tudn thu dring theo nQi dung

Nghi quyot Dai hoi d6ng c6 d6ng thucmg ni6n n6m 2020 th6ng qua.

8.2. Quy0t dinh mric chi trd thir lao, luctng thdnh viOn HDQT, thdnh viOn BKS,

TOng giilmddc va thu ky c6ng ty n[m 202I

- Tht lao, lucrng thdnh viOn HDQT, thdnh viOn BKS

TT Chric danh Chuy0n trfch

(dOng/nguoi/thdng)

Khdng chuy6n trdch

(ddng/ngudilth6ng)

I
\

HQi d6ng qu6n tri

I chil tich HDQT 40.000.000 6,000.000

2 Uy viAn HDQT 4.000.000

II Ban ki€m so6t

I Truhng BKS I5.000.000 4.000.000

2 Thdnh viAn BKS 2.000.000

- Lucrng TOng gtttmdOc : 35.000.000 d6nglthhng

- Thir lao Thu ky c6ng ty :2.000.000 d6ngl th6ng

Thir lao, lucrng thdnh vi6n IDQT, thenh vi6n BKS, Tdng giamd6c vd thu

ky c6ng ty dugc tri vdo cu6i mdi thang.

Dai h6i da biOu quytit th6ng qua vdi 100% s6 phiOu biOu quy0t t6n thdnh.

)

Y

s

N(

-D



Nshi quvA DHDCD ndm 2021

Didu 9. Thdng qua td trinh k6 hoqch lqa chgn ttorn vi ki6m toin nllm 2021

Dai hOi da bi6u quytit th6ng qua td trinh k6 ho4ch lga chgn dcm vi ki€m toan

ndm 2021 cirng v6i lga chgn cua T6n c6ng ty Duo. c ViQt Nam - CTCP v6i 100%

phi6u trin thdnh.

Didu 10. Th6ng qua td trinh mi6n nhiQm thinh vi6n HQi tldng QuAn t4 d6i Yfi 6ng

Vfl Tan Kh6i vn biu 01 thirnh vi6n IiDQT b6 sung

Dai hOi da bi6u quy6t thdng qua td trinh mi6n nhiQrn thdnh viOn HQi d6 rg Quan

tri d6i vdi 6ng Vfl Tam Kh6i vd bAu 01 thdnh vi6n IIDQT b6 sung vdi 100% phitiu tan

thenh.

Didu ll. Th6ng qua td trinh mi6n nhiQrr thinh vi6n Ban ki6m sodt d6i v6'i b,l

TrAn Thi Minh vlr bAu 01 thirnh vi6n BKS b6 sung

Dai hoi da bi6u quy6t th6ng qua td trinh mi6n nhigm thnnh vi€n Ban ki6m so6t

d6i voi bd Tran Thi Minh vd bAu 01 thnnh vi6n BKS b6 sung voi 100% phiiiu t6n

thenh.

Didu 12. BAu b6 sung 01 thirnh vi6n HQi tl6ng quin tri nhiQm kY 2020-2025

Dai hOi da b6 sung 01 thinh vi€n HQi d6ng quan tri h be Trdn Thi Minh'

Didu 13. BAu b6 sung 01 thhnh vi0n Ban ki6m sodt nhiem l* 2020-2025

Dai h6i da bO sung 01 thanh vi6n Ban ki6m so6t ld 6ng Nguy6n Th€ Nam.

Didu 14. Didu khof,n thi hhnh

B6n nghi quyOt ndy dd dugc th6ng qua tru6c D4i hOi c6 d6ng thucmg ni0n ndm

202t cira c6ng ty c6 phAn Dugc Trung ucmg 3, phi6n hgp ngdy 061051202r.

Nghi quyOt ndy co hiQu luc k0 tu ngdy b? 06/05 12.021 sau khi duqc Dai hQi ct6ng

c6 d6ng th6ng qua 1 000 , thanh vien Hoi d6ng Quin tri, thanh vien Ban Kiem so6t,

Ban T6ng Gi6m d6c vd todn thO c0 d6ng thi hAnh nghi quyet ndy theo thAm quy0n,

chric ndng, nhiqm vp phu hgp voi euy dinh cua ph6p lu?t vd Di0u lQ c6ng ty cd phan

Dugc trung ucrng 3.

TQA

N VAN TTAI



CÔNG TY CỔ PHẦN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                                                               Đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2021 

CHƢƠNG TRÌNH HỌP  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2021 

1.  Địa điểm: Khách sạ                     - Số     u                          

 h u    p.      ng 

2.  Thời gian: 13h00 ngày 06/05/2021 

3. Chƣơng trình họp: 

STT 
THỜI 

GIAN 
NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1.  12h50 
 ó  t ếp đại biểu, cổ đô    k ểm tra thủ tục, phát tài 

liệu 

Ban Tổ chức  

Ban kiểm tr  t   á h 

cổ đô   

2.  13h05 
Báo cáo kết qu  kiểm tr  t   á h  ổ đô   th m  ự  ại 

hội 

Ban kiểm tr  t   á h 

cổ đô  . 

3.  13h10 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Ban Tổ chức  

4.  13h15 
Giới thiệu và thông qua thành phầ   o    hủ tọa, Ban 

th  ký      k ểm phiếu 

Ban Tổ chức 

 

5.  13h20 
 hô   qu   h ơ   trì h   hị sự và Quy chế làm việc 

tạ   ại hội 
 o    hủ tọa 

6.  13h25 T  trình sửa đổ    ều lệ Công ty  o    hủ tọa 

7.  13h45 T  trình sửa đổi Quy chế nội bộ về qu n trị công ty  o    hủ tọa 

8.  14h00 T  trình ban hành Quy chế hoạt động củ    Q   o    hủ tọa 

9.  14h10 T  trình ban hành Quy chế hoạt động của BKS Ban kiểm soát 

10.  14h20 
Báo cáo hoạt động củ    Q   ăm 2 2  v   h ơ   

h ớng hoạt độ    ăm 2 21 
 o    hủ tọa 

11.  14h30 
Báo cáo hoạt động s n xuất k  h  o  h  ăm 2 2  v  

ph ơ   h ớng hoạt độ    ăm 2 21 
Tổ     ám đốc 

12.  14h40 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát  ăm 2 2  Ban kiểm soát 

13.  14h50 T  trì h thô   qu   áo  áo t    hí h đã đ ợc kiểm Tổ     ám đốc 



 

         TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

         CHỦ TỊCH 

 

 

          

         NGUYỄN VĂN KHÁI 

toá   ăm 2 2  

14.  15h00 
T  trình dự kiến phân phối lợi nhuậ   ăm 2 2  & Một 

số chỉ t êu t    hí h  ăm 2 21; 
 o    hủ tọa 

15.  15h05 

T  trình báo cáo chi tr  thù   o    ơ     Q    KS  

Tổ     ám đốc v  th  ký  ô   t   ăm 2 2  & Kế 

hoạch chi tr  thù   o  ăm 2 21 

 o    hủ tọa 

16.  15h10 
T  trình kế hoạch lựa chọ  đơ  vị kiểm toá   ăm 

2021 
Ban Kiểm soát 

17.  15h15 

Thông qua t  trình miễn nhiệm th  h v ê    Q  đối 

vớ  ô   Vũ   m Khô  v  bầu  1 th  h v ê    Q  bổ 

sung 

 o    hủ tọa 

18.  15h20 

Thông qua t  trình miễn nhiệm th  h v ê   KS  đối 

với bà Trần Thị Minh và bầu 01 thành viên BKS bổ 

sung 

 o    hủ tọa 

19.  15h25 
Th o luận và biểu quyết thông qua các t  trình và báo 

cáo 
 o    hủ tọa 

20.  15h35 

Bầu cử bổ sung 01 thành viên Hộ  đồng qu n trị và 01 

thành viên Ban kiểm soát 

- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử 

- Thông qua danh sách các ứng viên bầu vào 

HĐQT và BKS 

Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử 

Ban kiểm phiếu 

21.  16h00 Nghỉ        o  

22.  16h20 
Công bố kết qu  bầu cử và ra m t thành viên bổ sung 

  Q  v      k ểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 
Ban kiểm phiếu 

23.  16h25 Thông qua Biên b    ại hội và Nghị quyết  ại hội     th  ký 

24.  16h30 Bế mạ   ại hội Ban tổ chức 



Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 
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   CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        Số: 44/QĐ-HĐQT                                             Đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

(V/v: Ban hành Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

 Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, nhiệm kỳ 2020-2025) 

                                                 ---------------------------------- 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam   

thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3; 

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 43/NQ/2021/HĐQT ngày 14 tháng 04 năm 2021; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội    

đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3. 

Điều 2: Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2021 Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 thông qua. 

Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội, các thành viên liên quan và các cổ đông 

tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của  Công ty Cổ phần Dược 

Trung ương 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- BKS; 

- Lưu Thư ký công ty; 

 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

NGUYỄN VĂN KHÁI 
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CÔNG TY CỔ PHẦN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                        Đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2021 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 

 (Ban hành kèm  Quyết định số 44/QĐ-HĐQT  ngày 14 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng quản 

trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3) 

 

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1.  Phạm vi áp dụng 

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức 

phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược 

Trung ương 3. 

Điều 2.  Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, 

điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách 

nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này. 

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. 

CHƯƠNG II 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI 

Điều 4.  Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông. 

1.  Điều kiện tham dự Đại hội 

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, 

hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ. 

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội 

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ 

sau: 

- Thông báo mời họp; 

- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; 

- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội). 

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các 

giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Thẻ biểu 

quyết màu hồng và 02 phiếu bầu cử (01 phiếu màu vàng; 01 phiếu màu xanh) trong 
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đó: 

- Thẻ biểu quyết màu hồng (Bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Số cổ 

phần được quyền biểu quyết ( Sở hữu và/hoặc được ủy quyền) 

- Phiếu bầu cử màu vàng để bầu thành viên Hội đồng quản trị 

- Phiếu bầu cử màu xanh để bầu thành viên Ban Kiểm soát 

c) Cổ đông được ủy quyền b ng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình 

tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự 

Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. 

d) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát 

biểu ý kiếnthảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và 

tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung 

chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước 

phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng 

có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký. 

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông 

theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. 

f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe 

báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua b ng biểu 

quyết. 

g) Tất cả cổ đông đến tham dự đại hội phải ăn mặc chỉnh tề. Trong thời gian tiến 

hành Đại hội, các cổ đông/người được ủy quyền phải tuân theo sự hướng d n của 

Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không hút thuốc lá 

trong phòng Đại hội, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động 

trong lúc diễn ra Đại hội. 

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau 

khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung 

cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường 

hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng. 

Điều 5.  Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội. 

1. Đoàn chủ tịch do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu tại cuộc họp và được ĐHĐCĐ biểu 

quyết thông qua; Chủ tịch đoàn  (Chủ tọa Đại hội) là Chủ tịch HĐQT hoặc là người 

khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch: 

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra 

có trật tự, đúng quy định. 



Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 

 

4 

b) Hướng d n các đại biểu và Đại hội thảo luận. 

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết. 

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời. 

e) Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng 

ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong 

các trường hợp sau đây: 

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; 

- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông 

dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết; 

- Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không 

được tiến hành một cách công b ng và hợp pháp. 

- Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai 

mạc. 

Điều 6.  Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội. 

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban tổ chức Đại hội  

quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư 

cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định 

của pháp luật, phát tài liệu đại hội và các Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu 

trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức 

được tiến hành. 

Điều 7.  Ban thư ký Đại hội. 

1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp. 

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm: 

 -  Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội. 

 - Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và 

thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu. 

 - Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.  

 Điều 8.  Ban Kiểm phiếu. 

1. Ban Kiểm phiếu gồm 03 người (trong đó có 01 Trưởng ban) do Chủ tọa đề cử và 

được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội. 

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ: 

 - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự  Đại 

hội. 

- Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, thông qua danh sách ứng viên 
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bầu thành viên HĐQT, trình tự bỏ phiếu, hướng d n ghi phiếu. 

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội. 

 - Lập biên bản kiểm phiếu, nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban 

Thư ký. 

 - Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi pham biểu 

quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết. 

Mọi công việc kiểm tra lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm 

phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó 

CHƯƠNG III 

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI 

Điều 9.  Điều kiện tiến hành Đại hội. 

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy 

quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

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 huỷ cuộc họp. Đại hội đồng 

cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức 

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 uỷ quyền dự họp đại 

diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết. 

Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu 

cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, 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 thứ 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. 

Điều 10.  Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội. 

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội (trừ các nội dung phải thông qua  

b ng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua b ng cách lấy ý kiến biểu quyết của 

tất cả cổ đông tham dự Đại hội b ng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở  hữu và đại 

diện.  

2. Cách thức biểu quyết: Cổ đông biểu quyết b ng cách giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp 

ĐHĐCĐ. 

3. Kết quả biểu quyết đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ 

được thông báo trước Đại hội và thể hiện tại Biên bản Đại hội đồng cổ đông. 
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Điều 11.  Bầu c  thành vi n Hội đồng quản trị  HĐQT  và Ban kiểm soát  BKS  

Việc bầu thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử và 

bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS. 

Điều 12.  Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội, 

ngoại trừ nội dung quy định tại khoản 2 Điều này, được thông qua khi được số cổ 

đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông 

và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận. 

2. Đối với biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện theo 

phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử thành viên 

HĐQT, thành viên BKS. 

Điều 13.  Bi n bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.  

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc 

cuộc họp. 

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty Cổ 

phần Dược Trung ương 3. 

3. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ được thể hiện tóm tắt trên 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

CHƯƠNG IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 14.  Tổ chức thực hiện: 

1.  Quy chế này gồm có 14 Điều do Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung 

ương 3 ban hành phù hợp các quy định pháp luật hiện hành và có hiệu lực ngay khi 

được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dược Trung 

ương 3 biểu quyết thông qua. 

2. Các Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên Ban Tổ chức 

phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược 

Trung ương 3 chịu trách nhiệm thi hành./. 

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 NGUYỄN VĂN KHÁI                                                                                       



 
 

Tờ trình sửa đổi Điều lệ 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Số : 46/TTr-HĐQT         Đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2021 

TTỜỜ  TTRRÌÌNNHH  
V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dƣợc Trung ƣơng 3   

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16 tháng 06 năm 2020; 

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2020; 

-  Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán; 

 - Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số 

điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Chứng Khoán; 

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 43/NQ/2021/HĐQT ngày 14/04/2021 của Hội đồng 

quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 về việc chốt thời gian tổ chức, chương trình 

họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường ni n năm 2021; 

 Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý 

kiến và quyết định về việc sửa đổi Điều lệ Công ty. 

(Kèm theo dự thảo Điều lệ) 

Trân trọng ! 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

    NGUYỄN VĂN KHÁI 
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Di6u lQ ndy <tugc th6ng qua theo Nghi quy6t cria Dpi hQi ddng cd d6ng thudng ni6n

ndn 2021 C6ng ty Cd phdn Duqc Trung'uong 3 ngiy 06 thring 05 ndn 2021.

r. DINH NGrriA CAC TrrUaT NGtI TRONG DrtU Ll.D

Didu 1. Giii thich thu$t ngfr

1. Trong DiAu lQ ndy, nhtng thu6t ngt du6i dAy <tugc hi6u nhu sau:

a. "Vr5n itiOu lQ" li tiSng gi6 trf mQnh gi6 c6 phan dd b6n ho4c <16 itugc ding ky mua

khi thAnh hp doanh nghi-€p vd quy dinh tpi DiAu 6 EiAu lQ ndy;

b. "Luft doanh nghiQp" ld Luit doanh nghiQp sii 59l2020lQHl4 dugc Qu6c hoi nudc

CQng hda xA hQi chi nghia Vi€t Nam th6ng qua ngdy 17 thhng6 ndm2020;

c. "Ludt chimg khorin" ld Lufit chimg kho6n s6 54l20l9lQH14 dugc Qu(5c h6i nudc \
CQng hda xA hQi chri nghia Vi-6t Nam th6ng quangiry 2617112019; {

. d. "Ngdy thanh lflp" li ngdy C6ng ty dugc c6p Gi6y chimg nh{n d6ng ky doanh nehi€p ;

(Gi6y chung nh{n tldng ky kinh doanh vd c6c giSy td c6 gi6 tri tucrng duong) l6n dAu; 3

e. "Ngudri quan f doanh nghiQp" li Chri tich HQi d6ng quan tri, thanh vi6n H6i <tdng 6
quan hi, T6ng gi6m d6c vd c6 nhdn git chric danh quan l;i kh6c theo quy dlnh tai Oidu ti '
c6ng ty;

f. -Ngudi diAu hanh c6ng ty" ld T6ng girim tt6c, Ph6 t6ng girim diic, Kii toAn truong;

g. "Ngudi c6 li€n quan" ld c6 nhAn, t6 chr?c dugc quy dinh tai lrhohn 23 DiAu 4 Luflt

Doanh nghiQp, khoan 46 DiAu 4 Luft Chimg kho6n;
' 

h. -C6 ddng lon" h c6 d6ng dugc quy ttinh tai khoan 18,Di€u 4 Luft Chimg khorln;

i. "Thdi h4n ho4t dQng" li thdi gian ho4t tlQng cria C6ng ty dugc quy dinh tgi DiAu 2

Eidu lQ nny vi thdi gian gia h4n (niiu c6) tlugc Dai hQi ddng c6 ddng cria C6ng ty th6ng

qua bang nghl quy6t;

j. "ViQt Nam" ld nu6c CQng hod Xd hQi Chri nghia ViQt Nam;

2.TrongDidu lQ niy, c6c tham chi6u t6i mQt ho{c mQt s6 quy dinh hoic vdn ban

kh6c bao g6m ci nhtng sria dr5i ho{c vdn ban thay th6.

3. C6c tiOu dC lchuong, di6u cria Didu lQ ndy) duoc sri dUng nhdrn thuQn tiQn cho

viQc hi6u nQi dung vd kh6ng anh huong toi nQi dung cria Di€u lQ ndy.
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4. Cic tt ho{c thuit ngt kh6c trong Di€u lQ ndy tfi dugc <linh nghia trong BQ luflt

DAn sg, Luft Doarh nghiQp vd c6c vdn ban ph6p luit kh6c sE c6 nghia tuong t.u trong

Di6u lQ niy.

II. TfN, TTiNTT TTTtIc, TRU sO, cHI NHAI\H, VAN PHoNG DAI DIEN, THOI
HANHOATDQNG VA NGT'OTDATDTFN TmO pHAp LUAT CUA CONG Ty
Didu 2. TGn, hinh thric, try sO, chi nh6nh, vin phdng il4i diQn vi thcri h4n ho4t ilQng

crfra C6ng ty

1. T6n C6ng ry : C6NC TY CO PHAN DrIgC TRUNG ITONG 3

- T6n C6ng ty vi6t bang ti5ng Vier CONG Ty CO PHAN DI/gc TRUNG IIONG 3

- TOn C6ng ty vi6t bang ti6ng anh: Central Pharmaceutical Joint Stock Company No.3

- T€n giao dich: CETECO US

- T€n C6ng ty vi6t dt: CPC3
\

2. Cdngty lir c6ng ty c6 ph6n c6 tu c6ch ph6p nhdn phn hqrp v6i phrip luflt hiQn hanh r
\'

cria Viet Nam. . \

3. Try sd <ting lcy cria C6ng ty ld: 3I
- Dia chi tru sd chinh: 115 Ng6 Gia Ty, Phuong Hii Chdu 1, Qufln Hii Chdu,Thanh t

rnt5 oa Ning

- DiQnthoai: 02363 830 202

- Fax: 02363 822767

. - E-mail: duoctw3danang@gmail.com

: - Website: www.duoctw3.com

. - Logo :

Dt"fEG
TRUNG UONG 3

4. C6ng ty c6 th6 thnnh 4p chi nhrinh vd vdn phdng <t4i diQn tqi dia ban kinh doanh dd

thgc hiQn c6c mpc ti6u hoat dQng cua C6ng ty phn hqrp vdi quyi5t dinh cria HQi ddng quin

tri vd hong ph4m vi luft ph6p cho ph6p.

5. Tru khi ctrAm Aut ho4t dQng tru6c thdi han quy ttinh tai khoan 2 Di6u 54 ho4c gia

han hoat ttQng theo quy dinh tAi Didu 55 Di6u lQ ndy, thdi h4n ho4t ttQng cria C6ng ty ld
v6 thdi han k6 tu ngdy thinh lflp.
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Di6u 3. Ngucri tl4i diQn theo phdp lu$t cria C6ngty

C6ng V c6 01 ngudi clpi diQntheo ph6p luflt, chric danh: Tdng gt6mt16c.

Ngudi itai diqn theo phSp luft cua CQng ty h c6 nhAn dai diOn cho doanh nghiQp thgc
| .A r X
hiQn c6c quy6n vd nghia vp phSt sinh tri giao dfch cria doanh nghiQp, dai dien cho doanh

nghiQp v6i tu c6ch ngudi yOu cAu gi6i quytit vigc d0n su, nguy6n dcrn, bi don, ngudi c6
i r . r d r.A , , m , \. m\ , \ r Xquy6n lgi, nghia vp li6n quan tru6c Trgng tdi, Tda 6n vd c6c quyOn, nghia vU kh6c theo

quy tlinh cua phSp 1u0t.

Irr. Muc TrEU, PHAM VI KINH DOANH VA HOAT DQNG CtA C6NC ry
Diiru 4. Mgc ti6u ho4t dQng cria C6n g ty

1. Ngdnh, nghO kinh doanh cua Cdng ty
\ 

^, 
I fa) SAn xu0t thudc, h6a dugc vir dugc liQu.

b) B6n l0 thuiSc, dgng cU y #:, m! phAm vd vflt phAm vQ sinh trong c6c cta hdng

chuy0n doanh.

, c) B6n bu6n chuy6n doanh kh6c chua dugc phdn vdo d6u. '

d) Ho4t clQng chuy6n m6n, khoa hgc vd cdng nghe kh6c chua dugc ph6n vlro ddu.

e) Kinh doanh Uiit eQng sin, quy6n su dpng e6t tnuQc chri s0 hf,u, chu su dung hoflc

di thu6.

0 Kinh doanh c6c ngdnh nghO kh6c md ph6p lupt kh6ng c6m.

2. MUc tiOu hopt ilQng cua C6ng ty

, Huy ilQng vd sri dung c6 hiQu quh circ ngu6n vdn d0 phht tritin sin xu6t kinh doanh

theo chric ndng vd ngdnh ngh0 kinh doanh duoc cilp gi6y ph6p, nhim d4t tlugc muc tiOu

thu t6i da circ khoin loi nhuQn, tao c6ng 6n viQc ldm vd n6ng cao thu nhflp cho ngudi lao

dQng, tdng lgi tuc cho c6c c6 d6ng, thuc hiQn dAy dri nghia vp vdi nhd nu6c vd khdng
. tX , 'ngirng cl6u tu phifi tri6n Cdng ty ngdy cdng l6n mpnh.

Di6u 5. Phgm vi kinh doanh vir ho4t alQng cria Cdng ty

1. C6ng ty dugc ph6p lpp kti ho4ch vi ti6n henh t6,t ch c6c ho4t dQng kinh doanh theo

ngdnh ngh6 c,ru COn g ty Aa Aoq. cdng bO tr6n C6ng th6ng tin ddng lcy doanh nghiQp
z\

qu6c gia vi Di6u lQ ndy, pht hqp vdi quy dinh cua phSp luflt hiqn hdnh vd thyc hi0n c6c

biqn ph6p thfch h-o. p dO d4t dug c chc mgc ti0u ctra C6ng ty.

\
'c

t;
s

7
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2. C6ng ty c6 thO ti6n hdnh ho4t clQng kinh doanh trong chc ngdnh, nghO kh6c dugc

ph6p luflt cho ph6p vd dugc Dai hQi cl6ng c6 ddng th6ng qua.

rv. voN DrEU LD, c6 puAN, co DoNG SANG LAp

Di6u 6. V5n tli6u IQ, cO phAn, cO Adng sfng lfp

1. V6n ili0u lQ cua COng ry h 17.500.000.000 d6ng (bdng chir ; Madi bdy ty ndm trdm
, .A -f) \fftgu aongl

T6ng sti v6n tliOu lQ cria Cdng ty dugc chia thdnh 1.750.000 cd phdn v6i mqnh giiLliL

10.000 d6ng/cd phdn.

2. C6ng ty c6 thO thay d6i v6n diOu le khi duoc Eai hQi cl6ng c6 d6ng th6ng qua vir

phu hgp vli cdc quy itinh cua ph6p luflt.

^ 
/a:., i 

t 
/ \ \ ,l 

^ ^.t 
\ t \ t

3. Circ c6 ph0n cria C6nety vdo ngdy thdng qua Di0u 10 ndy bao gdm c6 phAn ph6

th6ng vd c6 phAn uu ddi (n6u c6). C5c quydn vd nghia vu cria c6 d6ng nim gifi tring lopi
lrX-aa.a,.^t\\

cd phAn dugc quy dinh t4i Di6u 12, Di6u l3 EiOu lQ ndy.

4. COng ty c6 thO ph6t hdnh chc loqi cd ph6n uu ddi kh6c sau khi c6 sr,r ch6p thudn cria
\?

Dai hQi d6ng c6 d6ng vd phir hqrp v6i c6c quy tlinh cua ph6p lupt.

5. Cdng ty kh6ng c6 cO d6ng s6ng lQp lJri chuy6n ddi thdnh Cdng ty c6 phAn.

6. CO phAn ph6 thdng phdi dugc uu tiOn chdo b6n cho c6c cO d6ng hiQn hfiu theo ti 1O

tucrng rmg v6i fj' lQ so hiru c6 phAn ph6 thdng cria ho trong C6ng ty, trir trudng hqp Dai
I  . +l A l, ' ' t \ ' t A av 1 , 'hQi tl6ng cd tl6ng quy6t dinh kh5c. 56 cd phdn c6 d6ng khdng ddng ky mua h6t sO do HQi

tl6ng quin tri cua a;", ty quytit tlinh. HQi tl6ng quin tri co thO ph6n phOi s6 c6 phdn i16

cho c5c d5i tuo. ng theo c6c didu kiQn vd c6ch thric md HQi d6ng quin tri th|ty ld phu ho.p,
,a\\

nhung kh6ng dugc b6n sd c6 phdn d6 theo c6c diOu kiqn thufln loi hon so v6i nhirng diOu

kiQn dd chdo b6n cho c6c cd d6ng hiQn hffu trir trulng hqp'c6 phAn dugc bdn qua So giao

dich chimg kho6n theo phucrng thric ddu gi6.

7 . C6ng ty c6 th6 mua cO phAn do chinh C6ng ty dd phifi henh theo nhfing c6ch thric

dugc quy dinh trong Ei0u lQ ndy va ph6p luat hiQn hdnh. C6 phAn do C6ng fy rnua lpi ld
A r.A - \

cd phiOu qu! vd H6i d6ng quin trf c6 thO chdo b6n theo nhirng c6ch thirc phu ho. p v6i
Luflt chimg kho6n, vdn bin hudrng ddn HOn quan vd quy dinh cua Di0u l0 niy.

8. C6ng ty c6 thO ph6t henh c6c lo4i chring kho6n kh6c khi duqc D4i hQi d6ng c6 d6ng

thdng qua vdr phu h-o. p v6i quy dinh cua ph6p luat.

)
k
tl
//

I
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Didu 7. Chf'ng nhgn c6 phi6u
.r /-1i +^ i  A , " ' r t \l. CO il6ng cria C6ngty dugc c6p chring nh6n c6 phiOu tucrng irng v6i s6 c6 phAn vd

lopi c6 phAn so hiru. \

2. C6 phitiu ld chring chi do cdng ty phhthdnh, brit to6n ghi sO ho{c dfl li6u iliQn tri x6c
't ^ X 

" r - A, i - ' t \ 
' ' \

nh0n quy6n so hiru mOt ho{c mOt s6 cd ph0n cua c6ng ty d6. Cd phiOu phdi c6 ilAy dri c6c

nQi dung theo quy dinh tpi khoin 1 DiOu I2L LuAt doanh nghiQp.

3. Trong thdi h4n hai thfngte tt ngey nQp dAy dri hO so dO nghi chuy6n quyOn so hiru
ItX,rcd phdn theo quy dinh cria COng ty hoflc trong thdi h4n hai thhng (ho[c thdi han kh6c

theo iliOu khodn phdthdnh quy dfnh) kO tu ngdy thanh to6n cIAy du tidn mua c6 phAn theo

nhu quy dinh tpi phucrng 6n phit hdnh c6 phi6u cria C6n g ty, ngudi sd hiru sd c6 phAn
tAtr"1\tlugc cdp chitng nhfn cd phiOu. Ngudi s0 hfiu c6 phdn khOng phdi trd cho Cdng ty chi phf
in chimg nhfln cd phi6u.

4. Trudrng h-o. p chimg nh0n c6 phi6u bi mdt, bf huy hopi hodc bi hu h6ng, ngudi so hiru
i r . A t, ' \ t ' . \

co phiOu t16 c6 the dC nghi dugc c6p chimg nhpn c6 phiOu m6i vcii diOu kiQn phni dua ra
'\\?\

bdng chring v0 viQc scv htu c6 phdn vd thanh to6n mgi chi phi 1i0n quan cho C6ngty. '

D0 nghi cua c6 ddng phAi co ctrc n6i dung sau dAy:
aA 1 .'a. CO phi0u dd bf m6t, bi hriy hopi hoflc bi hu hong du6i hinh thric kh6c; trudng hop

bi m6t thi phni cam doan ring i15 ti6n hdnh tim ki6m htlt mric vd n6u tim lai duoc s6 dem

trA Cdng ry d6 ti6u huy;

b. Chiu trhchnhiQm vd nhfing tranh ch6p phStsinh ttr viQc cdp lai c6 phi6u m6i.

OOi vOi c6 phitiu c6 t6ng mOnh gi6 trOn mudi tri0u DOng Viet Nam, tru6c khi ti€p
'f a rX | . ' 'nhfn dO nghi cAp c6 phi6u m6i, ngudi dai diQn theo ph6p ludt cua C6ng ty c6 th6 yOu cAu

chu so hfiu cO phi6u bi milt,bi huy hopi hopc bi hu hong du6i hinh thric kh6c vd sau 15

(muoi ldm) ngdy, tC tri ngay ddng c6ng b5o sC dC nghi cdng ty 
"dp 

c6 phi6u mdi.

Didu 8. Chring chi chring khodn khSc

Chung chi tr6i phi6u hoflc chimg chi chimg kho6n kh6c cria C6n g ty dugc phifi hdnh

c6 chfi ky cua ngudi itpi diQn theo ph6p luflt vd d6u cua C6ng ry.

Ei6u 9. Chuy6n nhuqng cO phfln

l. Tdt ch cilc cO phAn dugc t.u do chuy6n nhuong trt khi Di0u 16 ndy vd ph6p lu6t c6

quy dinh khdc. Cd phitiu ni6m y€:t, ddng ky giao dich trOn So giao dich chring kho6n

I
I

c
;.
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\
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dugc chuyiSn nhugng theo c6c quy dinh cua phSp luQt v0 chring kho5n vd thf trudrng

chring kho5n.

2. C6 phAn chua dugc thanh to6n dAy dri kh6ng dugc chuy6n nhugng vd hucrn g chc
X r . i.A i 

\ t "' t ' ' 
1 '

quyOn lgi li6n quan nhu quy€n nhfn c6 tric, quy€n nhfln cd phiOu ph6t hdnh d0 tdng vdn

c6 phAn tt ngudtt v5n chri s0 hiru, qtry6n mua cO phi6u m6i chdo b5n vd c6c quyOn lqi

kh6c theo quy dinh cua ph6p 1u0t.

Didu 10. Thu hOi cO phdn

1. Trulng hqp cd d6ng khdng thanh tohn dAy dir vd dring han s6 tiAn phni fth dA mua

c6 phi6u, HOi tl6ng quin tri thdng b6o vd c6 quydin yOu'cAu c6 d6ng d6 thanh to6n sti tiAtt

cdn l4i cing vdi ldi su6t tr0n khoin tidn do vd nhffng chi phi ph6t sinh do viQc kh6ng

thanh to6n dAy dri gdy ra cho C6n g ty .

2. Th6ng b5o thanh toilnn6u trOn ph6i ghi 16 thdi hpn thanh tohnmdi ltOi tnleu ld biy

(07) ngey tC ttr ngdy gui th6ng b6o), tlia iliOm thanh to6n vd th6ng b6o ph6i ghi 16 trulng

hgp kh6ng thanh tofintheo dring yOu cAu, s5 c6 phAn chua thanh tohnh6t se bi thu hdi.

' 3. HOi <16ng quin tri c6 quy6n thu h6i c6c cd ph6n chua thanh to6n dAy dri vd drin$ hpn

trong trudng hgp c6c yOu cAu trong thdng b6o nOu trOn kh6ng dugc thr,rc hiQn.

4. CdphAn bi thu hOi cluqc coi Idchc c6 phAn dugc q.rydn chdo b6n quy dlnh t4i khoin

khoin 3 Ei0u ll2 LuQt doanh nghiQp. HQi d6ng qu6n tri c6 thti trpc ti6p ho[c uy quy0tt
a , , a. r A' 

t \ \ / | t1 ,-

bdn, tii phdn ph6i theo nhtng di6u kien vd c6ch thric md HQi d6ng quin tri thdy ld phu

hqrp.

F nl rA a .- I t t 1 ,. ,. i a , ' ' '
5. CO ddng ndm giir c6 phAn bi thu h6i phdi tt b6 tu cdch cd ddng ddi voi nhirng c6

phAn d6, nhrmg vdn ph6i thanh tohn lchc khodn tidn c6 li€n quanl vd Idi ph6t sinh theo rj'

19 (tinh theo ldi su6t ti0n gui khdng ky hpn VND tpi ngAn'hdng md Cdng ty mcr tdi khodn)

vdo thdi tliOm thu h6i theo quytit dinh cua HQi ddng quin tri k€ tri ngdy thu hdi cho d6n

ngdy thgc hiQn thanh to6n. HQi d6ng qudn tri c6 toirn quydin quytSt dinh viQc cudng ch6

thanh to6n tohn b0 gi6 tri c6 phitiu vdo thdi di6m thu hdi.

6. ThOn gbin thu h6i dugc gui d6n ngudi nim giir c6 phAn bi thu hdi truoc thdi ili6m

thu hdi. Viqc thu hdi v6n c6 hiQu h,rc k0 cd trong trudng hgp c6 sai s6t ho{c Aat chntrong

viQc gui thdng b6o.

v. co cAu ro cntc,euAN TRI vA KIEM soAr
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Diiju 11. Co c6u t6 chftc, qu6n tri vir ki6m so6t

Co c6u t6 chfc quan ly, quan tri vd kiiSm so6t cria C6ng ty bao giim:

l. Dai hQi ddng c6 dong;

^ --^. -xz. raQr oong quan q;
3. Ban ki6m so6t:

4. T6ng gi6m <lt5c.

vr. cO DONG vA DAr HQr DdNc cO ooxc
Didu 12. Quydn cria c6 d6ng

t. C6 dOng c6 nhdno tii chric sd hiru it nh6t mQt c6 phdn qia c6ng ty c6 phAn.

2. C6 d6ng ph6 th6ng c6 cdc quyi:n sau:

a) Tham dg vi ph6t bi6u trong c6c cuQc hgp D4i h6i ddng cd d6ng vi thgc hiQn quyAn

bi6u quyiit tr.uc tiiip tpi cuQc hSp D?r hQi tl6ng c6 ddng ho[c th6ng qua d4i diQn rlugc tiy
quydn ho4c thyc hiQn b6 phi6u tu xa;

'b) Nhan ci5 tuc v6i mric theo quy6t ai*r cria Eai hQi rt6ng c6 dOng;

c) TU do chuy6n nhugng c6 phan ea auqc thanh torin ddy dri theo quy <linh cria DiAu lQ

ndy vd ph6p luAt hien hdnh;

d) Uu ti6n mua c6 phitiu m6i chdo br4n tuong img vdi t! lQ c6 phen phd th6ng mi ho .{
s&hiru: /

e) Xem x6t, tra c(ru vd trich lgc c6c th6ng tin li€n quan dtin c6 d6ng vd y6u ciu sria <t6i

c6cthdngtinkh6ngchinhx6c; {
..4
r I Ti6p cgn thdng tin vC danh sfch ci5 <l6ng c6 quyAn 4r hgp Dai hQi ddng c6 d6ng; \
, g) Xem x6t, tra cr?u, trich lpc ho{c sao chUp DiCu 16 c6ng ty, bi6n ban hop Dai hQi

dbng c6 tt6ng vd nghi quytit oai h6i ddng c6 d6ng;

h) Truong hgp C6ng ty eiei th6 ho{c ph6 sAn, duoc nhfn mQt pnan tai sdn cdn lai

tuong img vdri tf lQ sd hfru c6 phdn tai C6ng ty sau khi C6ng ry da thanh torin c6c khodn

ng (bao g6m ci nghia vU ng d6i vdi nhi nudc, thu6, phf vn thanh to6n cho c6c c6 <t6ng

n6m git c6c loai c6 ph6n kh6c cria Cdng ty theo quy dinh cria ph6p luflt;

i) Duo. c d5i xrt bintr aang. U5i c6 phdn cta cing mdt lo4i ddu t4o cho c6 d6ng s& hiru

c6c quy6n, nghia vU vd lgi ich ngang nhau. Trudng hqp C6ng ty c6 c6c lo4i c6 phdn uu
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ddi, chc quyOn vd nghia vU g8n HCn v6i c6c 1o4i cd phAn uu ddi phii dugc Dai hQi d6ng

i, -^ ,'t A \ 4 t 4 +l-- +-"- -r- ^c6 d6ng th6ng qua ve cdng b6 ddy du cho c6 ddng;

k) Eugc ti6p cpn day dri thdng tin ilinh kj' vd thdng tin bAt thucrng do Cdng ty c6ng b6

theo quy dinh cua ph6p luflt;

t) Dugc b6o vQ c6c quyOn, lgi ich hqp phhp ctra minh; dO nghi dinh chi, huy bo nghi

quy6t, quytit dinh cua Dpi hQi d6ng cO ddng, HQi ddng quAn trf theo quy dinh cua Luflt

Doanh nghiQp;

m) C6c quy0n kh6c theo quy dinh cua ph6p luat vd Di0u lQ ndy.

3. CO d6ng hoflc nh6m cO d6ng n6- gifi tu l5l% t6ng sO cd phAn ph6 th6ng tro l6n

trong thdi h4n liOn tuc it *at s6u (06) th6ng co ctrc quy0n sau:

\ rzl X t r 111 ^- 1-:^,- --:4^ t,-lA-- 1 -- 1-^-- T\^:1- :
a) Ydu c6u HQi d6ng qu6n tri thgc hiQn viQc triQu tflp hqp Dai hQi ddng c6 d6ng theo

c6c quy <linh tpi khoin 3 Di0u I 15 vd Di0u 140 LuQtDoanh nghiQp;

b) Xem x6t, tracriu, trich lpc sO biOn bin vd nghi quy6t, quytit dinh cua HQi il6ng quin

tri, b6o c6o tdi chinh b6n ni6n vd hing ndm, b6o c5o cria Ban ki0m so6t, hqp d6n g, giao

dich phii th6ng qua HQi il6ng qu6n tri vd tdi liQu kh6c, trtr tdi liQu liOn quan d6n bi'mpt

thuong m?i, bi m6t kinh doanh cria Cdngty;
\ rr^ X " ' ' 

\ t t \

c) YOu cdu Ban ki6m so6t ki6m tra tirng vAn dO cp th6 liOn quan dOn qu6n ly, di0u henh

hopt dQng cria C6n e ty khi x6t th6ry c6n thi6t. YOu cAu phii bing vdn bin vd phdi bao
X r A. r +A i t4 -l ' ' '

g6m c6c nQi dung sau dAy: he, tOn, dia chi li6n lpc, qu6c tich, s6 gi6y tcr ph6p ly cin c6

nh6n AOi vOi c6 d6ng Id chnhAn; t6n, md sO doanh nghiOp hoflc s6 gi6y to ph6p ly cua t6

chfc, dia chi trp sd chinh e6i vOi c6 d6ng ld tO chric; sO lugng cd phAn vd thoi diOm ddng

|ry c6 phAn cria tung cd ddng, t6ng si5 c6 phAn cria cA nh6m cd d6ng va ry 10 so hfu trong
,l 

^ 
A r l .1   ' ' \ \ ' A .. '..- +' '

tdng sd cd ph6n cua C6ngty; vdn dO c0n ki6m tra, mpc dioh kiOm tra;

d) Ki0n nghi v6n d0 dua vlro chuong trinh hgp Dai hQi d6ng cO d6ng. Ki€n nghi phii
r) v t r
Dang van Dan vd dugc gui iltSn C6ng ty chpm *6t h [03 ngdy] ldm viQc tru6c ngdy khai

-a.A r . 1 a. a ' ' ' \ t t \

mAc. Ki0n nghi phii ghi 16 tOn c6 d6ng, s6 lucrng ttmg lopi c6 ph6n cria c6 ddng, v6n dO

ki6n nghi dua vdo chucrng trinh hqp;

d) C5c quydn kh6c theo quy tlinh cua ph6p luflt vd Di6u lQ ndy.

4. C6 d6ng hodc nh6m cO d6trg so hfiu tt [10%] t6ng sO c6 phnn ph6 th6ng tro lOn

I v , X \ \ t-^ r,^r n^-- 1-:L--- ^^lt r1^) --il^ +A ^-?-. -noac co quyen tlO cu ngudi vdo HQi ddng quin trf, Ban kiOm so6t thi vipc dO cu nguoi
\?

vdo HQi ddng quin trf vd Ban ki6m so6t thuc hiqn nhu sau:

,;

cl

.rU

(
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o 
r^ t A ,r   r rl \ t a '

a) Circ c6 ddng ph6 th6ng hgp thdnh nh6m d0 dC ctr ngudi vdo HQi tl6ng quan tri vd

Ban kiOm so6t phei th6ng b6o v0 viQc hgp nh6m cho cdc c6 ddng dU hqp bi5t trudc khi

khai mAc Dai hQi tl6ng c6 ddng

b) Can cri s6 lugrng thenh vi6n HOi ddng quin tri vd Ban kiOm so6t, c6 d6ng hoflc
a , i +^ 4. 1 t . I r r \ 4 r 4t 1 t '

nh6m cd tl6ng quy dinh tpi khoAn ndy dugc quyOn d0 cu mQt ho[c mQt s6 ngudi theo
t\t\1

quyOt dinh cua Dpi hdi d6ng cO ddng ldm ring cu viOn HQi il6ng qudn tri vd Ban ki0m

so6t. Trucmg hqrp s6 ring cri viOn dugc cd ddng ho{c nh6m cd ddng d0 cu the'p hon sd

ring cu viOn md h9 dugc quyOn ddi cu theo quy6t dlnh cua Epi hQi d6ng cO ddng thi s6

ring cri viOn cdn lpi do HQi d6ng qu6n tri, Ban ki6m so6t vlr c6c c6 d6ng kh6c d0 cu.

Di6u 13. Nghia vg cria cd tl6ng
aAr-Ar'Cd tl6ng phd th6ng c6 c6c nghia vU sau:

;h6 nQi b0 cua C6ng ty; ch6p hdnh quytit dinh

cria Dpi hQi it6ng c6 ddng, HOi <tdng quAn trf .

\t\t,

2.Tham d1r cuQc hgp Eai hQi d6ng cO ddng vd thgc hiQn quyOn biOu quyOt th6ng qua

c6c hinh thric sau:

a) Tham dg vd biOu quyt5t truc tit5p tai cu6c hqp;

b) Uy quyOn cho nguoi kh6c tham dp vd bi6u quy6t tai cudc hqp;

c) Tham 4U ua bi6u quytit thdng qua hgp truc tuy6n, bo phitiu cliQn tu hoflc hinh thric

diQn tu kh6c;

d) Grii phitiu biOu quytit d6n cuQc hQp th6ng qua thu, fax, thu diQn tu.

. 3. Thanh to6n tiOn mua cd phAn dd ddng ky mua theo quy ilinh.

" 4. Kh6ng dugc nit v5n ddg6p bing cd phdn ph6 th6ng.rakh6i c6ng ty du6i mQi hinh

thric, trir trulng hcr. p dugc c6ng ty hoac ngudi kh6c mua lai c6 phAn. Trudng hgp c6 c6

d6ng rrit mQt phAn hoflc toirn b0 v6n c6 ph0n dd g6p trii voi quy dinh tpi khoin ndy thi cd

ddng d6 vd ngudi c6 lgi fch liOn quan trong c6ng ty phii cing 1i0n d6i chiu trdch nhiQm

vd c6c khoin ng vd nghia vp tdi sAn kh6c cta cdng ty trong pham vi giirtrf c6 phAn dA bi

nit vd c6c thiQt hpi xhy ra.
FAA-.aaaralrr.avt"

5. Cung cdp dia chi chfnh x6c khi dang ky mua c6 ph0n.

6. Hodn thdnh c6c nghia vU khSc theo quy dinh cua ph6p 1u0t hiQn hdnh.

7. Chfu trilchnhiqm c6 nhAn khi nh6n danh Cdng ty dudi mQi hinh thric tlO thyc hiQn

mQt trong c6c hdnh vi sau d6y:

,;

)l
.t
)
D

Nl
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a) Vi pham ph6p luflt;

b) Titin hdnh kinh doanh vd c6c giao dich kh6c ttO tu loi hodc phuc vp lgi fch cua t6

chric, c6 nhdn kh5c; 
\.

c) Thanh todn c6c khodn no chua d6n h4n tru6c c6c rtri ro tdi chfnh eOi vOi C6ng ty.

8. Hodn thdnh cdc nglfi.a vp kh6c theo quy dfnh cua ph6p lu6t hiQn hdnh.

Diiru 14. D4i hQi tl6ng c6 ddng

I . Epi hOi d6ng cO d6ng ld ccv quan c6 thAm quydn cao nh6t ctra C6n g ty.Dai hQi c6

d6ng thulng ni6n dugc td chric m5i n6m mQt (01) lAn. Eai hQi ddng cO ddng ph6i hqp

thuong niOn trong thdi han b6n (04) thfng t<O tri ngdy k6t thric ndm tdi chfnh. Trong
r)z\'trudng hgp c0n thiet, HQi d6ng qudn tri quy0t dinh gia h4n hqp Dai hQi rt6ng c6 d6ng

thudng niOn nhung khdng qu6 06 thfng t<O tri ngdy ktit tnric ndm tdi chfnh. Ngodi cu6c

hgp thulng ni0n, Dai hQi d6ng c6 d6ng c6 thO hgp b6t thudng. Dia diOm hop Dai h6i
+lir^tlong c6 tl6ng dugc xdc dfnh ld noi chu tga tham du hqp vd phAi 0 trOn ldnh th6 Vigt
Nam.

'2. HOi d6ng qu6n tri triQu tOp hqp Eai hQi d6ng c6 d6ng thucrng niOn vd lga chon'clia
+.i | \ r \ t r
di6m phu hqp. Dai hQi cl6ng c6 ddng thulng niOn quy0t dinh nhfing v6n dO theo quy dinh
cua ph6p lu4t vd Di6u lQ c6ng V, dlc biet th6ng qua bito cito tdi chfnh ndm vd dg to6n

cho ndm tdi chinh ti6p theo. Trudng hqp 86o c6o kitim toin b6o c6o tai chfnh ndm cua

C6ng W co c6c khoin ngo4i trir trong y6u, y kit5n kiOm toin tr6i nguoc ho{c tir ch6i,

C6ng ty ph6i mdi tlAi diQn td chric kiOm tofn duoc ch6p thudn thuc hiQn kiOm tohn bilo
c6o tdi chfnh cria C6n g ty dU hqp Dai hQi tt6ng cd ddng thudng niQn vd dai diQn t6 chric

ki6m to6n dugc ch6p thufn nOu trOn c6 tr6ch nhiOm tham dU hqp Dai hQi rl6ng c6 d6ng

thudng ni6n cria COn g ty .

3. HOi ct6ng qu6n tri phdi triQu tOp hqp Dai hOi cl6ng c6 ddng b6t thuong trong c6c

trucmg h-o. p sau:

a) HQi ddng quin tri x6t thdy cdn thi6t vi loi ich cira C6ng ry;

b) 56 lugng thdnh vi6n HQi d6ng qu6n trf, Ban kiOm so6t cdn lpi ft hon sO lugng thdnh

vi€n tOi tniOu theo quy dfnh cria ph6p luflt;

c) Theo y6u cAu cua c6 d6ng ho{c nh6m c6 d6ng quy dinh tai kho6n 3 Dieu 12 sua

Di6u lQ ndy; yOu cAu triQu tOp hqp Dai hOi d6ng c6 d6ng ph6i dugc thO hign bing vdn

bhn, trong d6 n6u rd ly do vd muc dfch cu6c hQp, c6 du chfi ky c'iacilc c6 d6ng li6n quan

,!

.r(

P
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t
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ho[c v[n ban y6u cAu du. c lgp thdnh nhiCu ban vd tf,p hqp tfii cht ky cria c6c c6 it6ng c6

li6n quan;

d) Theo y€u cdu cria Ban ki6m sorit; .
<t) C6c truong hgp kh6c theo quy <tinh cria ph6p lu{t vi DiAu lQ ndy.

4. TriQu t{p hgp Dai hQi d6ng c6 <l6ng b6t thudng:

a) HQi ddng quan tri phii triQu tdp hsp Dai hQi tt6ng c6 d6ng trong thdi han ba muoi

[30] ngny k€ tt ngdy sti ttrantr vi6n HQi ddng quan tri, thanh viOn kh6ng di€u hdnh HQi

diing quan fi ho[c Kiiim so6t vi6n cdn lpi nhu quy dinh tei rtitim b khoan 3 Di6u ndy

hoic nhin dugc y6u cAu quy itinh tai <ti6m c vd rti6m d ichoan 3 Di€u niry;

b) Truong hqp HQi it6ng quan tri kh6ng triQu t{p hgp Dai hQi d6ng cO ddng theo quy

tlinh tai di6m a khoan 4 Didu ndy thi trong thdi han ba muoi (30) ngdy ti6p theo, Ban

kiiSm so6t phai thay th6 HOi <l6ng quan tri triQu tQp ho.p Dai hQi d6ng cti d6ng theo quy

tlinh tai khoan 3 DiAu 140 Luft doanh nghiQp;

c) Truong hqp Ban kitSm so6t kfr6ng tri€u t{p hgp D4i hQi d6ng ci5 tt6ng theo quy tlinh

tpi <li6m b khoan 4 Di€u ndy thi trong thdi h4n ba muoi (30) ngdy tii5p theo, c6 d6ng ho4c

nh6m c6 <t6ng c6 y6u cAu quy dinh t4i di6m c khoin 3 Didu niy c6 quy€n y6u cAu d4i

diQn C6ng ty triQu tfp hgp Dai hQi d6ng c6 d6ng theo quy ttinh tai Luft Doanh nghiQp.

Trong trudng hgp niy, ci5 ddng hodc nh6m c6 d6ng triQu tfp hqp D4i h6i ddng c6 ;
<t6ng c6 thd <tA nehi Co quan dnng ky kinh doanh girim s6t hinh t.u, thri tUc tri6u tdp, ti6n

hdnh hgp vi ra quyiSt ttinh cua Dai h6i d6ng c6 d6ng. T6t ca chi phi cho vi€c triQu t{p vd I
tii5n hdnh hqp D4i hQi <tdng ci5 d6ng ttusc C6ng ty hoan l4i. Chi phi ndy kh6ng bao gdm jl

irhiing chi phi do c6 d6ng chi ti€u khi tham d1r cuQc hgp Eai hQi <tdng c6 d6ng, kti ci chi '.:

phiendvndi[i. i
d) Thri tqc d€ t6 chric hqp D4i hQi d6ng c6 d6ng theo quy dinh tai khoan 5 Di6u 140

Luit Doanh nghiQp.

Di6u 15. Quydn vh nhiQm v+ crla Egi hQi d6ng c6 d6ng

1. Dai hQi ddng c6 <l6ng c6 quyAn vd nghia vu sau:

a) Th6ng qua <linh huong ph6t tri6n cria C6ng ty;

b) Quy6t finh loai c6 phan vi t6ng si5 c6 phdn cria timg lo4i dugc quyAn chdo brin;

quy6t dinh mirc cO tuc neng ndm cria timg loAi cd phdn;
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c) BAu, miSn nhiQm, bei nhiQm thdnh viOn HQi d6ng qu6n tri, thirnh viOn Ban ki0m

so6t;

d) Quy0t dinh e10u tu ho{c b5n sO tdi sdn co gi6 tri t} t35%l t6ng gi6 tri tdi sAn trcr 10n
at'

dugc ghi trongbilo c6o tdi chfnh g6n nhdt ctra COngV;

d) Quy6t dinh sua ddi, b6 sung Di6u lQ c6ng ty;

e) Th6ng qua b6o c6o tdi chinh hing ndm;

e) Quy0t rtinh mua 14i tr6n l0% t6ng s,5 c6 phAn dd,bdn cua m6i lopi;

h) Xem x6t, xri ly vi pham cua thdnh viOn HQi d6ng quin tri, thdnh viOn Ban kiOm so6t

gdy thiQt h4i cho C6ng ty vd cO d6ng C6ng ty;

i) Quytit dinh t6 chric l4i, gitithO c6ngty;

k) Quyet dinh ngAn s6ch hoflc t6ng mric tht lao, thucrng vd tgi ich kh6c cho HQi cl6ng

quin trf, Ban ki0m so6t;

l) Phe duyQt Quy ch6 quin tri nQi b0; Quy ch6 ho4t ilQng HQi d6ng quin tri, Ban ki0m

so6t; - 
,

m) PhO duyQt danh sSch c6ng ty kiOm to6n dugc ch6p thudn; q.ry6t dinh c6ng ty kiOm

tohndugc ch6p thufn thgc hiQn ki0m tra ho4t ilQng ctra C6ngty, bdi miSn ki6m tohnviOn

dugc ch6p thufln khi x6t thAy cAn thi6t;

n) Quy6n-vlr nghia vr,r kh6c theo quy dinh ph5p 1u0t.

2.DAihQi d6ng cO d6ng th6o lufln vd thdng qua chc v6n dO sau:

a) KC ho4ch kinh doanh hing ndm cria COn ety;
\t

b) B6o c6o tdi chfnh hdng ndm dd dugc ki0m tohn;

c) 86o c6o ciaHQi d6ng quin tri v0 quin tri vd k6t qui hopt ilQng cua HQi ttdng quin

tri vd ttmg thdnh viOn HOi d6ng quin tri;

d) 86o c6o ciaBan ki6m so6t vC tcOt qui kinh doanh cua C6ngty, krit qu6 ho4t tlQng

" --^. -X 
t t

cua HQi d6ng quin trf, T6ng GiSm d6c;

rt) B5o c6o tg d6nh giSkltquA hopt dQng cria Ban ki6m so6t vd thdnh vi0n Ban ki6m

so6t;

e) Mric cO tric eOi vOi mdi c6 phAn cua ttmg lopi;

g) 56 lugng thdnh vi6n HQi d6ng quin trf, Ban kiOm so6t;

iY
AI

,r

*
1
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h) BAu, mi6n nhiQm, bdi nhiQm thanh vi€n HQi d6ng quan tri, thanh vi6n Ban kiiSm

so6tl

i) Quy6t dinh ng6n s6ch ho[c t6ng qlic thi lao, thudng vd l<yi ich kh6c d6i vdi HOi

ddng quan tri, Ban ki6m so6t;

k) Ph€ duyQt danh s6ch c6ng ty ki6m torin ttugc ch6p thufln; quytit tlinh c6ng ty ki6m

torin dugc ch6p thufln thgc hi€n kiilm tra c6c ho4t itQng cria c6ng ty khi x6t th6y ca" tfri6t;

l) 86 sung vd srla tl6i Di€u lQ c6ng ty;

m) Lo4i c6 phdn vi sii lugng c6 phdn mdi dugc ph6t hanh ddi vdi m6i loai c6 phdn vd

viQc chuyiSn nhugng c6 phdn cria thanh vi6n sring l{p irong vdng 03 n6rn ddu tien k6 tu
ngdy thanh lfp;

n) Chia, t6ch, hqp nh6t, s6p nhflp hodc chuy6n d6i C6ng ty;

o) Ti5 chr?c lAi vd gidi th6 (thanh li) C6ng ty vi chi dinh ngudi thanh g;

p) Quyi5t itinh <tAu tu ho4c brin st5 tdi san c6 gi6 hi tu t35%l t6ng gi6fi tdi san trd l6n

tlugc ghi trong 86o c6o tii chinh gin nh6t cria Cdng ty;

fl Quy6t dinh mua lqi tr€n 10% t6ng s6 c6 phan ea brin cria mdi lo4i;

r) C6ng ty Ly k6t hqp ddng, giao dich vdi nhirng diii tuqng dugc quy dinh tpi khoan I

DiAu 167 Luft Doanh nghiOp vdi gi6 ni b[ng ho{c l6n hon35%o t6ng gi6 hi t}ri sdn cria

C6ng ty tlu-o. c ghi trong brlo c6o tii chinh gan nl6t;

s) ChAp thufln c6c giao dich quy dfnh t3i khoan 4 DiAu 293 Nghi rtinh si5 i
155/20204ID-CP ngdy 3 1 thbng 12 ndm 2020 qia Chinh phri quy dinh chi ti6t thi hnnh I
mQt s6 diOu cria Luft Chfmg khoriq rG

r 
0 PhC duyQt Quy ch6 n$i b0 vd quan tri c6ng ty, Quy 

"hp 
hopt dQng HQi d6ne quan tri, 4

Quy chii ho4t dQng Ban ki6m so6t; t

u) C6c vlin dA kh6c theo quy dtnh cria phdp luflt vir Didu lQ ndy.

3.TLt cir cic nghi quytit ve c6c v6n dC da duqc dua vio chuong trinh hgp phdi duqc

dua ra th6o lufn vd bi6u quy6t tqr cuQc hpp Dai hQi d6ng c.i d6ng.

Didu 16. fiy q.rydn tham dq hgp D4i hQi ddng cd edng

l. C6 d6ng, ngudi <l4i diQn theo riy quyAn cria ct5 et6ng ld t6 chrlc c6 th6 tr.uc titip tham

d1r ho.p ho{c riy quydn cho mQt ho{c mQt s6 c6 nh6n, t6 chr?c kh6c du hgp ho[c 4r hqp

th6ng qua m6t trong c6c hinh thfc quy dinh t4i khoan 3 Ei0u 144 Lu{t Doanh nghiQp.
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2.YiQc uy quyOn cho c6 nhAn, t6 chric clai diqn dU hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng theo quy

tlinh t4i khoin 1 Ei0u ndy phii lQp thdnh v6n bin. Vdn b6n riy quy€n dugc lQp theo quy
?\1

clinh cua phSp lupt vO d6n sg vi phii nOu rO tOn c6 d6ng .ry quyOn, tOn c6 nh0n, t6 chric
aox'at'-ttr.r\dugc uy quy6n, sd lugng c6 ph0n dugc uy quy0n, n6i dung uy quyOn, ph4m vi ty quy6n,

thdi h4n riy quydn, chfi ky cria b€n uy quy6n vir bOn dugc uy quyOn.

Ngudi dugc uy quy6n dU hgp Dai hQi d6ng cd ddng phAi ndp vdn bin uy quyOn khi

ddng ky dU hqp. Trulng ho. p uy quydn lai thi ngudi tham du hqp phii *.r6t trinh th6m

vdn bin ,ly q.ty6n ban dAu cua c6 d6ng, ngudi dai diOn theo uy quyOn ctra c6 d6ng ld t6
arrA,t

chric (nOu tru6c d6 chua ddng lcy v6i C6ng ty).

3. Phi6u biOu quy6t ctra ngudi dugc uy quyAin du hop trong pham vi ducyc uy q.ryArt

vdn c6 hiQu lUc khi xhy ramQt trong c6c trudng h-ry. p sau ddy trir trudng hgp:

a) Nguoi iry q.ty6n dd, ch}t, bi han ch6 nang lUc hdnh vi ddn sg hoflc bi m6t ndng luc

hdnh vi ddn sg;

b) Ngu.oi uy quyOn dd htry b6 viQc chi dinh uy quydn;

c) Ngudi riy quy0n <tA hriy bo thAm quyOn cria ngudi thgc hiQn viOc .ry q.ryAtt. '

Di6u khoin ndy khd ng fry dUng trong trudng h-o. p COng ty nhan duoc th6ng b6o v0 mQt

trong c6c sg kiQn tr6n tru6c gicr khai mac cuQc hgp Dai hQi ddng cO d6ng hodc tru6c khi

cuQc hgp dugc triQu tpp lpi.

Didu 17. Thay tl6i cic quydn

1. ViQc thay eOi noac hriy b6 c6c quyen c16c bigt gdn liOn v6i mQt loai c6 phAn rru ddi

c6 hiQu lUc khi dugc c6 d6ng nim gifi it nh6,t 65% c6 phAn ph6 thdng tham dU hqp th6ng
rl ,r \ . ' ' z \ n ' t \

qua d6ng thoi dugc c6 d6ng ndm gifr it nhdt 65% quyOn biOu quyOt cua lo4i c6 phdn uu

ddi nOu trOn bi6u quytit th6ng qua. Nghi quytit Dai hQi cl6ng cd d6ng v0 nQi dung ldm
- ,- , z \ I 2 \

thay il6i b6t lgi quy€n vd nghia vg ctra c6 d6ng sry hfru c6 phAn uu ddi chi dugc th6ng qua

n6u dugc s5 c6 d6ng uu tlSi cing loai dg hop scr hfiu fi75% tdng sd cd phAn uu ddi lopi

d6 tro 16n t6n thenh ho{c dugc c6c c6 ddng uu ddi cirng lopi so hiru ti 7 5% t6ng s6 cd
r X a-. | . a, I a tA r, ,i \ a , , \ a ,a 'phdn uu ddi loai d6 tro 10n t6n thdnh trong trudng hop th6ng qua nghi quyOt du6i hinh

thric Iay ! ki6n bing vdn bin.

ViQc t6 chric cuQc hop cua c6c cd ddng nilm giir mQt loai c6 phAn uu ddi d6 th6ng qua

viQc thay d6i quyOn nOu tr6n chi c6 giir tri khi c6 tOi tni0u hai (02) cd d6ng (ho[c dpi diQn
i " X t 

' ? \ /1 t^\
dugc uy quyOn cta h9) vd ndm gifr t6i thiOu mQt phAn ba (1 13) gi6 tri m6nh gi6 cin c6c c6

ph6n loai d6 dd phffi hdnh. Trulng h-o. p kh6ng c6 dir s6 dai biOu nhu nOu tr6n thi cu6c hgp
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,fr\

dugc t6 chric lpi trong vdng ba muoi (30) ngdy sau d6 vd nhf,ng ngudi ndm gifr cd phdn

thuQc lopi d6 (kh6ng phU thuQc vio sd luo. ng ngudi vd s6 c6 phAn) c6 mflt truc ti6p hoflc

thdng qua dpi diQn dugc iry quyOn dOu dugc coi ld ilu s6 lu-o. ng dai biOu y6u cAu . Tqi citc

cuQc hgp cua cd d6ng ni- gifr c6 phAn uu ddi n6u tr€n, nhimg ngudi n8^ gifi c6 phAn

thuQc loai d6 c6 mflt truc titip ho[c qua ngudi ilai diQn c6 thO yOu cAu bo phi6u kfn. M5i
I rX . ' \

c6 phdn cirng lopi c6 quyOn biOu quyOt ngang bdng nhau tqi cfrc cudc hop nOu trOn.

2. ThA tqc ti6n hdnh c6c cu6c hgp ri6ng biQt nhu v4y duqc thyc hiQn tucrng tg v6i c6c

quy rlinh tai Ei0u Ig, 20 vd 21 cria Ei6u lQ ndy.

3. Trir khi c6c diOu khoin phht hdnh c6 phAn quy dinh kh6c, c6c quyOn clac biQt gin
liOn v6i chc \oai c6 phAn co quydn uu dai d6i v6i mQt sO ho4" t6't ch cfrc vdn eC UOn quan
lA .A | 

^ 
' t v ,\. r 1 A  , I a

tt0n viQc phdn ph6i lqi nhuQn ho{c tdi s6n cria Cdng ty kh6ng bi thay d6i khi C6ng ty phht

hdnh thOm ciic c6 phAn ctng lo4i.

Ei6u 18. TriQu t$p hgp, chuong trinh hqp vi th6ng b6o hqp D3i hQi tliing cO ddng

1. HQi.d6ng quin tri triOu t4p hqp Eai hQi d6ng c6 d6ng hoflc cu6c hop Dai hQi d6ng
i r^ a , . A , A ,1 , , \ r r. a , . i \ \

cd tl6ng dugc triQu tQp theo c6c trudng h-o.p quy dinh tai khoin 4 Di6u 14 Ei0u 16 ndy:

2. Ngudi triQu tflp hqp Dai hQi d6ng c6 ddng phni thr,rc hiQn c6c c6ng viQc sau dAy:

a) ChuAn bi danh s6ch c6 d6ng du di0u kiQn tham gia vd bi6u quytit tai cuQc hgp Dpi
'f  . rX ,l r^ n I t ? \ \ t
hQi tl6ng cO tl6ng. Danh s6ch cO ddng c6 quy6n dU hgp Epi hQi d6ng cO d6ng dugc 14p

kh6ng qu6 mudi (10 ngdy) tru6c ngdy gui th6ngb6o mdi hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng.

Cdng ty ph6i c6ng UO tnOng tin vd viQc lAp danh s6ch c6 d6ng c6 quy6n tham du hop Dai
l A. +X A t, n \ , z \ av | , 'hQi tl6ng cd tl6ng t6i thi6u 20 ngiry tru6c ngay ddng ky cu6i cing.
' 
. b) Chu0n bi chuong trinh, nQi dung tlai hQi;

c) ChuAn bi tdi liQu cho dai hQi;

d) DU th6o nghi quytit Dai hQi d6ng cO d6ng theo nQi dung dU ki6n ctra cuQc hqp;

e) X6c dinh thdi gian vd dia di6m td chric tlai hQi;

f) Thdn g b6o vd gui th6ng b6o hgp Dai hQi d6ng c6 d6ng cho t6t ch cdc c6 d6ng c6
lrrquyen ou nQp;

g) C6c cdng viQc kh6c phuc vu clai hQi.

3. Th6ngb6o hgp Dai hQi ddng cd ddng dugc grii cho tdt chc6c c6 ddng bing phucrng

thric b6o dAm, d6ng thdi c6ng bti tr6n trang th6ng tin diQn tu cua C6ng ty vd Uy ban

chfng kho6n Nhe nu6c, Sd giao dich chimg kho6n (d6i v6i circ cdng ty niOm ytit ho6c
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tl6ng ky giao dich). Ngudi triQu tflp hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng phii gui thdn g b6o mdi

hgp iltin tdt ch c6c c6 d6ng trong Danh s6ch c6 d6ng c6 quydn dU hgp cham nndt 1Zt

ngdyl tru6c ngdy khai mAc cuQc hgp (tinh tu ngdy md th6ngb6o dugc gui ho{c chuytin di

mQt circhhqp l9). Chuong trinh hgp Dai.hQi cl6ng cO d6ng, chc tiri liQu liOn quan d6n c5c

v6n d0 s€ dugc bi0u quytit tAi dAi hQi iluqc gui cho c6c c6 d6ng hoic/vd ddng trOn trang

th6ng tin diQn tu cua C6ng ty. Trong trudng hqp tdi liQu khdng dugc gui kdm th6ng b6o

hqp Dai hQi ddng cO ddng, th6ng b6o mdi hop phii nOu 16 dudng d6n d6n todn b0 tdi liqu
rr-ArAhgp tlO c6c cd d6ng c6 th6 tiOp cpn, bao g6m:

a. Chuong trinh hep, c6c tii liOu su dUng trong cuQc hqp;

b. Danh s6ch vd th6ng tin chi tit5t cua circ img viOn trong trudng hgp bAu thdnh vi6n
YTA. +i , '
HQi il6ng quin tri, Ki6m so6t viOn;

c. Phi6u biOu q.rytit;

d. MAu chi dinh dai diQn theo uy quyOn dU hqp;

e. Du th6o nghi quy6t etii vOi ttng v6n il6 trong chucrng trinh hqp.

4. C6 d6ng ho{c nh6m c6 d6ng theo quy dinh t4i kho6n 3 Ei0u 12 DiAu 16 ndy c6
x r . A ' ' . '" , : ; , 

' 
^'. , \ ' ..-.t

quy6n kiOn nghi v6n d0 dua vdo chucrng trinh hgp Dpi hgi cl6ng cO ddng. Ki0n nghi phni

bing vdn b6n vd phAi dugc gui d6n C6ng ty itnh6t ba (03) ngey llrm viQc trudc ngdy khai

mAc cuQc hgp Dpi hQi <t6ng cO d6ng. Ki6n nghi phAi bao g6m hg vd tOn cd ddng, dia chi

thudng tni, qu5c tfch, sti tne cdn cu6c cdng ddn, Gi6y chimg minh nh6n dAn, HQ chitiu

hoflc chimg thlrc c6 nh6n hqp ph6p kh6c eOi vOi c6 ddng ld chnh6n; tOn, md sd doanh

nghiQp ho[c sO q.rytit dfnh thdnh lpp, dia chi trp so chinh eOi vOi cd d6ng ld tO chric; s6

lucr,ng vd lopi c6 phAn c6 ddng d6 nim gifi, vir nQi dung ki6n nghi dua viro chuong trinh
Ingp.

5. Ngudi triQu tflp hqp Eai hQi d6ng c0 d6ng co quydn fi chtii kiOn nghi quy dfnh tpi

khoin 4 Di6u ndy n6u thuQc mQt trong c6c trudng hgp sau:

rr.K r '
a. Ki0n nghi dugc gui dOn kh6ng dring thdi h4n hoflc khdng du, kh6ng dring nQi dung;

b. Vdo thdi ili0m ki6n nghi, cd ddng hoflc nh6m c6 d6ng kh6ng ni- giir du tu [5]% c6

phAn phd thdng tr0 lOn trong thcri gian 1i0n tgc it nhSt s6u (06) thing theo quy dfnh tpi

khoin 3 DiOu 12 Di6u lQ ndy;

c. V6n Ae m6n nghi khdng thu6c pham vi thAm quy0n quy6t dfnh cua D4i hQi d6ng co

ddng;

/
;.
E

*
{
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d. C6c trucrng hqp khSc theo quy dinh cua ph6p luat vd Di0u lQ ndy.

6. Ngudi triQu tflp hqp Dai hQi ddng cd d6ng phni ch6p nh4n vir dua ki6n nghi quy

ilinh t4i khodn 4 Di6u niry viro dp kir5n..chuong trinh vd nQi dung cuQc hgp, trri trudng

hqp quy dinh tpi khoin 5 Di0u ndy; ki6n nghi dugc chinh thric b0 sung vlro chuong trinh

vd nQi dung cuQc hgp n6u dugc Eai hQi cl6ng cd ddng ch6p thuQn.

Didu 19. Cfctlidu kiQn ti6n hinh hqp Dai hQi tl6ng cO d6ng

1. CuQc hep Dai hQi d6ng cO d6ng dusc ti6n hdnh khi c6 sti c6 ddng du hqp dai diQn

trOn s}%tdng s6 phiiiu biOu quytit.

2. Trulng hqp cuQc hgp lAn thir nh6t kh6ng thi di0u kiqn ti6n hdnh theo quy dfnh tai

Khodn 1 DiOu ndy thi th6ng b6o mdi hqp lAn thir hai phii dugc gui trong thoi hpn ba

muoi (30) ngdy t<C ttr ngdy dU tlinh td chric hgp Dai hQi d6ng cO ddng 16n thri nhdt. CuQc

hgp Dai hQi ddng cO ddng triQu tflp Dn thu hai chi dugc ti6n hdnh khi c6 s6 cd d6ng dg

hgp tlpi diqn it nhdt 33% t6ng sO c6 phdn c6 quy6n bi6u quytit.

3. Trucng hqp cuQc hgp ldn thri hai kh6ng du iliOu kiQn ti6n hdnh theo quy dinh tpi

khoAn 2 Ei0u ndy thi th6ng b5o mdi hqp lAn thu ba ph6i dugc gtri trong thdi trpn [ZO1
. , i ,. \ I I i \ - - I 4 I - , T\-:'l^ 

\ t \

ngey kC tir ngey dU tlinh hgp ldn thri hai. CuQc hgp Dpi hQi tl6ng cO d6ng ldn thri ba dugc

ti6n hdnh kh6ng phU thuQc vdo tdng s6 phitiu biOu q.ry6t ci:r- chc cO d6ng dU hqp.

Di6u 20. Th6 thrfrc ti6n hirnh hqp vir bi6u quy6t t4i cuQc hqp Dpi hQi tlilng cd O6o9

1. Tru6c khi khai mac cuQc hQp, C6ng ty phii ti6n hdnh tht tpc ddng ky cd ddng vlr

phii thlrc hiqn viQc ddng ky cho d6n khi c6c cO d6ng c6 quyOn dU hqp c6 m{t ddng ky het

theo trinh ty sau:
trar,

.' a) Khi tiOn hdnh ddng ky cO ddng, C6ng ty cAp cho tring c6 d6ng ho{c clai diqn theo uy
X , ) o ' I t-' -4 +y-- - l--r- l-^ --) ra-^ ^-"-- -lquyOn c6 quyOn biOu quy6t mQt thd bi6u quy6t, trOn d6 ghi sd ddng ky, hq vd tOn cira c0

d6ng, h9 vd t6n dpi diQn theo uy quyOn vd sd phi6u bi6u quy6t cua c6 d6ng d6. Eai hQi

cl6ng cO d6ng th6o lupn vd bi0u quy6t theo ttmg v6n d0 trong nQi dung chuong trinh. ViQc

bi6u quytit dugc ti6n hdnh bing biOu quy6t t6n thdnh, khdn g thn thdnh vd kh6n g c6 !,

kiOn. TAi Dpi hQi, s6 theftLnthenh nghi quy6t dugc thu tru6c, sd the khdngtfnthdnh nghi

quytit dugc thu sau, cu6i cing tltim t6ng s6 phi6u t6n thdnh ho4c khdng t6n thdnh dC

quytit dinh. K6t qui ki6m phi6u dugc Chri tga c6ng bd ngay tru6c khi bO mAc cu6c hpp.

Dai hQi bAu nhirng ngudi chiu trirchnhiQm ki6m phitiu hoflc gi6m s6t kiOm phitiu theo dO

nghi cua Chri tqa. Sd thenh vi6n cria ban ki6m phitiu do E4i hQi d6ng c6 d6ng quytit clfnh
v , rl I

cdn cri t16 nghf ctra Chu tga cuQc hqp;

,,
s

/

\t
\
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t\4,

b) CO d6ng, ngudi dai diQn theo uy quyOn cta cd d6ng ld t6 chric ho{c ngudi dugc uy
X +( I | . A 't a.p I t . t 1 . \ a, , \

quyOn d6n sau khi cuQc hep dd khai mAc c6 quyOn ddng lr':j, ngay vd sau d6 c6 quyOn

tham gia vd biOu quytit tai dai hQi ngay.sau khi ddng ky. Cht tga kh6ng c6 trhch nhiQm

dr'rrrg dai hQi dti cho cO d6ttg d6n muQn ddng ky ud hiqu luc cria nhirng n6i dun g dd. dugc
t .i A, , !, a 1   ,a
bi0u quyOt trudc d6 kh6ng thay ddi.

2.YiQc bAu chu tga, thu ky vd ban kitim phitiu dugc quy dinh nhu sau:

a) Chu tich HQi tt6ng qu6n tri ldm chu tga hoflc uy quydn cho thdnh vi6n HQi d6ng

quin tri kh6c ldm chtr tga cuQc hgp Dai hQi d6ng c6 d6ng do HQi ddng quin tri triOu tdp.

Trudng ho. p Chu tich vhng m4t hoac tpm thdi mAt tcna ndng ldm viOc thi c6c thdnh vi0n

HQi ddng qudn trf cdn lai b0u mQt ngudi trong sO trq ldm chu tga cu6c hgp theo nguy6n

thc da sti. Trud,ng hqp kh6ng bAu duqc ngudi ldm chu toa, Truong Ban ki6m so6t di6u

hdnh eO pai hQi it6ng cO d6ng bAu chu toa cu6c hgp trong sO ntrirng ngudi du hop vd
\ . , a . i 'ngudi c6 phiOu b6u cao nhat ldm chu toa cu6c hqp;

b) Trt-trudng hgp quy ilinh tai tliOm a khoin ndy, nguoi ky tOn triQu tflp hqp Eai hQi
rX i r^ \ t \ t t . . /
tlOng cd d6ng diOu hdnh tlO Dpi hQi il6ng c6 d6ng bdu chu toa cudc hgp vd ngudi c6 s6

phi{iu bdu cao nh6,t ldm chu tga cuQc hqp;

c) Chri tga cri mQt hoflc mQt s6 ngudi ldm thu ky cu6c hqp;

d) Dpi hQi d6ng cO d6ng bAu mQt hoflc mQt sd ngudi vdo ban ki6m phitiu theo dO nghi

cua chu tga cu6c hqp.

3. Chucrng trinh vd nQi dung cuQc hop phii duoc Dai hQi tl6ng cd d6ng th6ng qua

trong phi6n khai m?c. Chuong trinh phii x6c dinh 16 vd chi ti6t thdi gian eOi vOi ttrng
(rX

vdn tI6 trong nQi dung chucrng trinh hqp.

4. Chri tga d4i hdi c6 quy6n thgc hiQn c6c bi6n ph6p iAn thi6t vir hqp ly eC eiAu hdnh

cuQc hqp Dai hQi il6ng c6 d6ng mQt c6ch co trQt t.u, dring theo chuong trinh d5 dugc

th6ng qua vd phAn 6nh dugc mong mu6n cria da s6 ngudi dU hqp.

a) BO trf ch5 ngOi tpi <lia diOm hgp Epi hQi d6ng cd ddng;

b) Bdo d6m an tolrn cho mgi nguoi c6 m{t tai chc dia diOm hqp;
\ m r.X o 

^ ,1 a /.c) Tpo diOu kiQn cho c6 d6ng tham dp (hoac ti6p tpc tham dU) dai hQi. Nguoi triQu tpp

hqp Dai hQi ddng cO d6ng c6 todn quy0n thay ddi nhimg biQn ph6p nOu trOn vd iry dUng

tilt citc6c biQn phSp cAn thi6t. Cdc biQn ph6p 6p dpng c6 thO ld c6p ei6y vdo cua ho4c sri

dUng nhirng hinh thric lpa chgn kh6c.

4f
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5. Eai hQi ttdng cO d6ng th6o lufln vd bitiu quytit theo tirng v6n d0 trong nQi dung

chucrng trinh. Vipc bi6u quy6t dugc ti6n hdnh bing bi6u quytit t6n thdnh, khdng t6n thdnh

vd kh6ng c6 y kitin. Krit qui ki€m phitSu dugc chri tga c6ng b6 ngay tru6c khi bC mac

cuQc hqp.

6. CO d6ng ho{c ngudi dugc ,ry q.rydn dU hop d6n sau khi cudc hqp dd khai mac v6n

dugc dang ky vd c6 quyOn tham gia bi0u quytit ngay sau khi ddng ky; trong trudng hqp

ndy, hiQu lyc ctra nhirng nQi dung de dugc biOu q.rytit tru6c d6 khdng thay d6i.

7. Ngudi triQu tflp hqp ho{c chu tga cuQc hgp Dai hQi d6ng cO d6ng c6 quydn sau ddy:
\ rz^ X ' | |

a) YOu cdu tdt cd ngudi dU hop chiu sg ki6m tra ho{c c6c biQn ph6p an ninh hgp ph6p,

hqp ly kh6c;

b) YOu cAu co quan c6 thAm quy0n duy tri trft ty cudc hqp; truc xu6t nhirng ngudi

khdng tu0n thu quyOn iliOu hdnh cria chri toa, cd j, eey r5i trattu, ngdn cdn ti6n tri6n binh

thudng cria cuQc hqp ho{c khdng tuAn thu c6c y6u cAu vC nem tra an ninh ra khoi cuQc

hep Dpi hQi d6ng c6 ddng.

'8. Chri tga c6 quydn hodn cu6c hgp Eai hQi d6ng cO d6ng dd co du sd ngudi ddng ky

dU hqp tOi da kh6ng qu5 03 ngdy lim vi0c t<C tt ngdy cu6c hqp dU dinh khai m?c vd chi

dugc hodn cuQc hqp hoflc thay d6i illa diOm hgp trong tru]ng hgp sau ddy:

a) Dia diOm hgp kh6ng c6 du ch6 ngOi thu4n ti6n cho tdt cttngudi dU hqp;

b) Phuong tiQn th6ng tin tai ilfa ctiOm hop kh6ng bdo dim cho c6 d6ng dU hqp tham

gia, thho lufln vd biOu q.tytSt;

c) C6 ngudi dU hqp chntr6, g6y r6i trflt tu, c6 nguy co lirm cho cudc hqp khdng dugc

tiOn hnnh mQt c6ch c6ng bing vd hsp ph6p.

9. Trucrng hqp chri tga hodn hoflc tam d]ng hqp Dai hQi ddng c6 ddng tr6i v6i quy

dinh tpi khoin 8 DiOu ndy, Dai hQi il6ng cd ddng bAu mQt ngudi kh6c trong s6 nhung

ngudi dU hqp dO thay th6 chu tqa di6u hdnh cu6c hgp cho d6n hic ktit thirc ; tilt ci nghi

quytit dugc th6ng qua tpi cuQc hgp cl6 dOu c6 hiQu lpc thi hdnh.

10. Trudng hqp Cdng V 6p dUng cdng nghg hiQn dai dC t6 chirc Dai hQi tt6ng c6 d6ng

th6ng qua hgp truc tuy6n, C6ng ty c6 tr6ch nhiQm dAm bno d0 cd ddng tham dy, bitiu
(, t ) r \ 1 ,1 , a , a. j' .. . \

quyOt bdng hinh thfc bo phi0u dipn tri hopc hinh thric cliQn tu kh6c theo quy dinh tai Ei6u

144 Lu$t Doanh nghiQp vd kho6n 3 Ei0u 273 Nghi dinh sO t SSruD-CP ngey 3l thfng 12

ndm 2020 cua Chinh phu quy dinh chi ti6t thi hdnh mQt sO ei0u cua LuAt Chring kho6n.
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Didiu 21. Didu kiQn ee Ngni quy6t cria D4i hQi tl6ng cO tl6ng tlugc th6ng qua

1. Nghi quytit vO nQi dung sau d6y dugc th6ng qua n6., dugc s6 cd d6ng dai diQn tu

165%l t6ng s6 phi6u bi6u quytit tro lOn.cria tdt cit c6 ddng du hqp t6n thdnh, trir trudng
at_

hqp q.ry dinh tqi circ khodn 3,4 vd 6 Di0u 148 LuAt Doanh nghiOp:
\Y.A\"'\

a) Lo4i cd phdn vd tdng s6 cO phAn cria ttrng lopi;
t\

b) Thay c16i ngdnh, nghO vd linh vuc kinh doanh;

c) Thay d6i co c6u t6 chric qu6n ly C6ng ty;

d) DU 5n dAu tu ho{c b5n tii sin c6 gi6 tri ttr 35% t6ng gil, tri tdi s6n tro l6n dugc ghi

trong b6o c6o tdi chinh gAn nh6t cria C6ngty,trri trudng hqp Di0u lQ cdng ty quy dinh tj,
16 hoflc gi|tri khSc; :

t 
-,L 

r , 'e) Td chric l1i, gihi thO C6neV;

I V6n ee nrac do Di0u 16 cdng ty quy tlinh.

2. C6c nghi quytit dugc th6ng qua khi dugc s6 c6 ddng so hfiu trOn 150%l t6ng s6
r.A r .i- ' ' 'phi6u bi6u quy6t cua tdt ci c6 d6ng dU hqp t6n thdnh, trtr trucrng hqp q.ry rlinh t1i,citc

khoin 1 DiOu ndy vd khoin 3,4 vd6 Di6u 148 Luat Doanh nghi6p.

3. Circ Nghi quytit Eai hQi il6ng c6 ddng dugc th6ng qua bing 100% t6ng sO c6 phAn
, X r.ico quyOn bi6u quyOt ld hqrp ph6p vd c6 hiQu lgc ngay cA khi trinh tg, thri tpc triQu tflp hqp

vd thdng qua nghi quytit d6 vi pham quy tlinh cua Luflt Doanh nghi0p vd Di0u 16 c6ng fy.

Di6u 22. Tham quyd;n vir th6 thrlc l6y y kiiin cO A6rrg blng vin bin aO tnOng qua

quy6t ilinh cria D4i hQi tl6ng c6 rt6ng
mrilot"\t,, Thdm quy6n vd thO thric ley ! kiOn c6 d6ng bdng vdn bAn d0 thdng qua Nghi quy6t cua.\

Dai hQi d6ng c6 ddng dugc thqc hiQn theo quy dfnh sau ddy:

1. Hgi ddng quAn tri c6 quyAin hy ! ki6n c6 d6ng bing vdn bAn eC tnOng qua nghi

quy6t cua Epi hQi tt6ng cO d6ng khi x6t thdy cAn thi6t vi loi fch ctra Cdng ty, trt trudng

hgp quy dinh tai khodn 2 Didu 147 LuQtDoanh nghi6p.

2. Hq,i tt6ng qudn tri phai chuan bi phi6u hy !,ki6n, du th6o nghi quytit Dai hQi d6ng

cO d6ng , cilc tdi liQu gi6i trinh dU thio nghi quytit vir gui ddn t6rt cA cO ddng c6 quy0n biOu

quyt5t chflm nhdt [10 ngdy] tru6c thdi h4n phii grii lai phi6u lay j, ki6n. YOu cdu vd chch

thric gui phitiu 16y y kiiin vd tdi li6u kdm theo dugc thgc hiQn theo quy dfnh tai khoin 3

Di0u 18 Di6u lQ ndy.

3. Phi6u lay ! ki6n ph6i c6 cdcnQi dung chu y6u sau ddy:
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a) TOn, dia chi tru sd chinh, ma sii doanh nghiQp;

b) Muc dich 6y y ki,in;

c) H9, t6n, itia chi li€n l4c, quiSc tich, o6 gi6y td ph6p $ oia c6 nhdn d6i vdi cd d6ng ld

c6 nhAn; t€n, md sti doanh nghiQp ho[c sti gi6y td ph6p li cria t6 chric, dia chi trU sd

chinh d6i v6i c6 d6ng li t6 chric o{c ho, t€n, dia chi li6n lac, qu5c tich, sd gi6y td ph6p

g cta c6 nhdn d6i vdi d?i diQn cria ci5 d6ng h t6 chrlc; s6 luong c6 phdn cria tirng lo4i vd

s6 phi6u bi6u quytit cta c6 ddng;

d) VAn dA can 6y y ti6n Ae *rOng qua quy6t dinh;

il) Phuong 6n bii3u quy6t bao gdm tdn thenh, khdng trin thinh vd kh6ng c6 i kitin <ti5i

v6i tDng vdn dO 6y >; ki6n;

e) Thni hpn phdi grti v€ C6ng ty phi6u 16y y ki6n <fi <tugc hd ldi;

g) Hq, t6n, chfi h-i cria Chri tich HQi <tiing quin tri.

+. C6 d6ng c6 th6 gti phiiSu 6y y ki6n da tn ldi d6n Cdng ty bdng hinh thr?c grii thu,

fax hodc thu diOn tri theo quy dinh sau ddy:

a) Trudng hsp gui thu, phiiiu 6y y k6n ttd dugc tr6 loi ph6i c6 chf h-i cria c6 ddng ld

c6 nhdn, cria ngudi itai di,6n theo riy quy6n ho4c ngudi <t4i diQn theo ph6p luflt cria cti

d6ng ld t6 chric. Phi6u 6y f kr5n gui ve C6ng ty phii dugc illmg trong phong bi d6n kin

vd kh6ng ai.dugc quyAn m& tru6c khi ki6m phitiu;

b) Truong hqp grti fax ho[c thu diQn tu, phi6u 6y j kiiSn gui vA C6ng ty phii dugc gif

bi mdt diin thdi di6m ki€m phiiiu;

. c) C6c phii5u 6y y ki6n gr?i vd C6ng ty sau thdi hqn ttd xric dlnh tai nQi dung phi6u 6y

f ki6n ho{c dd bf md trong truong hsp grii thu vd bi tii5t.lQ trong trudng hSp Cui fax, thu

diQn tu ld khdng hqp lQ. Phii5u l6y i kit5n kh6ng tluoc gui vi: duq: coi li phii5u kh6ng

tham giabi6u quyi5t. I

5. HQi ddng quan tri ki6m phi6u vd lflp bi€n ban ki6m phi6u du6i ss chimg ki6n cria 
,

Ban ki6m so6t ho{c cria c6 d6ng kh6ng n6m gifi chric vq qudn $ C6ng ty. Bi€n ban ki6m t

phiilu phdi c6 c6c nQi dung chri y6u sau t16y: ,

a) Tdn, tlia chi trq sd chinh, md sti doanh nghiQp;

b) Mgc dich vd cfuc vilndd can 6y y kitin dO thOng qua nghi quy6t;
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c) SO cd d6ng v6i t6ng sd phiOu biOu quytit dd tham gia biOu quy6t, trong t16 phdn biQt

si5 phi6u bi6u quytit hqp 19 vd s6 biOu q,ryt5t kh6ng hqp 19 vd phucrng thric gui phi6u bi6u

quy6t, kdm theo phU lpc danh s6ch c6 tl63g tham gia biOu q.tytit;

:r ma-- ^i phi dutilnthenh, kh6ng t6n thdnh vd kh6ng co y ki6n eOi vOi tirng v6n d0;o) I ong so

d) V6n AO Aa dugc th6ng qua vir ty 19 biOu quy6t th6ng qua tuong ung;

e) Hg, t6n, chfr ky cua Chri tich HQi tl6ng qu6n trf, nguoi ki0m phitiu vd ngudi giim
'. '.A t.A

sat Klem pnleu.

C6c thdnh viOn HQi d6ng qu6n tri, nguoi kiOm phi5u vd ngud i gifm s6t kitim phitiu

phfli 1i6n t16i chiu trdchnhiQm vO tintr trung thuc, chinh x6c ctta bi0n bAn ki€m phi{5u; hOn

d6i chiu trilchnhiQm vd c6c thiQt hAi ph6t sinh tir c6c q.rytit dlnh dugc th6ng qua do kiOm

phitSu khdng trung thuc, kh6ng chinh xhc.

6. Bi6n b6n ki6m phitiu vd nghi quytit phii dugc gui dtin c6c c6 d6ng trong thdi h4n 15

nEaY, Ke ru ng

thay thti bing viQc ddng tAi tr6n trang th6ng tin diQn ttr cua C6ng ty trong thdi h1n 24 gid,

te tt thdi di6m k6t ttrric ki6m phitiu.

7. Phi6u l6V !, ki6n dd dugc tri ldi, biOn bin kiOm phi6u, nghi quytit dd dugc th6ng qua

vd tdi lipu c6 liOn quan gui kdm theo phitiu l6V !,ki6n dOu phii dugc luu gifi tpi trp so

chinh cria Cdngty.

S. Nghi quyt5t dugc th6ng qua theo hinh thric lay i,ki6n c6 d6ng bing vdn b6n n6u

dugc s6 cd d6ng sd hfiu trOn 150%ltdng s6 phi6u biOu q,rytit ctntdt cA cd ddng c6 quydin

bi6u quy6t t6n thdnh vd c6 gi6 tri nhu nghi quy6t dugc th6ng qua t4i cuQc hgp Dai hQi
taa

d6ng cd ddng

g.Hdng n[m, C6ng ty td chric hgp Eai hQi ddng cO d6ng itnhiltmQt (01) lAn. Dai hQi

rX i r,^ t1 \. ?4 r " ^1--r-.^ l--.1.: l^)- ' ' ' \

oong co cong thudng ni6n kh6ng dugc td chilc du6i hinh thric lay ! ki6n cd d6ng bang

vdn b6n.

Di6u 23. Bi6n bfln hqp Dai hQi tl6ng cO A6ttg

1. CuQc hqp Dai hQi ddng c6 ddng phdi duoc ghi biOn bAn vd c6 thO ghi dm hoflc ghi

vd luu giir du6i hinh thric diQn tu kh6c. Bi€n bin phAi dugc lpp bing tiiSng Vigt, c6 thO

lpp th6m bing ti6ng Anh vd c6 c5c nQi dung chu ytiu sau dAy:

a. TOn, dia chi trp sd chinh, md s6 doanh nghiQp;

b. Thdi gianvd dia cli6m hgp Dai hQi ddng cO d6ng;
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c. Chuong trinh hgp vd nQi dung cuQc hqp;

d. Hg, t6n chri tga vd thu ky;

e. T6m tat aiSn bi6n cuQc hop vd c6q.!,ki6n
a  X,.
ddng vO tirng vdn d0 trong chucrng trinh hqp;

t w

phifi bi6u t4i cuQc hqp Eai hQi d6ng cd

f. 56 cd dOng vir t6ng s6 phiOu biOu quyOt cua c6c c0 d0ng dU hQp, phq lgc danh sach

ddng ky c6 d6ng, ilAi diQn c6 d6ng dU hqp v6i sd c6 phAn vd s6 phitiu bAu tuong ring;
mi A ' ' ' ' ' \ ' 'g. T6ng s6 phi6u bi0u quyOt d6i v6i trmg v6n clO biOu quyOt, trong cl6 ghi 16 phucrng

thric bi6u quy6t, tdng sti phitiu hqp 19, kh6ng h-o. p lQ, t6n thdnh, kh6ng t6n thdnh vd kh6ng

co i ki6n; ty 19 tucrng img tr6n t6ng s6 phi6u biOu quytit cua c6 d6ng du hqp;

h. C6c v6n d0 dd dugc th6ng qua vd ry le phit5u bi6u quytit thOng qua tuong ring;

i. Chfi ky cua chu tga vd thu ky.

Bi6n bin clugc lflp bing ti6ng ViCt vd ti6ng Anh ddu c6 hiQu ltlc ph6p ly nhu nhau.

Trucmg hqp c6 sg kh6c nhau vO nQi dung bi6n bAn ti6ng ViQt vd ti6ng Anh thi nQi dung

trong bi6n bAn ti6ng ViQt c6 hiQu lyc 6p dUng. 
.

2. Bi6n bAn hgp Dai hQi d6ng cd d6ng phdi duoc lflp xong vd thdng qua tru6c khi ktit

thric cu6c hqp. Cht toa vlr thu ky cu6c hgp phii chiu trdch nhiQm liOn doi vA tinh trung

thqc, chinh x6c cria nQi dung biOn bin.

3. Bi0n b6n hgp Dai hQi d6ng c6 d6ng, phu luc danh s6ch c6 d6ng ddng ky dU hqp

kdm chfi ky cria c6 d6ng, vdn bin ,ry quydn tham dU hqp vd tdi liOu c6 li6n quan kdm

theo thdng b6o mdi hqp ph6i dugc c6ng UO tnOng tin theo quy dfnh cua ph6p luat v0

ghfng kho6n vd thi trudng chring kho6n vd phii dugc luu gifl tai tru sry chfnh cua C6ng

ty.

Didu 24.YEucAu hriy b6 quy6t itinh cria Dpi hQi ttdng cd il6ng

Trong thdi hpn chin muoi (90) ngdy, te tt ngdy nhfln dugc nghi quytlt ho{c biOn b6n hgp

Dai hOi tl6ng c6 d6ng ho{c biOn bdn k6t qu6 kiOm phi6u lay ! ki0n Dai hQi cl6ng cO d6ng,
I +a i v 1 , i r^ a. a , . r \ - \

c0 d6ng hoflc nh6m cd tl6ng quy dinh tpi khoin 2 Ei6u I 15 Lupt Doanh nghiQp c6 quy€n

yOu cAu Tda 5n hoflc Trgng tdi xem x6t, huy bo nghi quytit ho[c mQt phdn ndi dung nghi
quyt5t Dpi hQi tl6ng c6 d6ng trong c6c trulng hqp sau ddy:

1. Trinh ty, thri tgc triQu tflp hqp vd ra quytit dinh cua Eai hQi d6ng cO d6ng vi ph4m

nghiOm trgng quy dfnh cria Lupt Doanh nghiQp vd Di0u 16 c6ng ty, trri trudng hqp quy

dinh tpi khoin 3 Di6u 2l Di6u lQ ndy.

\
{

o
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2. Ngi dung nghi quy6t vi phpm phSp luflt ho6c DiOu lQ ndy.

Trulng hqp quytit einn cua D4i hQi d6ng cO d6ng bi hiry bo theo quytit clinh cua Tda

6n hoflc Trgng tdi, ngudi triQu tflp hqp Dai hQi ddng c6 d6ng bi hriy bo c6 th6 xem x6t td

chric lpi cuQc hqp Dai hQi <l6ng cd d6ng theo trinh tg, thu tpc quy dinh t4i Lu6fi doanh

nghiQp vd DiOu lQ ndy.

vrr. HQr ooxc QUAN TRI

Didu 25.Ungcfr, tlir crl thirnh vi6n HOi tlilng quin tri

1 . Trudng hqp dd xhc dinh dugc tru6c ring vi6n, thdng tin 1i0n quan dAn chc img vi0n

HQi ddng qu6n tri dugc dua vdro tdi liQu hgp Dpi hQi d6ng cO ddng vir c6ng UO tOi thi6u

mudi (10) ngdy tru6c'ngey khai mAc cudc hgp Dai hQi d6ng cO d6ng tr0n trangth6ng tin

iliqn tir cria C6ng ty dC c6 ddng c6 thO tim hi6u vd c6c ring viOn ndy trudc khi bo phi6u.

Uttg viOn HQi d6ng qu6n tri ph6i c6 cam kOt Uing vdn bdn vd tinh trung thuc, chinh xiic

vd h-o. p ly cua c5c th6ng tin c6 nhAn dugc c6ng b6 vd phii cam k6t ttrUc hiqn nhiQm vr,r

mQt cSchlrung thyc n6u dugc bAu ldm thdnh viOn HQi <16ng quAn tri. Th6ng tin liOn quan
tA , .  T t , : 4 -,^- -4 --' L ' ). ' ' 

1

dOn irng vi6n HQi el6ng quAn tri dugc c6ng b6 bao g6m c6c nQi dung t6i thi0u sau ddyl

a. Hg tOn, ngdy, thhng, ndm sinh;

b. Trinh d0 hqc vhn;

c. Trinh dQ chuyOn m6n;

d. Qu6 trinh c6ng t6c;
A, A r \ z .^ ' 'n- | ,- rl-l '

e. Chc c6ng ty md img viOn dang ndm gitr chric vp thdnh viOn HQi d6ng quin tri vir c6c

ghric danh qudn ly l$6c;

" f. B6o c6o d6nh gi6 vO d6ng g6p cua rmg vi6n cho Cdngty,trong trudng hgp tmg viOn

tl6 hiQn dang le thdnh vi6n HQi d6ng quAn tri cua C6ng ty;

g. Chc lqi ich c6 liOn quan t6i C6ng ty (n6u co);

h. HQ, t6n cria c6 d6ng hoflc nh6m c6 ddng d0 cu rmg viOn clo (n6u co);

i. Chcthdng tin kh5c (ntiu c6).

2. C6 d6ng ho[c nh6m cd d6ng so hiru tir 10% t6ng sd cd phAn phd th6ng tr0 l6n c6
I rX a r a .  Tr \ t

quyOn dO cri ring cri vi€n HQi cl6ng quin tri. Cd ddng ho{c nh6m c6 ddng ndm gifl tu

rc% d6n du6i20%t6ng s5 c6 phAn c6 quydn bi6u q.ry6t dugc dd cu mQt (01) rmg viOn;

fi 20% tl6n du6i30% dugc d0 cu tOi da hai (02) ring viOn; ti 30% d6n du6i 40% dugc

ddi cu t6i ila ba (03) img vi0n; ti 40% d6n du6i 50% dugc d€i cu ttii ea b6n (0a) tmg vi6n;
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tb 50% d€n dadi 60% dvgc dO cti tdi da ndm (05) Lmgvi€n; ti 60% d€n duoi 70% dugc

dd cu tOi ila s6u (06) img viOn; ti 70% d6n 80% dusc dO cu tOi ea bhy (07) ring vi6n; vd

tir 80% d6n dudi90% dugc d0 cu tOi da t6m (08) ung vi0n.
\-

3. Trucrng hqp sti lugng tmg vi6n HQi d6ng qudn tri thdng qua d0 cri vdr img cu v6n

kh6ng du s6 lu-o. ng cAn thi6t, HOi tl6ng quAn tri ducyng nhi€m c6 thO d0 cu th6m img cu

vi6n hoflc t6 chric dA cri theo co ch6 dugc C6ng ty quy tlinh tai Quy ch6 nQi b0 vC qudn

tri c6ng ty. Thri tuc HQi cl6ng qudn tri ducrng nhiQm gi6i thi6u img vi0n HQi d6ng qudn tri
ph6i dugc cdng b6 rd rdng vd ph6i dugc Dai hOi tl6ng cO d6ng th6ng qua tru6c khi tit5n

hdnh d0 cu theo quy dfnh ph6p luat.

4. Thdnh vi6n HQi d6ng qu6n tri phii diry ung c6c tiOu chuAn vd diOu kiQn theo quy

ctinh tqiLuQt Doanh nghiQp.

Ei6u 26. Th nh phf,n vdr nhiQm ky cria thhnh vi6n HOi tl6ng quin tri
1. SO lugng thdnh vi6n HQi d6ng qu6n tri c6 it nhdt ld 03 ngudi vd nhiOu nn6t ta S

ngudi.

^NhiQm kj' cua thdnh vi6n HQi d6ng quin tri kh6ng qu6 ndm (05) ndm vd c6 th6 rlboc

bdu lai v6i s6 nhiQm lcj' kh6ng han ch6. Mgt c6 nhAn chi rlugc bAu ldm thdnh vion d6c l6p

HQi d6ng qudn trf Cdng ty kh6n g qu| 02 nhiOm kj' liOn tuc. Trudng hgp tdt cirthdnh vi6n
HQi d6ng qu6n tri cirng ttit tnric nhiQm kj, thi c6c thdnh viOn d6 tiep tuc ld thdnh vion H6i
il6ng qu6n tri cho <l6n khi c6 thdnh vi6n m6i dugc bAu thay th6 vd ti6p quAn c6ng viQc.

2. Co c6u thdnh vi6n HQi ddng qudn tri nhu sau:

TOng sO thenh viOn HOi d6ng quin tri khdng iliOu hdnh phAi chi6m it nh;rtm6t phdn ba
('Ll3) t6ng st5 tftann viOn HQi ttdng quin tri. Sd lugng ttii ttrieu thdnh vi6n HQi d6ng quan

tri khOng tliOu hdnh dugc x5c dinh theo phucrng thric ldm trdn xrrdng.

3. Thenh vi6n HOi d6ng quin tri kh6ng cdn tu c6ch thdnh viOn HQi d6ng quAn tri trong
trucmg hqp bi Dai hOi tl6ng cO d6ng mi6n nhiOm, bdi nhiOm, thay th6 theo quy dfnh tai
Di6u 160 Luflt Doanh nghiQp.

4. ViQc UO nniem thdnh viOn HQi d6ng quAn tri phAi dugc cdng UO tfrOng tin theo c6c

quy dinh ctn phiryluat vO chimg kho6n vd thf trudng chimg kho6n.

5. Thenh viOn Hoi d6ng qudn trf c6 th6 khdng ph6i ld c6 d6ng cua Cdng ty.

a

)j
I

Trang 25



Didju 27. Quyi)n hgn vir nghia vu cria HQi tliing quin tri

1. HOi cl6ng quin tri ld co quan quin ly C6ng W, c6 toirn q,rydtt nhdn danh C6ng ty dO

quytit dinh, thlrc hiQn quy0n vd nghia v-U ctra c6n g ty, trir c5c q,tydtt vd nghia vU thuQc

.tAXr.-
thdm quyOn cua D4i hQi it6ng cO d6ng.

2. Quy0n vir nghia vp cria HQi d6ng quin tri do luat ph6p, Didu lQ c6ng ty vd Dai hOi

ddng c6 d6ng quy dfnh. CU th0, HOi il6ng qudn tri c6 nhirng quydn h4n vd nghia vu sau:

a) Quytit dinh chi6n lugc, k6 hoach ph6t tri6n trung hpn vd kti hoach kinh doanh hing

ndm cira C6ngty;

b) Ki6n nghi 1o4i c6 phAn vd t6ng s6 cd phAn dugc quyOn chiro b5n cua tirng 1o4i;

c) Quytit <linh b6n c6 phAn chua b6n trong pham vi s6 cO phAn dugc quy€tt chdo b6n

cua tlng lo4i; quytit <tfnh huy dQng thOm vdn theo hinh thric kh6c;

d) Quytit ttfnh gi6b6nc6 phAn vd tr6i phitiu cria C6neV

d) Quytit clinh mua lpi c6 phAn theo quy dfnh tai khoin 1 vd khoin 2 Ei0u 133 Lu0t

Doanh nghiQp; 
.

'r\\9f

e) Quy0t dinh phuong 5n ddu tu vd dy 6n ddu tu trong thdm quyOn vd gi6i h4n theo

quy dinh cua ph6p lupt;

g) Quytit dinh gi6i phSp phifitri6n thi trudng, ti6p thi vd c6ng nghq;

h) Th6ng qua hqp d6ng mua, bhn,y&y, cho vay vd hgp ddng, giao dich kh5c co giittri

tt 135%l t6ng giStritdi s6n tro l6n dugc ghi trongb6o c6o tdi chinh gAn nhdt cua C6ng
' r ), i, r. | , n . i A. \ t

ty, vir h-o. p ddn g, giao dich thuQc thdm quyOn quyOt dinh cua Dpi hQi cl6ng cO d6ng theo

.quy rlinhtai diOm dkho6n2 Di0u 138, khoin 1 vdkho6n 3 Ei0u 167 LulttDoanhnghi6p;

' i) BAu, mi6n nhiQm, bAi nhiem Chu tich HQi ddng qudn, tri; b6 nhiQm, miSn nhiQm, ky

k6t hqp d6ng, ch6m dut hqp d6ng eOi vOi T6ng giim d6c vd ngudi qu6n ly quan trgng

kh6c do Di0u lQ c6ng ty quy dinh; quytit ilinh tiOn lucrng, thi lao, thuong vir lgi ich kh6c

cria nhfing ngudi quin Iy d6; cu ngudi dai diQn theo uy quyen tham gia HQi d6ng thdnh

vi6n hoflc Dai hQi d6ng cO d6ng cr c6ng ty I<hirc, q.tytlt dinh mric thi lao vd quyOn lgi

kh6c cria nhfrng ngudi i16;

k) Gi6m s5t, chi dao Tdn g giim d6c vd ngudi quAn ly kh6c trong iliOu hanh cdng viQc

kinh doanh hing ngdy cua C6ngty;
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cria tlng thenh vi6n HQi d6ng quin tri dugc tinh vdo chi phi kinh doanh cria Cdng ty theo

quy dinh cua ph6p luAt vO thu6 thu nhpp doanh nghiQp, duoc thO hien thdnh mpc riOng

trong B5o c6o tdi chfnh hdng ndm cua COng ty vd phni b6o c6o Eai hQi tt6ng cd ddng t4i

cuQc hgp thudng ni0n

3. Thdnh viOn HQi d6ng quin tri nim git chric vu di6u hdnh ho{c thdnh viOn HQi d6ng

quin tri ldm viQc tqi circ tii5u ban cua HQi d6ng quin tri (n6u c6) hoflc thr,rc hiQn tthirng

c6ng viQc kh6c ngodi pham vi nhiQm vp thdng thucrng ctra mQt thdnh viOn HQi d6ng quAn

tri, c6 thO ituq c trh thOm thil lao du6i dang mQt khoAn tiOn cdng tron g6i theo tring lAn,

lucrng, hoa h6ng, phAn trdm lgi nhuQn hoflc du6i hinh thric kh6c theo quytit ctfnh cua HQi

-X , ,
oong quan lrl.

4. Thenh viOn HQi <I6ng qu6n tri c6 q.ryen dugc thanh tohn t6'rt ch c6c chi phi tli lai, dn,

o vir c6c khodn chi phi hqrp ly kh6c md hg dA ph6i chi trd khi thpc hiqn trhch nhiQm thdnh

vi6n HQi d6ng quin tri cua minh, bao g6m ch cilc chi phi ph5t sinh trong viQc t6i tham dy

c6c cuQc hgp Dpi hQi d6ng cO d6ng, HQi d6ng qu6n tri hoflc c6c ti6u ban cira HQi d6ng
, , . t- A

qgan tri (n6u co). ,

5. Thenh viOn HQi d6ng quin tri c6 th6 cluqc C6ng ty mua bio hiOm trirchnhiOm dAn

sU sau khi c6 sg ch6p thufn cua Dpi hgi d6ng cO d6ng. Bio hiOm niy kh6ng bao g6m bio

hi6m cho nhffng trlrch nhiQm cua thdnh vi6n HOi ddng qu6n tri 1i0n quan d6n viQc vi

pham ph6p lu4t vdr Di0u lQ C6ng ty.

Ei6u 29. Chrttich HOi tliing quin tri
1. Cht tich HQi il6ng qu6n tri do HQi d6ng quAn trf bAu, miSn nhiQm, bai nhiQm trong

s5 c5c thenh viOn HQi d6ng quin tri.
' 

2. Ch|tich HQi d6ng quin tri kh6ng kiOm nhiQm chric vq Tdng giim d6c cua C6ng ty.
' 

3. Chri tich HQi tl6ng quin tri c6 quy0n vi nghia vu sau d6y:

a. L?p chucrng trinh, nQi dung, tdi liOu phuc vU cuQc hqp; triQu tflp, chu tri vd ldm chu

tga cuQc hqp HQi d6ng qu6n tri;

b. ChuAn bi chucrng trinh, nQi dung, tdi liqu phUc vp cuQc hqp; TriQu tflp, chu tri vd chu

toa cuQc hgp HQi d6ng quAn tri;

c. T6 chfc th6ng qua nghi quy6t, quytit dinh cua HQi d6ng qu6n trf ;

d. Gi6m s6t qu5 trinh t6 chric thgc hiQn c6c nghi quy6t, quyt5t dinh cua HQi ddng quin

tri:

I
.(\.,.
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d. Chri tga cu6c hop D4i hQi ddng cO il6ng;

e. C6c quyAtt vd nghia vp kh6c quy tlfnh tqiLudtDoanh nghiQp vd DiOu lQ ndy.

4. Trucmg hqp Cht tich HQi d6ng qqen tri c6 dcrn tri chric ho[c bi miSn nhiOm, bdi

nhiQm, HQi ttdng qu6n trf phii bAu nguoi thay th6 trong thcri hpn 10 ngdy te tt ngdy nhQn

dcrn tri chric ho{c bi bAi nhi€m, miSn nhiOm.

5. Trucmg hqp Cht tich HQi tl6ng qudn tri ving mpt hoflc kh6ng th6 thgc hiOn dugc

nhiQm vu cta minh thi phii uy quy6n bing vdn bAn cho mQt thenh viQn kh6c thlrc hiQn
X . a,quyOn vd nghia vu cta Chri tich HDQT. Trudng hqrp khOng c6 ngudi dugc uy quy0n ho{c

Cht tich HQi tl6ng qudn trf chtit, mht tich, bi tpm giam, dang ch6p henh hinh ph4t tt,
.rrAl\
dang chdp henh biQn phrlp xri ly hdnh chfnh tai co sd cai nghi€n bdt buQc, co sd gi6o dpc

bat bugc, tr5n kh6i noi cu tru, bi han ch6 ho{c mdt ndng luc henh vi d6n su, c6 kh6 khdn

trong nh6n thric, ldm chri hdnh vi, bi Tda in cdm dim nhi6m chric vu, c6m hdnh ngh6

hoflc ldm cdng viQc nh6rt <tinh thi c6c thdnh vi6n cdn lai bAu m6t ngudi trong s6 c6c thdnh

viOn gifi chric Chri tf ch HQi ddng quin trf theo nguyOn tilc da s6 thdnh vi6n cdn lai t6n

thenh cho d6n khi c6 quy6t dinh m6i cua HQi il6ng quin tri. ,

Di6u 30. CuQc hgp cria HQi tl6ng quin tri
1. Chri tich HQi ct6ng quin trf dugc bAu trong cuQc hgp dAu tiOn cria HQi d6ng qu6n tri

trong thdi hun 07 ngdy ldm viQc t<O tt ngay t6t tnric biu cu HQi d6ng quin tri cl6. CuQc

hop ndy do thdnh viOn c6 s6 phi6u bAu cao nh6t hodc ty 19 phitiu bAu cao nhittrieu tpp vd

chu tri. Trucrng hop c6 nhiOu hon mQt thdnh vi6n c6 sO phitiu bAu hoflc ty lQ phi6u bAu
,

cao nh6t vd ngang nhau thi crlc thdnh vi6n bAu theo nguy€n thc da sO AC chon 01 ngudi
, lr ^ \
trong s6 hg triQu tflp hqp HQi <16ng quAn tri.

'2. Hoi ddng qu6n tri phii hop ft nhdtm6i quy 01 lAn vd b6 th6 hqp b6t thucrng.

3. Cht tfch HQi tl6ng quin tri tri6u tflp hqp HQi d6ng qu6n tri trong trudng hop sau

ddv:

a) C6 <16 nghi cua Ban kiOm so6t hodc thdnh vi0n dQc lap HQi ddng qu6n tri;

b) C6 dO nghi cua T6n g gi6md6c hod c it nhit 05 ngudi quin ly lfu6c;

c) C6 dO nghi cta it rnat 02 thiLrhvi0n HQi d6ng quin tri;

d) c6c trudng hqrp kh6c theo quy dfnh cua ph6p luat (ntiu c6).

4. DO nghi quy dfnh t4i khoin 3 Di6u ndy phdi dugc lpp thdnh v[n bin, trong d6 nou 16

muc dfch, v6n d0 cAn thio luQn vd quy6t dinh thuQc thAm quyen cua H6i ddng quan trf .

a'
)
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5. Cht tich HQi ddng qu6n tri ph6i triQu tap hqp HQi d6ng quin tri trong thdi han 07
\ r\ .  

t \ 
l. a. 1 ,ngdy ldm viQc kC tir ngdy nhQn dugc d0 nghi quy dfnh tpi khoin 3 Di6u ndy. Trudng hgp

kh6ng triQu tflp hqp HQi d6ng quin tri theo dO nghi thi Cht tich HQi rl6ng quin tri phii
chiu trdchnhiQm v€ nhfrng thiQt hpi xiy ia AOi v6i C6n g 8; ngudi d0 nghi c6 quyOn thay

the Cht tich HQi tl6ng quin tri triQu tflp hqp HQi d6ng quin tri.

6. Chri tich HQi tl6ng quin tri hoflc ngudi tri0u tflp hqp HQi d6ng quin tri phii giri

thdng b6o mdi hgp chpm nhdt ld [03 ngdy] ldm viQc tru6c ngey. Th6ng b6o mdi hqp ph6i

x6c dinh cp th6 thdi gian vd dia tti6m hQp, chucrng trinh, circ vdn AO tfrao lupn vd quytit

clinh. Th6ng b6o mdi hqp ph6i kdm theo tdi liQu su dpng t4i cuQc hop vd phitiu biOu quy6t

cria thdnh viOn.

Th6ng b5o mdi hqp HQi d6ng qu6n trf c6 thO gui bing eiey mdi, iliQn thoai, fax,

phucrng tiQn diQn tri hoflc phuong thric kh6c do Ei6u lQ c6ng ty quy dinh vd bio clAm d6n

dugc dia chi 1i0n lpc cua timg thdnh vi6n HQi d6ng quin tri dugc ddng ky taiCdng ty.

7. Chn tich HQi d6ng quin tri ho4c ngudi triQu tpp gui th6ng b6o mdi hqp vd c6c tdi

liQu kdm theo d6n c6c thdnh vi6n Ban Ki6m so6t nhu AOi vOi c6c thdnh viOn HQi d6ng

quin tri.

Thdnh viOn Ban Ki0m so6t c6 quy€n dU c6c cu6c hqp HQi tt6ng quin tri; c6 quydn

thAo lufn nhrmg khdng dugc bi6u quytit.

8. CuQc hgp HQi ddng quin tri dugc ti6n hdnh khi c6 ti 314 t6ng sO tnann vi6n tro 16n

dU hqp. Trucmg h-op cuQc hgp dugc triQu tdp theo quy dinh tpi khoin ndy kh6ng du s5

thenh viOn dU hqp theo quy dinh thi dugc triQu tAp lAn thir hai trong thdi hpn [07 ngdy] kO

tu ngdy dU ctinh hgp lAn thri nh6t. Trudng hqrp ndy, cu6c hgp duqc ti6n hdnh n5u c6 hcm

m'gt nria s6 thdnh viOn HQi d6ng quin tri du hqp.

9. Thdnh vi6n HQi <tdng quin tri dugc coi ld tham du vd bi6u quy6t tai cuQc hop trong

trudrng hcr. p sau ddy:

a) Tham dg vd biOu quytit tryc titip tpi cu6c hqp;

b) Uy quyOn cho ngudi khSc ctiin dy hop vd bi6u quytit theo quy dfnh tpi khoin 11
n'l \uleu nav:

,) T;;- dp vd bi0u q.rytit th6ng qua hQi nghi truc tuy6n, bo phitiu diQn tu hodc hinh

thric <liQn tu kh6c;

d) Gti phi6u biOu quytit d6n cuQc hqp th6ng qua thu, fax, thu diOn tu;
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' t .A l' t
d) Giri phiOu biOu quy6t bdng phuong tiQn khdc.

10. Trudng h-o. p gui phitiu biOu quy6t d6n cuQc hgp th6ng qua thu, phi6u biOu quy6t
1a\

phii dUng trong phong bi d6n kfn vd p\ei dugc chuy6n dOn Chu tich HQi d6ng qudn trf

ch4m ntr6t le 0l gid tru6c khi khai mAc. Phi6u bi6u quytit chi dugc m0 tru6c s1r chimg

ki6n cuatdt ci nhirng ngudi du hqp.

1 1. Thdnh vi6n phAi tham dg day du c6c cu6c hqp HQi cl6ng quin tri. Thdnh vi0n dugc

" X I \.it , 1 1 ' \

uy quyen cno ngudi kh5c dU hqp vd bi0u quy6t n6u dugc da s6 thdnh vi0n H6i d6ng quin
,

tri chAp thufln.

12. Nghi quy6t, quytit ctinh cua HQi d6ng quin tri dugc thdng qua n6u dugc da s6

thenh vi6n dU hqp t5n thdnh; trulng hqrp sO phi6u ngang nhau thi quyrit dinh cu6i ctng
,1 ^ X | , ' nt , , -r^. a'
thuQc vO phia c6 i kiOn cria Chu tich HQi d6ng quin tri.

Eidu 31. Cfc ti6u ban thuQc HOi tlifng quin tri
1. HOi il6ng qu6n tri c6 thO thdnh lflp tiiSu ban truc thuQc dO php trhchvd chinh s6ch

phhttriOru nhdn su, lucrng thu&ng, ki6m to6n nQi b0. 56 luqng thdnh viOn cua ti6u ban do

HQi d6ng qudn tri quy6t dinh, nhung nOn c6 it nh?'t ba (03) ngudi bao g6m thdnh viOn cua

HQi ddng qudn tri vd thdnh vi6n bOn ngo ii. Cdc thdnh viOn khdng eli6u henh HQi d6ng

quin trilthenh vi6n HQi d6ng qu6n tri khdng tli0u hdnh nOn chi6m da s5 trong ti6u ban vd
A. . A , ,r \ r .A ' t.A r\ m ' '

mQt trong s6 c6c thenh vi6n ndy dugc bd nhiQm ldm Trucrng tiOu ban theo quy6t dinh cua
\?\

HQi tl6ng quin trf. Ho4t ilQng cua ti6u ban phii tudn thu theo quy ilinh cua HQi d6ng

quin tri. Nghf quytit cua ti6u ban chi c6 hiQu lUc khi c6 da sO tnann viOn tham dg vd bi0u

quy6t th6ng q,ru iai cuQc hgp cua ti6u ban ld thdnh vi6n HQi ddng qu6n trf .

' 2. Vipc thlrc thi quyiit dinh cua HQi d6ng quin trf , hoflc cua ti6u ban tryc thuQc HQi
iX , ,. r v , \. . , , I
d6ng quin tri, hoflc cria ngudi c6 tu cSch thdnh vi6n ti6u'ban HQi cl6ng quin tri phii phu

hqrp v6i c6c quy dinh phSp luflt hiqn hdnh vd quy dinh tpi DiOu lQ c6ng ty.

Di6u 32. Ngudi phg trSch quin tri cdng ty

HQi d6ng quin tri b6 nhiQm itnhdt0l ngudi phu trhchqu6n trf C6ng ty de h6 trg cdng

t6c quin trf cdng ty. Ngudi php trirch quin tri c6ng ty co thO ki6m nhiOm ldm Thu ky

Cdng ty theo quy dinh t4i khoAn 5 Di0u 156 Lupt Doanh nghiQp.

2. Nguoi phU trirch quin tri C6ng ty khdng dugc cl6ng thdi lim viQc cho td chric kiOm
, , r t A ,a A r ,. 'to6n dugc ch6p thufln dang thr,rc hiQn ki6m to6n chcb6o c6o tdi chfnh cria Cdngty,

3. Ngudi phU trdchquin tri Cdng ty c6 quydn vd nghia vu sau:
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a) Tu v6n HQi ddne quan tri trong viQc t6 chric hqp D4i hQi ddne c6 d6ng theo quy

dinh vd crlc c6ng viQc li€n quan gita C6ng ty vir c6 <t6ng;

b) ChuAn bi c6c cuQc ho.p HQi <tdng quan tri, Ban ki6m so6t vd Dai hQi d6ng c6 <t6ng

theo y6u cAu cua HQi <tdng quan tri ho{c Ban ki6m so6t;

c) Tu v6n vA thri tgc cria c6c cuQc hgp;

d) Tham d1r c6c cuQc hgp;

d) Tu v6n thn tUc lflp c6c nghi quyiit cria HQi ddng quan tri phir hqp vdi quy tlinh cria

ph6p luft;

e) Cung ciip c6c th6ng tin tdi chinh, bi6n ban hqp HOi d6ng quan trf vir c6c th6ng tin

khfc cho thinh vi€n HQi ddng quan tri vi thdnh vi6n Ban ki6m so6t;

g) Girim s6t vd b6o c6o HQi <t6ng quan hi vA hopt dQng c6ng b6 th6ng tin cria C6ng ty;

h) Ln dAu m6i fi6n l4c v6i c6c b€n c6 quydn lgi liOn quan;

i) BAo mit th6ng tin theo c6c quy dinh cria ph6p lu{t vd Diiiu lQ C6ng ty;

, k) Cfc quyAn vd nghia vu kh6c theo quy <tinh cria ph6p luft..

vltr. TONG GIAM D6C vA NGIIOI DIiU TTI,XN TTTAC

Ei6u 33. T6 chric bQ miy qu6n f
HQ th6ng quin ly cria C6ng ty phai tldrn b6o bQ m6y qudn li chiu tr6ch nhiQm tru6c

HQi <l6ng quan tri vi chlu sg girim sit, chi ttao cria HQi ddng quin toi trong c6ng vi6c

kinh doanh hang ngiy cria C6ng ty. C6ng ty c6 T6ng girim di5c, c6c Ph6 t6ng girim dt5c,

f6 to6n truong vd c6c chric danh quan ly kh6c do HQi <l6ne quan tri m nfriCm. Viec b6

trhiQm mi6n nhiOm, bdi nhiQm c6c chr?c danh n€u tr€n phii dugc th6ng qua bdng nghi

q-uy6t U6i ddng quan tri.

bidu Sl. Nguiri tlidu hinh C6ng ty

L Nguoi didu hnnh C6ng ty bao gdm T6ng gi6m d6c, Ph6 T6ng gi6m dt5c vi Kti to6n

truong.

2. Theo dd nghl cua T6ng giri,rn dtic vd dugc s1r ch6p thufln cria HQi ddng quan tri, ',

C6ng ty ttugc tuy6n dung ngudi didu hanh kh6c vdi sti luqng vd ti6u chuAn phn hqp voi

co c6u vi quy chii quan ly cria COng ty do HQi ddng quan tri quy ttinh. Ngudi diAu hanh I
Cdng ty phii c6 tr6ch nhi-€m <t6 h5 trg C6ng ty il4t <tugc c6c mpc ti€u dA ra hong ho4t ,i

dQng vdt6 chric. ;
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3. Tdng girim itiic ttugc trd luong vi thuOng. Ti6n luong vd thu&ng cria Ti5ng girim dtSc

do HQi ddng quan tri q"y6t Ai*r.

4. Tidin luong cria ngudi di€u henh duo. c tinh vdo chi phi kinh doanh cria C6ng ty theo

quy dinh cria ph6p luat v€ thu6 thu nh$p doanh nghiQp, <tugc th€ hiQn thanh mgc ri€ng

trong b6o c6o tii chinh h6ng nim cria C6ng ty vd phai b6o c6o Dai hQi it6ng c6 d6ng t4i

cuQc ho.p thulng ni€n.

Didu 35. 86 nhiQm, miSn nhiQm, nhiQm vg vh quydn h4n cia T6ng gi6m d6c

1. HQi ddng quan tri tO ntriQm mQt (01) thanh vi€n HQi ddng quan tri ho[c thu€ mQt

ngudi kh6c hm T6ng girim <tlic.

2. T6ttg girim d5c h ngudi <ti€u hanh c6ng viQc kinh doanh hang ngdy cua C6ng ty;

chiu sg girirn s6t cria HQi d6ng quan tri vd trudc ph6p luft vO quy€n, nghia vq dugc giao.

NhiQm kj' cria T6ng girim diic kh6ng qu6 05 nim vA vd c6 thti duqc b6 nhiQm l4i voi

sii nhigm lc! lh6ng hpn chii. T6ng gi6m dtic phni d6p rmg c6c ti6u chu6n, didu kiQn theo

quy dinh cria phdp luit vd EiAu lQ c6ng ty.

'3. T6ng girim dtic c6 c6c quyAn vd nghia vu sau:

a) Quy6t <linh c6c v6n eC t0n quan d6n c6ng viQc kinh doanh hbng ngdy cta C6ng ty

mi kh6ng thuQc thAm quy6n cria HQi d6ng qudn tri;

b) Ti5 chrlc thlrc hiQn c6c nghi quy6t, quyiit dfnh cria H$i <t6ng quan ni;

c) Ti5 chric thlrc hiQn k6 hoach kinh doanh vd phuong 6n diu tu cria C6ng ty;

0 KitSn nghi phuong rln co c6u t6 chric, quy ch6 quan ly nQi bQ cia C6ng ty;

. d) 86 nhiQm, mi6n nhiQm, bei nhiQm c6c chr?c danh quan ly trong C6ng ty, tni c6c

chric danh thuQc thAm quyAn cria HQi d6ng quan tri;

e) Quyiit dinh tidn luong vd lgi ich kh6c d5i vdi ngudi lao dQng trong C6ng ty, kO cn

ngudi quan lf thu0c thim quydn b6 nhiQm cria Ti5ng gi6m <ltic;

g) Tuy6n dung lao dQng;

h) Ki6n nghi phuong 6n trd c6 tuc ho4c xrt ly 15 trong kinh doanh;

i) Quydn vd nghia vq kh6c theo quy dinh cria phrip lu{t i
4. T6ng gi6m d6c chiu tr6ch nhiQm tru6c HQi tl6ng quan tri vn D4i hQi ttiing cd d6ng ,l

vA viQc thgc hiQn nhi€m vu vd quyOn h4n tlugc giao vi phdi b6o c6o cic chp niy khi <lugc t,
yeu cau.

l'-
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5. HQi d6ng quin trl c6 th6 mi6n nhi€m T6ng gi6m diic khi da s5 thdnh vi€n HQi tl6ng

quan tri c6 quydn bitiu quyi5t dg hgp trin thanh vn b6 nhiQm T6ng gi6m ttiSc mdi thay thti.

IX. BANKIEM SOAT

Didu 36. Lfng cr?, tI6 crfr Ki6m soit vi6n

l. ViQc img crt, d0 cri Kii5m so6t vi6n duoc thgc hiQn tuong tu quy <linh tai khoan l,
khoan 2 Di6u 25 Didu lQ niy.

2. Tru<rng hqp st5 luqng cfc img vi€n Ban ki6m so6t th6ng qua <tA cir vi img cri khdng

<tri sii luqng can tfri6t, Ban ki6m so6t duong nhiQm c6 the dC cu th€m img viOn ho{c t6
chr?c dA cri theo co chi5 quy dinh tai DiAu lQ c6ng ty, Quy ch6 n6i bQ v€ quan tri c6ng fy
vd Quy chii hogt tlQng cria Ban ki6m so6t. Co cht5 gan ki€m so6t ducmg nhi-6m itA cu img
vi6n Ban ki6m so6t phii tlugc c6ng b6 16 rang vd ph6i <tugc Dai hQi <l6ng c6 <t6ng th6ng

qua trudc khi tiiin hanh d€ cn.

Didu 37. Thhnh phAn Ban Ki6m soit

l. Sii luqng thanh vi6n Ban kiiSm so6t cria C6ng ty li 3 ngudi. Nhigm ki cria thanh

vi€n Ban kitim so6t kh6ng qu,i 05 ndm vi c6 th6 dugc bAu Qi vdi s6 nhiQm ki kh6ng hpn

ch6.

2. Thenh viOn Ban ki6m so6t phAi <tdp tmg citc ti6u chudn vd di6u kiQn theo quy dinh

tai DiAu 169 Lu{t Doanh nghiQp vd kh6ng thuQc c6c trudng hqp sau:

a) Ldm viQc hong b0 phfln t6 torin, tdi chffi cria C6ng ty;

b) Ld thdnh viOn hay nhdn vi€n cia c6ng ty ki6m torfur rlQc lflp thqc hi€n kiiim to6n c6c

b6o c6o tdi chinh cria c6ng ty trong 03 nnm fidn trudc <t6.

r 3. Thanh vien Ban Ki6m so6t bf miSn nhi6m trong c6c trudng hqp sau:

a) Kh6ng cdn ttri ti6u chuAn vd di6u kiQn hm thenh vi6n Ban kiiSm so6t theo quy <tfnh

t4i khoan 2 DiAu ndy;

b) C6 don tu chric vd dugc ch6p thupn;

c) C5c trudrng hgp kh6c theo quy dinh cua Ph6p luAt.

4. Thenh vi6n Ban ki6m so6t bi bei nhipm trong c6c trudng hgp sau:

a) Kh6ng hodn thdnh nhiQm vp, c6ng viQc dugc phdn c6ng;

b) Kh6ng thgc hiQn quyAn vd nghia vp cria minh trong 06 thring li6n tgc, tru trudng r(

ir

{
r{

u

hqrp bAt khi kh6ng;
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c) Vi pham nhi6u lAn, vi pham nghi0m trong nghia vu cta thdnh vi6n Ban kiOm so6t

theo quy dinh cria LuQt Doanh nghiQp vd Di0u lQ c6ng ty;

d) Trudrng hqp kh6c theo nghi quytit Dai hQi rl6ng c6 d6ng..

Di6u 38. Tru0rrg Ban ki6m soft

l. Trucrng Ban Ki0m so6t do Ban Ki0m so6t bAu trong sO c6c thdnh vi6n Ban Ki0m
so6t; ViQc bdu, bei nhiem, miSn nhiQm theo nguy6n thc d,a s6. Trucrng Ban Ki0m so6t

| ,. , r ) ' . a , ' r^ - ,
ph6i c6 bdng tdt nghiQp dai hgc tro lOn thu6c mQt trong c6c chuy6n ngdnh kinh tC, tdi

chfnh, k6 to6n, ki6m tofin,luflt, quAn trf kinh doanh hoflc c6 chuy6n ngdnh liOn quan d6n

hopt dQng kinh doanh cria C6ngty.

2. Quy0n vd nghia vu cta Trucrng Ban Ki0m so6t:

a. TriQu tpp cudc hop Ban Ki0m so6t;

b. YOu cdu H6i d6ng quAn tri, T6ng giim d6c vd Cfn b0 di€u hdnh khac cung c6p

c6c th6ng tin liOn quan eC Uao c5o Ban Ki6m so5t;

c. Ldp vd ky b6o c5o cria Ban KiOm soSt sau khi dd tham khAo y ki0n cua HQi cl6ng
't -i , . \ ' '

quin tri 116 trinh Dai hQi d6ng c6 ddng.

Didu 39. Quyijn vdr nghia vg cria Ban ki6m so6t

Ban ki0m so6t c6 c5c quy0n vd nghia vp theo quy dfnh tai Ei€u 170 Lu6,t doanh

nghiQp vd c6q quydn, nghia vU sau:

1. DC xu6t, ki6n nghi Dai hOi tl6ng c6 ddng phO chuAn danh s6ch t6 chric kiOm to6n
l-A lA a 

t o

dQc lpp dugc ch0p thufln thyc hiQn kiOm toinB6o c6otiti chinh cria Cdngty; Quytit clfnh

td chric ki6m tofndugc chdp thufln ki6m tra ho4t tlQng cua T6ng cong ty,bilimi6n ki6m

to6n vi6n dugc ch6p thufln khi x6t thSy cAn thi6t

, 2. Chiu tr6ch nhiQm trudc c6 d6ng vd hopt rlQng gifms6t cria minh;

3. Gi6m s6t tinh hinh tdi chinh C6ng ty, viQc tudn thu ph6p ludt trong hopt ddng cua

thenh vi6n HOi ddng qudn tri, Tdng gi6m d5c, ngudi quin ly l<h6c;

4. Ehmbno phtii hqp hopt clQng vdi HQi tl6ng quin tri, Tdng gi6m d6c vd c6 d6ng;

5. Trudrng h-ry. p phfit hiQn hdnh vi vi pham phSp luat hoflc vi pham Ei0u lQ C6ng ry cria

thdnh viOn HQi d6ng quin tri, T6n g giim d6c vd c6n b6 cliOu hdnh kh6c, Ban Ki0m so6t

ph6i th6ng b6o bing vdn bin v6i HQi ddng quin tri trong vdng b6n muoi t6m (48) gio,
^ I \. r l \ r . . / , -,yOu cdu ngudi c6 hdnh vi vi pham chdm dut vi pham vd c6 giAi ph6p khic phUc hAu qu6;

/t,

1

\
.'

I
s
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6. XAty dUng Quy ch6 hoat <tQng cria Ban Ki6m so6t vd trinh Dai hOi tl6ng c6 ddng

th6ng qua;

7. B6o c6o tai Dai hQi ddng c6 dQog theo quy dinh tpi EiOu 290 Nghi ilinh s6

l55l2020AID - CP ngdy 3111212020 cua Chfnh phri quy dfnh chi ti6t thi henh m6t s6

tli6u cria Luft Chring kho6n.

8. C6 quyOn ti6p can h6 so, tii liQu C6ng ty luu gifi tpi t4r so chfnh, chi nh6nh vd dia

tli6m kh6c; C6 quyOn dtln dia ttiOm ldm viQc cua ngudi qu6n ly vd nhdn vi6n cira C6n g ty
trong gio ldm viQc;

9. C6 q.tyOtt y6u c6u HQi ddng quin tri, thdnh vi6n HQi d6ng quin tri, Tdng gi6m d6c

vd C6n b0 di€u hdnh kh6c cung c6p dAy dri, chfnh x6c, kip thoi thdng tin, tdi liOu vO c6ng

tdc quhn ly, diOu henh vd ho4t dQng kinh doanh cria C6n g ty.
t- /-1, X . I d r r , ,a \
f. Circ quyOn vd nghia vU kh6c theo quy dinh cua phdp ludt vd Ei0u lQ ndy.

Eidu 40. CuQc hgp cria Ban Ki6m soSt

l. Ban Ki6m soSt ph6i hgp ft nh6t 02 ldn trong mQt ndm, sti luqng thdnh vi6n tham

du hqp it nhdt ld 213 sO thenh viOn Ban Ki6m so6t. BiOn b6n hgp Ban Ki6m so6t Cuqc tap

chi ti6t vir 16 rdng. Ngudi ghi bi0n bin vd c6c thdnh viOn Ban Ki0m sodt tham dU hqp

phAi ky t6n vdo bi6n b6n cuQc hqp. C5c bi6n bAn hgp cua Ban Ki€m so6t phni dugc luu
r J , a. | , , I r .A o ,\ . o

giir nhdm x6c dinh trhchnhiQm cua timg thdnh viOn Ban Ki0m so6t.

2. Ban Ki0m soiit c6 quyOn yOu cAu thdnh vi6n HQi d6ng quin tri, T6n g giimddc vd

dai diQn t<i chrlc ki6m lrrdn dugc chdp thufln tham dg vd tr loi ciic v6n dd cdn dugc lam

16.

D.idu 41. Tidn luong, thir lao, thu&ng vh lgi ich khic cfia thirnh vi6n Ban Ki6m soSt

1. Thdnh vi6n Ban ki6m so6t dugc tri ti6n luong, thu iao vd lgi ich kh6c theo quy6t

dinh cua D4i hQi tt6ng c6 ddng. Dai hQi ddng cO song quyt5t dinh t6ng mric tidn lucrng,

tht lao, thucmg, lgi ich kh6c vd ngAn s6ch ho4t dQng hing ndm cua Ban KiOm soft;

2. Thenh viOn Ban Ki6m so6t chi dugc thanh tofnchi phi dn 6, di l4i, chi phf sri dpng

dich vU tu v6n dQc lap v6i mric hqp ly. T6ng mric thi lao vd chi phf ndy khdng vuot qu6

ng6n s6ch ho4t ttQng hing ndm cria Ban Ki0m so6t dd du c Dpi hQi cl6ng cd ddng ch6p

thufn, trir trucrng hqp Dai hQi d6ng c6 ddng c6 quy6t clinh kh6c.

3. Ti6n lucrng vd chi phi ho4t ttQng cria Ban Ki0m so6t dugc tinh vdo chi phi kinh

doanh cua COngty theo quy dinh ctra ph6p lupt v0 thu6 thu nhAp doanh nghi6p, quy dfnh
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phhp lupt kh6c c6 liOn quan vd phAi dugc lap thdnh muc ri6ng trong b6o c6o tdi chinh
r) v t
hdng ndm cia C6ng ty

1. Ban ki6m so6t c6 circ quy€n vd nghia vu theo quy dinh tai Di0u 165 LuAt doanh

nghiQp vd cdc quyAn, nghia vp sau:

a. DO xu6t vd ki6n nghi Dai hQi tl6ng cO d6ng ph6 chuAn t6 chric ki0m todn dQc lap

thgc hiQn kiOm to6n 86o c6o tdi chfnh cria c6n gty;

b. Chiu trhchnhiQm tru6c c6 ddng v0 hopt itQng giim s6t cria minh;

c. Gi6m s6t tinh hinh tdi chinh c6ng ty, tinh hqrp ph6p trong c6c ho4t ilQng cua thirnh

viOn HQi d6ng quin tri, T6n g gi6m d6c, ngudi quin ly kh6c, su ph6i hqrp ho4t dQng gita
Ban ki0m so6t vdi HQi tl6ng quin tri, T6ng giim d6c vd cO ddng;

d. Trudng hqp ph6t hiQn hdnh vi vi pham phfry luat hoflc vi ph4m Ei6u 10 cdng ty cua

thdnh vi6n HQi ddng quin tri, Tdn g giim d6c vd ngudi diOu hdnh doanh nghiOp kh6c,

phii thdng b6o bing vin bin vdi Hgi d6ng qu6n tri trong vdng b6n muoi t6m (48) gicr,

^ X \. r r \ r . , ' ..'
yOu cdu ngudi c6 hdnh vi vi pham chdm dut vi pham vd c6 giti phhp khdc phUc h4u qu6;

'e. 86o cirot4iDai hQi <16ng c6 ddng theo quy ttinh cuaLuflt doanh nghiQp.

r\   r X . r d I r , ,r a. a , 1 , \
f. Chc quy6n vd nghia vU kh6c theo quy dinh cua ph6p luflt vd EiOu lQ ndy.

2. Thinh viOn HQi d6ng quAn tri, T6n g gi6m d6c vd ngudi cli6u hdnh doanh nghiQp

khSc phii cung c6p dAy du, chfnh x6c vd kfp thoi c6c thdng tin vd tdi liQu vO c6ng t6c
, 1, r.X r \ .r \ 1 , rA a 

^ 
 , ,1 ^ 'quin ly, tli6u hdnh vd ho4t clQng cria C6n g ty theo y6u cdu cria Ban ki6m so6t. Thu ky

cdng ty phAi bio dim ring toirn b0 bnn sao c6c nghi quy6t, biOn b6n hgp cua Dpi hQi
.rX .l r^ \
d6ng c6 d6ng vir cria HQi d6ng qudn tri, c6c thdng tin tdi chinh, c6c th6ng tin vd tii li€u
1',1 , 

^ 
" \ rl \ r .  t , . l r. r 'klt6t cung cdp cho cd ddng vd thdnh viOn H6i d6ng quin tri phii duoc cung cAp cho c6c

Ki0m so5t vi6n viro ctng thoi tliOm vir theo phuong thric 'nhu etii vOi c6 d6ng vd thdnh
.A --^. -Xvi0n H6i tt6ng qu6n tri.

3. Ban ki0m soSt c6 thO ban hdnhchc quy tlinh v0 cuQc hgp cua Ban ki6m so6t vd c6ch

thfc ho4t <lQng cria Ban ki6m so6!. Ban ki6m so6t phni hgp t6i thi6u hai (02) lAn m6t ndm

vd cuQc hgp dugc ti6n hdnh khi c6 tri hai phAn ba(213) sO fiOm so6t viOn tr<y l6n dU hqp.

4. Thr) lao, tidn luong vd lgi ich kh6c cua Ki0m so6t viOn do E4i hQi d6ng cO d6ng

quy6t dinh. Ki0m so6t viOn dugc thanh toSn c6c khoin chi phf an d, di lpi vd c6c chi phi

phifisinh mQt circhhqp ly khi ho tham giacdc cuQc hgp cua Ban kiOm so6t hodc thuc thi

c6c hopt dQng kh6c cria Ban ki6m so6t.
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x. TRAcH NHrEM cua rHANH vrnN Her ooNc euAN TRI, xrnu soAr
vrtN, rONc crAvr Doc vA NGrIor ornu HANH ruAc

Thdnh viOn Hgi eOng quAn tri, Ki0m sodt vi0n, Tdng gi6m d6c vd ngudi iti6u hdnh

kh6c c6 trichnhiQm thyc hiQn cfuc nhiQm vu cua minh, k0 c6 nhirng nhiQm vu v6i tu c6ch

thenh vi6n c6c tii5u ban cua HQi tt6ng quin tri, mQt c6ch trung thuc, cAn trgng vi loi ich

ctra Cdngty.

Di6u 42. Trirch nhiQm trung thqc vir trinh cic xung tIQt vG quydn lgi

1. Thdnh vi6n HQi il6ng qu6n tri, thdnh viOn Ban kiOm so6t, T6ng giim d6c vd c6n bQ

tli6u hdnh kh6c phii c6ng khai c6c lgi fch c6 liOn quan theo quy dinh cria Lupt Doanh

nghiQp vir c6c quy dinh phSp luflt kh6c.

2. Thdnh vi6n HQi ddng qu6n tri, thdnh vi6n Ban kiOm so6t, T6ng gi6m d5c, ngudi

qu6n ly L&6c vd ngudi c6 1i0n quan cin c6c thdnh viOn ndy chi dugc su dpng nhfrng th6ng

tin c6 dugc nhd chric vu cta minh i10 phpc vp lgi ich COn g ty.

3. Thdnh vi6n HQi d6ng quAn tri, thdnh vi6n Ban ki0m so6t, T6ng giim d6c vd ngudi

quin ly kh6c c6 nghia vU th6ng b6o bing vdn bdn cho HQi ddng quAn tri, Ban kiOm'so6t
I r . t. r 7  I   , A , | | , | 

^A 
, ' 

\ t

vO c6c giao dich gifra C6ng ty, c6ng ty con, c6ng ty kh6c do C6ng ty ndm quyOn ki6m

so6t tr6n 50% tro 16n v6n diOu l0 v6i chinh AOi tuqng d6 hoflc ngudi c6 1i0n quan cua ddi

tuqng d6 theo quy dinh cua ph6p lupt. pOi vOi chc giao dich nOu tr0n do Dpi hQi d6ng

hoflc HQi ddng quin tri ch6p thufln, C6ng ty phii thgc hiOn c6ng UO tnOng tin v0 c6c nghi
A, \ ,r a. a , 1 , i 

^, 
1 , \ t

quyO! ndy theo quy dinh cua ph6p lupt chimg kho6n vO c6ng b6 thdng tin.

4. Thenh vi0n HQi d6ng quin tri kh6ng dugc biOu quy6t eOi vOi giao dich mang lai lqi

feh cho thenh viOn d6 holc ngudi c6 liOn quan cua thdnh viOn d6 theo quy dinh cua Luft
Doanh nghiQp.

5. Thdnh vi6n HQi <l6ng quAn tri, thdnh vi6n Ban ki6m so6t, T6ng giim d6c, ngudi

quin ly kh6c vd ngudi c6 li6n quan ci:r- c6c d6i tucrng ney khdng dugc su dpng hodc ti6t

lQ cho ngudi kh6c c6c th6ng tin nQi b0 d6 thUc hiQn c6c giao df ch c6 liOn quan.

6. Giao dich gifia C6ng ty v6i mQt ho{c nhiOu thdnh vi€n HQi d6ng quin tri, thdnh

viOn Ban ki6m so6t, T6ng gi6m ddc, c6n bQ ctiOu hanh kh6c vd cdc c6 nhdn, t6 chric c6
r.A tl 'li0n quan d6n cric ddi tugrg ndy kh6ng bi v6 hieu trong c5c trudng hqp sau ddy:

a. OOi v6i hgp <I6ng co gi|tri nho hcrn hoflc bing hai muoi phdn trdm (20 %) tdng gi6

tri tdi s6n dugc ghi trong b6o ciro tdi chfnh gAn nh6t, nhfing n6i dung quan trgng cua hgp
+X r v . r. r t ' r A \ r . , 1 . \
cl6ng hoflc giao dich cfing nhu c6c m6i quan h0 vd lqi fch cua thdnh viOn HQi il6ng quin
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tri, thdnh vi6n Ban ki6m sodt, T6ng gi6m d6c, ngudi cliOu hdnh kh6c dd dugc b6o c6o HQi

cl6ng quin tri vd dugc HQi d6ng qu6n trf thdng qua bing da s6 phi0u t5n thdnh ctra nhfing

thdnh viOn HQi d6ng quin tri kh6ng c6 lqi ich 1i0n quan;

b.EOivdinhirngho.pcl6ng cogiittri l6nhcrnhaimuoiphdntrdm (20%)t6ng gi|tritiri
sin dugc ghi trong b6o c6o tdi chinh gAn nh6.t ho[c giao dich ddn d6n gi6 tri giao dich

phht sinh trong vdng 12 th6ng kO tt ngey thr,rc hiQn giao dich dAu tiOn co giir tri tu hai

muoi (20%) t6ng gi6 tri tdi s6n dugc ghi tron g bfo c6o tiri chinh g6n nh6t, nhirng nQi

dung quan trgng cria giao dich niry cflng nhu -Oi quan hQ vd lgi fch cua thdnh viOn HQi
rX a , . ,r \ r . ^ ' a t \
dong quan trr, thdnh viOn Ban ki6m so6t, Tdng gifmdQc, ngudi di6u hdnh kh6c dd dugc

c6ng b6 cho c6c c6 d6ng vd dugc Dai hQi d6ng cd d6ng th6ng qua bing phi6u biOu quy6t

oiua c6c c6 <I6ng kh6ng c6 lgi fch 1i0n quan.

Eiiju 43. Tr6ch nhiQm vd thiet h4i vh noi ttrucrng

1. Thenh vi0n HQi d6ng quin tri, thirnh viOn Ban ki6m so6t, T6ng giim d6c vd c6n bQ

di6u henh khSc vi phpm nghia vp, tr6ch nhiQm trung thgc vd cAn trong, kh6ng hodn thdnh

nglria vp cria minh phii chiu trhchnhiQm vd nhfing thiOt hai do hdnh vi vi pham cria minh

gdy ra.

2. C6ng ty b6i thudng cho nhirng ngudi dd, dang ho{c co thO tro thirnh m6t bOn liOn

quan trong c5c vp khi6u npi, kiQn, khdi t6 (bao g6m cdc vu viQc dAn su, henh chinh vd

kh6ng phii ld c6c vp kiQn do COng ry la ngudi khdi kiQn) n6u ngudi d6 dd hoflc dang ld

thdnh vi6n HQi tl6ng quin tri, thdnh viOn Ban ki6m so6t, T6ng giim d6c, c6n bQ itiOu

hdnh kh6c, nh0n vi6n ho{c ld dai diQn dugc C6ng ty try quydn dd hoac dang thgc hiQn

qhiQm vu theo ty quy€n cta C6ng ty, hdnh ilQng trung thuc, cAn trong vi loi fch cua

C6ng ty, trOn ccv s0 tu0n thu luflt phSp vd kh6ng c6 bing chimg x6c nhpn ring ngudi d6

dd vi pham nhirng trfichnhiQm ctra minh.

4. Chi phi bdi thucrng bao gdm c6c chi phi ph6t sinh (ke ca phi thu0 ludt su), chi phf
| , A, , t - ,

ph6n quy6t, cfc kho6n ti6n ph?t, c6c kho hn phhi thanh tohn phdt sinh trong thgc tO ho4c

dugc coi ld hqp ly khi gi6i quy6t nhflng vg viQc ndy trong khu6n khd luat phhp cho ph6p.

Cdng ty c6 th6 mua b6o hiOm cho nhirng ngudi ndy d0 trSnh nhirng trhch nhiQm b6i

thudng nOu trOn.

xr. QUynN DrEU TRA SO SACH VA H0 SO C6nC ry
Diiiu 44. Quy6n tli6u tra sd s6ch vir h6 so

1. CO d6ng ph6 th6ng c6 quyiin tra criu s6 s6ch vd h6 so, cu thO nhu sau:

T rans,39

-l.J'

c
cl

ur

ll



a) CO d6ng ph6 th6ng c6 quyOn xem x6t, tracriu vir trichluc thdng tin ve t0n vd dfa chi

liOn lac trong danh s6ch cd d6ng c6 quydn bi6u q.rytit; yOu cAu sua d6i th6ng tin kh6ng

chinh x6c cria minh; xem x6t, tra criu, trfch lgc hoflc sao chup Ei0u lQ cdng ty, bi6n bin
hgp Dpi hQi tl6ng cO d6ng vd nghi quytit Dai h6i rl6ng c6 d6ng;

b) CO d6ng ho{c nh6m c6 d6ng so hiru tt [05%] t6ng sO c6 phAn phd th6ng trO 16n
I v r X ,, , , , r a t ' ' ,
hoflc co quy6n xem x6t, tra cfu, trich luc s6 biOn b6n vd nghi quy6t, quy6t clfnh cua HQi

tl6ng qudn tri,b6o c6o tiri chfnh giira ndm vd hing ndm, btto c6o cria Ban ki6m so6t, hgrp
ri . r. r | ,. ,a ^ 

.
d6ng, giao dich phii th6ng qua HQi d6ng quin tri vd tdi liQu kh6c, trir tdi liOu li6n quan

d6n bi mflt thucrng mpi, bi mflt kinh doanh cria COng ty. .

Trucrng hqp dai diQn dugc uy quydn cta cd d6ng vd nh6m c6 d6ng yOu cAu tra criu s6

s6ch vd hO so thi phii kdm theo eiay uy quyOn cria cd d6ng vd nh6m cO d6ng md nguoi

t16 dpi diQn hoflc bin sao cdng chimg ctn giSy uy quyOn ndy.

2. Thenh viOn HQi d6ng quin tri, thdnh vi6n Ban kiOm so6t, Tdng giim d6c vd ngudi

cliOu henh kh6c c6 quy6n tra criu s6 ddng ky c6 d6ng cria Cdngty,danh s6ch cd d6ng, sd

s6ch vd h6 so kh6c cria Cdn g ty vi nhfing muc dich liOn quan t6i chric vu cua minh.v6i
diOu kipn c6c th6ng tin ndy ph6i dugc bdo mflt.

3. C6ng ty phAi luu gif, EiOu lQ ndy vd nhfing bdn sua d6i bd sung Di6u lQ, Gi6y chimg

nhpn d[ng ky doanh nghiQp, c6c quy ch6, c6c tdi liQu chimg minh quy0n so hiru tdi s6n,

nghi quy6t Dai hQi d6ng cd ddng vd HQi ddng quAn tri, bi6n b6n hgp Dai hQi <l6ng c6

d6ng vd HQi ddng quin tri, cfrcb6o c6o cua HQi d6ng quin tri, cicb6o c6o cria Ban ki6m
,, | , t ,\. a t r v ' 'so6t, b6o c6o tdi chinh ndm, sd s6ch k0 toSn vd chc tdi li6u kh6c theo quy dfnh cria ph6p

lupt t4i tru sd chinh ho{c mQt noi kh6c v6i di6u kiQn ld cdc cd d6ng vd Co quan ddng ky
kinh doanh dugc th6ng b6o v0 dia di6m luu trfi circ tii liQu ndy.

4. Di6u lQ c6ng ty ph6i dugc cdng bd trOn trangth6ng tin diQn tu cria C6ng ty.

XII. CONC NHAN VIEN VA CONG DOAN

Didu 45. C6ng nhffn vi6n vir cdng doirn

I . T6ng giim itdc phii lflp k6 ho4ch dC HQi d6ng quin tri th6ng qua chc v6n dO li0n
quan d6n viQc tuyOn dUng, cho ngudi lao tlQng nghi viOc, tidn luong, b6o hiOm xd h6i,

phric lgi, khen thucmg va ky luat e6i vOi ngudi lao ilQng vd ngudi rtiOu henh doanh

nghiQp.

2.T6ng giim d6c phAi 10p k6 hopch de HQi d6ng qudn tri th6ng qua circ v6neO UOn

quan d6n quan hQ cua C6ng ty vdi c6c tO chric c6ng dodn theo c6c chuAn muc, th6ng 16
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vd chfnh s6ch quin li t}t nhilt, nhfrng th6ng l0 vd chinh s6ch quy dinh tai Di6u lQ ndy,
, TA

c6c quy chO cria Cdng ty vd quy dfnh ph6p luat hiQn hdnh.

XUI. PHAN PH6I LqI NHUAN

Didu 46.Phan ph6i tgi nhu$n

1. DAi hQi d6ng cO ddng quytit dinh mric chi tri c6 tric vd hinh thric chi tril c6 tuc hdng

nim tu lgi nhuQn dugc gif, lai cria COngty.

2. C6ngty kh6ng thanh to6n 15i cho khoin tiOn trh cO tric hay khoin tiOn chi trA li6n

quan tdi mOt lo4i c6 phitiu.

3. HOi il6ng quin tri c6 th€ tcitin nghi Dai hQi il6ng c6 ddng th6ng qua viQc thanh tofin

todn bQ hoflc mQt phAn cd tuc bing c6 phi6u vd HQi ddng quin trf ld co quan thgc thi
qrrytit dinh ndy.

4. Trudng h-o. p c6 ttic hay nhimg khoin ti6n kh6c li6n quan t6i mQt loai cd phiOu dugc

chi tri bing tiOn m[t, C6ng ty phii chi trd bing ti6n d6ng ViQt Nam. Viqc chi tr6 c6 th6

thyc hiOn-tryc ti6p hoflc th6ng qua c5c ng6n hdng trOn ccy sd c6c th6ng tin chi ti6t vC tai

kho6n ngdn hdng do c6 d6ng cung csp.Trudng hgp C6n ety dd chuyOn kho6n theo dring

c5c thdng tin chi titit vd ngdn hdng do cO ddng cung c6p md c6 d6ng d6 kh6ng nhfln dugc

tidn, Cdng ty khdng phii chiu tr6ch nhiQm vdi khoen ti6n C6n g ty dd chuy6n cho c6 d6ng

ndy. ViQc thanh to6n c6 tfc eOi vOi c6c c6 phitiu niOm y6tld1ngky giao dich t4i So giao

dich chimg kho6n c6 thO dugc ti6n hdnh thdng qua c6n g ty chring kho6n hoflc Trung tdm

luu ky chring kho6n Viet Nam.

5. Cdn cri Luflt doanh nghiQp, Lupt chring kho6n, Hgi d6ng quAn tri thdng qua nghi

qpy6t x6c dinh mQt ngdy cp thO d0 chdt danh s6ch cO d6ng. Cin cri theo ngdy d6, nhirng

ngudi dang ky v6i tu c6ch c6 d6ng hoflc ngudi so hiru c6c bhring kho6n kh6c dugc quyAn

nhfn cO tric, l6i su6t, phdn phOi lqi nhuan, nhAn cd phi6u, nhfln th6ng b6o hoflc tdi li6u

kh6c.

6. Circ v6n dA kh6c 1i6n quan dtin phdn phOi lqi nhufln dugc thuc hiQn theo quy dinh

cua ph6p lupt.

XIV. TAI KHOAN NGAN HANG, QUY DI/ TRTI, NATU TAI CHINH VA CHE

EQ KE ToAN
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Didu 47. Tii khoin ngdn hhng

1. C6ng ty mcr tdi khoAn t4i c6c ngdn hdng Viqt Nam hoflc tqi ctrc ng6n hdng nu6c

ngodi dugc ph6p ho4t itQng tai Vipt Nam.

2. Theo sg chSp thufln tru6c ctra co quan c6 thAm quydtt, trong trudng hgp cdn thi6t,

C6ng ty c6 thti mo tdi khoin ngdn hdng 0 nu6c ngodi theo c6c quy elinh cua ph6p 1u0t.

3. C6ng ty titin hdnh t6rt ch c6c khoin thanh toinvd giao dich k6 to6n th6ng qua c6c tdi

kho6n tiOn Vigt Nam ho[c ngopi tO tai circ ngdnhdng md Cdng ty mo tdi khoin.

Di6u 48. NIm thi chinh

Ndm tdi chfnh cria Cdn ety bilt cl6u tri ngey dAu ti0n cria th6ng 0l hdng ndm vd k6t thric

vdo ngdy thir 31 cria thSng 12. Ndm tdi chinh dAu ti6n b8t ilAu tu ngey c6'p Giny chring

nhfn ddng ky doanh nghiQp vd k6t thric vdo ngdy thf 31 cria thhng 12 ngay sau ngdy c6p

Giey chting nhfln ddng ky doanh nghiQp t16.

Di6u 49. Ch6 dO k6 to6n

1. Ch6-dO kO tohnC6ng ty su dung h Che dq Ke itrJ,fnviet Nam (VAS), ctr6 Aa kti to6n
'traa'

doanh nghiQp ho[c ch6 tlQ k€ to5n tlac thi dugc co quan c6 th6m quyOn ban hdnh kh6c

dugc B9 Tei chinh ch6p thuQn.

2. C}ngty lQp sd s6ch kti to6n bing ti6ng Viet vd luu gifi hO so k6 to6n theo quy dinh

ph6p lupt v0 k6 to6n vd ph6p lupt li6n quan. Nhirng h6 so ndy phii chinh xhc, cfp nhpt,
, a   ,a ( .

c6 hQ thdng vd ph6i dri dC chring minh vd gi6i trinh circ giao dich cua C6n g ty .

3. Cdng ty su dUng don vi ti0n tQ trong kti to6n ld cl6ng Viet Nam. Trudng hqrp Cdng

P 16 c6c nghiep vU kinh G ph6t sinh chu y6u bing mQt lo4i ngoAi t9 thi dtrgc t.u chgn

ngopi te d6 ldm dcm vi tiOn tQ trong k6 to6n, chfu trhchnhiQm vd) lya chon d6 tru6c phSp

lupt vd thdng b6o cho co quan qudn ly thuti trpc ti{ip.

xv. nAo cAo THUOI.{G NIEN, BAo cAo TAI CHINH VA TRACH NHIEM

coNc no rnoNc rIN
Didu 50. B6o c6o tiri chinh nini, bin ni6n vir qu;i

1. C6ng ty phii lAp 86o c6o tdi chinh n6m vd b6o c6o tdi chfnh ndm phAi dugc kiOm

toSn theo quy dinh ctia ph6p 1u0t. C6ng ty c6ng UO Uao c6o tdri chinh n[m dd dugc kiOm

tofn theo quy <linh cua ph6p lupt v0 c6ng UO tnOng tin tr6n thi trudng chimg khoSn vdr

nQp cho co quan nhd nu6c c6 thAm quydn.
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2. B6o c6o tdi chinh ndm phii bao g6m dAy dir chc bfn c6o, php lpc, thuy6t minh theo
a. I a 

\ t

quy ilinh cua ph6p lu4t vO k0 to6n doanh nghiQp. 86o c6o tdi chinh ndm phdi ph6n 5nh

mQt c6ch trung thgc vd kh6ch quan tinh hinh vC tlntt hinh hopt dQng cria C6n ety.

3. Cdng ty phii lap vd c6ng b6 c6c b6o c6o tdi chinh b6n ni6n dd soSt x6t vd bi,o c6o

tdi chfnh quy theo quy dinh cua ph6p 1u0t v0 cdng UO thOng tin trOn thi truong chimg

kho6n vd vi nQp cho co quan nhd nu6c c6 thAm quyen.

Eidu 51. B6o c6o thudng ni6n

Cdng ty phii l6p vd c6ng UO eao c6o thulng niOn theo c6c quy dinh cua ph6p lupt v0

chr?ng khoSn vd thi trucmg chring kho6n.

XVI. KIEM TOAN CONC TY

Di6u 52. Ki6m tohn

1. Dai hQi d6ng cO d6ng chi dinh mQt c6ng ty kiOm tohn dQc lpp hoflc thdng qua danh

s6ch c5c c6n e ty kiOm to6n dQc lap vdr uy quyOn cho HQi tl6ng quin tri quy6t dinh lUa

chgn mQt trong s6 c6c don vi ndy ti6n hdnh ki0m to6n b6o c6o tdi chinh ctra C6ng ty cho

ndm tdi chfnh ti6p theo dlra trOn nhfing ili6u khoin vd diOu kiQn thoa thuQn v6i HQi cl6ng

quAn trf.

2.86o c5o kitim to6n dugc dinh kdm b6o c6o tii chfnh ndm cria C6ngty.

3. Ki6m to6,n vi6n ilQc 10p thgc hiQn viQc ki6m to6n C6ng ty dugc ph6p tham dr,r c6c

cuQc hgp Dpi hQi d6ng cO d6ng vd dugc quy6n nhfln c6c thdngb6o vdr c6c th6ng tin kh6c
f .A lA A i r\ . t o 

^ \ + ' I

li6n quan tl0n cuQc hgp Dai hQi ddng c6 d6ng vd dugc ph6t bi6u y kiOn t1i d1i h6i v0 c6c

v6n d0 c6 liOn quan d6n viQc kiOm to6n b6o c6o tdi chfnh cria Cdnety.

x'vlr. coN uAu

Diiiu 53. Con d6u

l. D6u bao gdm d6u dugc ldm tpi co so khic d6u hoic d6u duoi hinh thric chfi ky s6

theo quy ttinh cua ph6p luflt v0 giao dich di0n tu.

2.Hq,i ddng qu6n tri quy <lfnh sO lugng, hinh thric vd nQi dung d6u cua C6ng ty, chi

nh6nh, vdn phdng d4i diqn cta C6ng ty.

3. HOi tl6ng quAn trf , T6n g gifm d5c su dUng vd quAn ly con d6u theo quy dinh cria

ph6p luat hiQn hdnh.

XVIII. CHAM DUT HOAT DONG VA THANH LY
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Didu 54. Ch6m drfrt hopt ttQng

1. C6ng ty co th6 bi gi6i thO trong nhirng trudng hgp sau:

a) Ktit thric thdi h4n ho4t tlQng da ghi trong Di6u lQ cdng ty md khdng c6 quyt5t ilinh

giahqn;

b) Theo nghi q,ly6t, q.tytit tlinh cua Dpi hQi d6ng c6 <I6ng;

c) Bi thu h6i GiSy chring nhQn ddng ky doanh nghiQp, trri trudng h-o. p Lupt QuAn ly
,r/.a.
thu6 c6 quy dinh kh6c;

d) C5c trudng hqp kh6c theo quy dinh cua ph6p luQt.

2.YiQc gi6i thO Cdng ty tru6c thdi han (k0 c6 thdi h4n dd gia han) do Dpi hQi ddng c6

d6ng quytit dinh, HQi ddng quin tri thgc hiQn. Quytit ttinh gini th€ ndy ph6i dugc th6ng

b6o hoac phii dugc ch6p thufn boi co quan c6 thAm quyen (n6u bat buQc) theo quy dinh.

Di6u 55. Gia h?n hoSt ttQng

1. Hgi il6ng qu6n tri triQu tflp hqp Eai hQi d6ng c6 d6ng it nh6't l7 thingl tru6c ktri kOt

thric thdi hpn hopt dQng d0 c6 d6ng c6 th6 bi€u quytit vO viQc gia hpn hopt clQng cria C6ng
\\

ty theo il6 nghf cua HQi d6ng qudn tri.

2. Thdi hpn hopt itQng dugc gia h4n khi c6 sd cd il6ng dai diOn ti 65% tro lOn tdng s6
r.A r .i ' ' ' \ 'phi6u biOu quy6t ctatdt cA c6 d6ng dU hqp Dai hQi ddng c6 d6ng t5n thdnh.

Diiju 56. Thanh ly

l. TOi thiOu s6u (06) thSngtru6c khi k6t thric thdi han ho4t dQng cua Cdng ty hoac sau
'rr\\

khi c6 quy0t dinh gini th0 Cdng ty, HQi ddng quin trf phii thdnh lQp Ban thanh ly g6m ba

(03) thdnh vi0n. Hai (0D thanh vi6n do E4i hQi d6ng c6 d6ng chi tlinh vd mQt (01) thdnh

vi6n do HQi il6ng qu6n tri chi dinh tir mQt cdng ty kiOm toqn dQc lAp. Ban thanh ly chuAn

bi circ quy ch6 hopt dQng cua minh . Chc thenh viOn cria Ban thanh ly c6 thO dugc lya
| , K l n .A ,  A , I v I   . '

chgn trong s6 nh6n vi6n cria Cdngty ho{c chuy6n gia dQc lap. Tdt ch c6c chi phf 1i6n

quan d6n thanh ly dugc C6ng ty uu ti6n thanh to6n trudc c6c khoin no kh6c cta C6n gty.

2. Ban thanh ly co trhch nhiQm b6o c6o cho Co quan ddng ky kinh doanh v0 ngdy

thenh lap vd ngey Uat eau hopt c10ng. fC ttr thdi tli6m d6, Ban thanh Iy thay mflt C6ng ty
. .r,. 'trong tdt ch c6c c6ng viQc liOn quan d6n thanh ly C6ng ty tru6c Tda in vd c6c co quan

hdnh chfnh.

3. Ti6n thu dugc tu viQc thanh ly dugc thanh to6n theo thri tU sau:

a. Chc chi phi thanh ly;

;
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b. Chc khoin no luong, trg cAp th6i viOc, b6o hiOm x6 hdi vir c6c quyOn lgi kh6c cua

ngudi lao dQng theo thoa u6c lao <lQng tap th0 vd hgp cl6ng lao dQng dd,lry kA\

c.Ng thu6;

d. C6c khodn ng kh6c cira C6n e!y;
e. PhAn cdn lpi sau khi dd thanh totn tilt ca c6c khoAn no tu muc (a) d6n (d) trOn rldy

dugc chia cho c6c cO ddng. Chc c6 phAn uu ddi dugc uu tiOn thanh tofmtrudc.

XIX. GIAI QUYET TRANH CHAP NQI BQ

Di6u 57. Giei q,ry6t tranh ch6p nQi bQ

1. Trucrng hqp ph6t sinh tranh chilp, khi6u nai 1i0n quan tdi hoat ilQng cria C6ngty,
X . rN t , 'quy6n va nghia vp cria c6c c6 ddng theo quy dinh tpi Lupt doanh nghiQp, c6c quy ilinh

ph6p luAt kh6c, Didu l0 c6ng ty, cilc quy itinh gifia:
nA 4A

a. Cd cl6ng v6i C6ngty;

b. CO d6ng v6i HQi d6ng quin tri, Ban ki6m so6t, Tdng giilmddc hay ngudi cliOu hdnh
11,Knac; .

C6c b6n liOn quan c5 gEng giAi quytit tranh ch6p d6 th6ng qua thucrng lugng vd hod

gihi. Trri trudrng h-ry. p tranh chdp liOn quan tdi Hgi cl6ng quin tri hoflc Cht] tich HQi d6ng

quin trf, Chtr tich HQi d6ng quin tri chu tri viQc gi6i quy6t tranh ch6rp vd y6u cAu ttmg

b6n trinh biry cfrc th6ng tin li6n quan d6n tranh chdp trong vdng 15 ngdy ldm viQc t<C ttr

ngdy tranh ch6p phifi sinh. Trudng hgp tranh ch6p HCn quan t6i HOi tl6ng qu6n tri hay

Chri tich HQi tl6ng quin tri, birt, cri b6n niro cfing c6 th6 yOu c6u chi ilinh mQt chuy6n gia

{0c lOn lirm trung gian hda gi6i cho qu6 trinh giii quy6t tranh ch6p.

"2. Trucng h-ry. p khdng dpt dugc quyt5t ilinh hod gi6i trong vdng s5u (06) tuAn tir khi bat
rl r , \ r r \ . , . r - ' 'ddu qu6 trinh hod giii hoflc nOu quyOt clinh cria trun g gian hod gi6i kh6ng dugc c6c b6n

chAp nhfln, mQt bOn c6 thO dua tranh chAp d,5 raTrgng tdi kinh tti ho6c Tda 6n kinh t6.

3. CLc bOn tg chfu chi phf c6 li6n quan t6i tht tuc thucrng lugng vd hod gihi. ViQc

thanh to6n c6c chi phi cua Tda 6n duoc thyc hiQn theo ph6n quy0t cua Tda 6n.

XX. N6 SUXG VA SUA EOI DIEU LE

Di6u 58. Didu tQ cdng ty

1. ViQc sria ddi, b6 sung Di6u lQ ndy phii dugc Dai hQi d6ng c6 d6ng xem x6t, quy6t

tlinh.

{

&I

Trane 45



2. Trong trudng hqrp c6 nhirng quy tlinh cfra ph6p 1u4t c6 1i0n quan d6n hopt dQng cua

Cdng ty chua dugc d0 cpp trong bin Di6u le ndy hoflc trong tru]ng hgp c6 nhfing quy

dinh m6i cria ph6p luat kh6c v6i nhirtrg tli6u khoin trong Di0u lQ ndy thi nhimg quy ilinh
ctlr-ph6p lupt t16 ducnrg nhiOn dugc 6p dpng vd di0u chinh hopt ctQng cria C6ngty.

XXI. NGAY HIEU LTIC

Didu 59. Ngiry hiQu lqc

1. Bdn tli6u lQ ndy g6m 2l chucmg 59 diOu dugc Dai hQi d6ng c6 ddng thucrng niOn

ndm 2021Cdng ty CO phdn Dugc Trung ucrng 3 nhhttri th6ng qua ngdy 06 thing05 ndm

2021tai Dd Ning vd ctng ch6p thufln hiOu lgc todn vdir cria Di6u lQ ndy.

2. Di6u 16 dugc lpp thdnh mudi (10) bAn, co gi|tri nhu nhau vd phii dugc luu giirtai
trp so chinh cria C6n g ty.

3. Di0u lQ ndy ld duy nh6t vd chfnh thric cria C6n g ty.

4. Circ bdn sao hoflc trfch lpc Ei6u lQ c6ng ty c6 gi|trikhi c6 chfi ky cria Chri tfch HQi

tl6ng quin trf ho4c tOi ttriOu mQt phAn hai ( LID tlngsO tnann vi6n HQi d6ng qu6n tri.

TM. HQr OONC QUAN TRI

CHU TICH

NGUYEN VAN XTTAT

NGTIOI DAI DIEN THEO PHAP LUAT

NG GIAM D6C

6i
>l

ilr
CONG TY
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  Số : 47/TTr-HĐQT            Đà Nẵng, ngày 14  tháng 04 năm 2021 

TTỜỜ  TTRRÌÌNNHH  
V/v: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị 

Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dƣợc Trung ƣơng 3   

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16 tháng 06 năm 2020; 

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2020; 

-  Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán; 

 - Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số 

điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Chứng Khoán; 

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 43/NQ/2021/HĐQT ngày 14/04/2021 của Hội đồng 

quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 về việc chốt thời gian tổ chức  chương tr nh 

họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường ni n năm 2021; 

 Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý 

kiến và quyết định về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. 

(Kèm theo dự thảo Quy chế) 

Trân trọng ! 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 
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A ? : ^ \ - ^ -J- -- -.--= ---coxc Ty Co IHAN C9NG HoA xA HoI cuf xcnia vIET NAM

utlQc rRUNG UONG 3 DQc l$p - Tq do - H4nh phric

etrY cHE NeI Be vn euAN rnl
coNc rv c6 PHAN Duqc rRUNG rtoNc 3

- Ludt Doanh nghiQp s6 68/2014/QHI3 clw.oc Qu6c h\i nudc CQng hda xd

hQi chit nghTa Vi€t Nam thdng qua ngdy 26/I I/2014;

- LuQt Chrlmg khodn sii 70/2006/QHl 1 drqc Quiic h,i mrdc C1ng hda xd h,i
chil nghTa ViQt Nam th6ng qua ngdy 29 thdng 6 ndm 2006 vd Ludt s*a dAi. bA

sung mfi s6 diiu ctia Ludt Chdng tchodn s6 OZtZOtOtgnt2 ngdy 24/11/2010;

- NShi dinh 71/2017/ND-CP ngdy 06/6/2017 da Chinh phit vi qudn tr! c6ng

ty dp &1ng vdi c6ng ty dqi chilng;

- Th6ng tu 95/2017/TT-BTC ngdy 22/9/2017 cila BA Tdi chinh hu6ng ddn

^:-.;;mAt s6 di1u cila Nghi dinh 71/2017/NE-CP ngdy 06/6/2017 cfia Chinh ptui ve

qudn tr! c6ng ty tip dqtng vdi c6ng ty dqi chilng;

Cdn crir piiu E tii chftc vd hogt ilQng cia C6ng ty c6 ph,ln Dnqc Trung

rong 3;
,a_^.,^,r; :1" :- Cdn cft Ngh! quyAt Dqi h|i d6ng c6 d6ng thudng niAn ndm 202 I C6ng ty co

phdn Du.oc Trung uong 3 ngdy 06/05/2021;

HQi dOng quan hl ban hanh Quy chii nQi b0 v€ qudn tri cdng ty C6ng ty c6
,; ^pnan uugc l nrng uong J.

Quy chti nQi b0 vd quin tri cdng ty C6ng ty c6 phAn Du-o. c Trung uong 3 bao
:,. gom cac n91 oung sau:

Chuong I: QUY DINH CHIING

Didu 1. Mgc ttich, ph4m vi tlii,u chinh vi tt6i tugng 6p dqng

l. Mgc ttich: Quy ch6 nQi b0 vii qud,n tri c6ng ty cria C6ng ty c6 phAn Dugc

Trung uong 3 ("Quy ctr6'1 Ad ra nhtng nguy€n tl6c co ban vA qudn hi cdng ty

nhim muc ttich:

^a) D6m b6o co cdu quan tri hqp lf;
b) B6o vQ quyAn vd lqi ich hqp ph6p cria c6 ddng, ddm b6o tl6i xrl c6ng

,: , ti^
bdng gita cric c6 tl6ng vd nhiing ngudi c6 li6n quan;

c) Thi6t bp nhfrng chuAn mgc vC hanh vi, dao dric nghC nghiQp vd d6m b6o

t

t
I

\
I

t:
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higu qu6 ho4t itQng ciua chc thdnh vi6n HQi cl6ng quin tri, Ban kiOm so6t, Ban cli6u

hdnh, circ cdn bQ quAn ly khSc cria Cdng ty cO phAn Dugc Trung ucrng 3;

d) COng khai minh b4ch mei ho4t ctOng cria C6ng ty cd phAn Dugc Trung

uong 3.

2. Ph4m vi di6u chinh: Quy ch6 ndy quy dinh cdc nQi dung chu y6u sau:

a) Vai trd, quy6n vd nghia vU cua D4i hQi il6ng cO ddng, HOi ddng quirn tri,

-i 
., tA

r ong glam ooc;

b) Trinh tg, thri tpc hgp Eai hQi d6ng cO d6ng;

c) Dd cri, ring cri, bAu, miSn nhiQm vd bdi nhiQm thdnh vi6n Hgi d6ng qu6n

tri, Ban Ki6m so6t, T6ng gi6md6c;

d) Cdc hopt tlQng kh6c theo quy dinh tai DiAu lQ Cdng ty vd quy dinh hiOn

hdnh cua ph6p luat.
,\a3. Ddi tugngdp dpng: thdnh vi6n HQi cl6ng qudn tri, thdnh viOn Ban Ki0m

so6t, Tdng girirn d6c vd nhilng ngudi li€n quan.

Di6u 2. Giei thich thu$t ngfi
^ ,i!. Trong Quy ch€ ndy, cric tr) ng0 sau tl6y duoc hi6u nhu sau:

' a) "C6ng ty": ld C6ng ty cd phdn Ouqc Trung uong 3.

U; "OiAu 1€": li DiAu lg t6 chr?c vd ho?t tt6ng cria C6ng ty dugc D4i hQi

eOng C6 d6ng C6ng ty th6ng qua tuy tung thdi ditim.

c) "Ct5 d6ng": ld c6 nhdn, td chric s0 httu it nh6t mQt c6 phdn cria C6ng ty.

d) "Dai trQi edne C6 eOng" ho4c "D4i hQi": ld Dei hQi Adng C6 d6ng C6ng

ty.

e) 'Ngudi c6 li€n quan": ld c6 nhin ho4c t6 chuc tlugc quy tlinh t4i Khoan

' +O OiCu 4 cria Lu{t Chimg khorin vir Khoan 23 DiAu 4 Luat Doanh nghiQp.

D Thdnh vi6n HQi tt6ng quan tri kh6ng tti€u hanh (sau ddy ggi ld thdnh vi€n

khdng diau hanh) ld thanh vi€n HQi dOng quan trl kh6ng phii ld T6ng gi6m d6c,

PhO t6ng girim ttr5c, fi5 torln truong.

g) "Ngudi qudn ly doanh nghiQp" ld dugc quy dfnh t4i mgc d khoan 23

DiAu 4 Luat doanh nghiQp;

h) "Ngudi diAu hanh COng ty" n r6ng gi6m tt6c, thO t6ng gi6m tt6c, Ki5

todn trudng;

i) "BO phi6u diQn tt" ld vi€c c6 d6ng thgc hiQn tliiu quyrit theo hinh thr?c

<tiQn tu thOng qua hQ th6ng b6 phi6u dign tu (V-Vote) cria Trung t6m Luu ky

Chimg kho6n Viet Nam.

j) "86 phii5u huy6n th6ng" ld viQc c6 ddng ho[c tl4i diQn riy quyAn cria c6

Quy chA nQi b0 vi qudn tri c6ng ty ban hdnh ndm 2021



d6ng tham gia bi€u quytit trgc ti6p tai Dai hQi.

2. Trong quy chti ndy, c6c tham chi6u t6i mQt ho{c mQt sO eiAu kho6n hoflc

vdn b6n ph6p luQt se bao gdm ci nhfing sria d6i bO sung hoflc vdn bin thay th1- chc

vdn b6n do.

Chucrng II: Co DONG VA DAI HeI DONG Co DONG

Didu 3. Vai trd, quy6n vh nghia vg cria Dai hQi tl6ng cO AOng

1. Dai hQi ddng c6 ddng g6m tdt ch cdc c6 d6ng co quydn bi6u quyiSt, ld co
A, . ' n' \

quan quy6t ilinh cao nhdt cria Cdn g ty CO phdn Dugc Trung uong 3 .

2. Eai hQi d6ng cd d6ng co quydn vir nghia vp theo quy clinh tai Di0u 15 Di0u

16 vd Kho6n 2 Di0u 138 Luat Doanh nghiQp.

3. Cdc nQi dun g dd dugc thdng qua t4i c6c Nghf quytit Dai hQi d6ng cd d6ng

trudc d6 chua dugc thgc hiQn, HQi d6ng quin tri ph6i bdo cilo Dai hOi ddng c6

d6ng tai kj' hqp thucrng ni6n gAn nh6t. Trudng hqp c6 thay d6i nQi dung thuQc
,t i X ' \ ' \
thdm quyOn quyOt dinh cria E4i hQi d6ng cO d6ng, HQi d6ng qu6n tri phii trinh Dai

hOi d6ng co d6ng tpi cuQc hqp gAn nh6t th6ng qua tru6c khi thqc hiqn.

Didu 4. Thdng b6o triQu tfp Dai hQi tl6ng cd ttdng thudng ni6n
' 1. Hgi d6ng Qu6n tri hsp, ta quy6t dinh triQu tap Dai hQi ddng cO d6ng thucing

ni6n vd th6ng nh6t th6ng qua c6c n6i dung, chucrng trinh Dai hQi trong thoi h4n

quy clinh tai Ei6u lQ COng ty.

2. HQi d6ng Quin tri phii chuAn bi c6c c6ng vi6c sau:

a) C6ng UO ttrOng tin vO viQc l4p danh s6ch cd d6ng c6 quyOn dU hgp Dai

hQi tt6ng cO dOng tdi thi6u 20 ngity trudc ngAy ddng ky cu6i ctrng

b) ChuAn bi danh s6ch cd d6ng clu tli€u kiQn tham gia vd biOu quytit t4i Dqi
I A. rl ,( r^ h t ' 

t 
' 

\ t
hQi d6ng c0 d6ng. Danh s6ch cd ddng c6 quy6n dU hqp Eai hQi d6ng cd d6ng

dugc lap kh6ng qu6 mudi (10) ngay tru6c ngdy grii'th6ngb6o mdi hqp Dai hQi
+X ,( r^ T7.A r  t ' \
il6ng c6 cl6ng. Viec ldp danh s6ch cd d6ng dugc thgc hiEn theo quy ilfnh tAi DiOu

lQ vd quy clinh cria phdp 1u4t vd chring kho6n vd thi trudng chring .

c) ChuAn bi nQi dung, chucrng trinh clpi hQi, x6c dinh thdi gian, dia di6m t6

chric Dai hQi.

d) ChuAn bi tai HQu, dg th6o nghi quytit Dai hQi d6ng c6 ddng theo nQi dung

dU ki6n cria cuQc hqp.

e) Xhc ctinh thdi gian vd clia di6m tO chric dai hQi.

0 Thdng b6o vd gui thdng b6o vC trgp Eai hQi il6ng c6 d6ng cho t6t ch c6c
i r^ , '

cO cl6ng c6 quy6n dU hqp.

3 . Th6ng brlo hgp Dpi hQi ddng cO ddng dugc grii cho tdt ch cdc c6 ddng bing
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phucrng thric eC Uao dim cl6n dugc dia chi 1i0n 14c cria cO ddng, ddng thdi c6ng bd

trOn trang thdng tin cliQn tri cria COng ty vd Uy ban chring kho6n Nhd nu6c, S&

giao dich chring kho6n noi cO phi6u cria Cdn g ty dang ky giao dich/ni0m ytit. ngi

d6ng quin tri ph6i gui th6ngb6o mdi hgp cttin t6tcec6c cd d6ng trong Danh s6ch

cd ddng co quyAn dU hqp ch4m nhAt hai muoi mdt (2I) ngdy tru6c ngdy khai ma,c

cuQc hqp Dai hQi <t6ng cO d6ng (tinh tir ngdy md th6ngb6o dugc gtri hoac chuytin

di mQt cilchhgrp 1p). Chucrng trinh hgp Dai hQi d6ng cO d6ng, c6c tiri ligu liOn quan

d6n c6c v6n dO s€ dugc biOu quytit tai Dai hQi duqc ddng trOn trangth6ng tin diQn

tri cria COng ty. Trong th6ng b6o mdi hAp Dai hQi d6ng c6 d6ng phii n6u rd dudng

d6n d6n todn bq tdi liQu hQp dC c6c c6 d6ng co the tiop can, bao g6m:

a) Chucrng trinh hep, c6c tdi liQu su dUng trgng cuQc hqp;

b) Danh sSch vd thdng tin chi ti6t ctta circ ring vi6n trong trudng hgp bAu

thdnh vi6n HOi d6ng qu6n tri, thdnh vi6n Ban Ki0m so6t;

c) Phi6u bi0u quytit;

d) Du th6o nghi quytit eOi vOi tirng v6n d0 trong chuong trinh hqp.

Didu 5. TriQu tfp cuQc hqp Dai hQi tl6ng cd ttdng nft ttrudng

1. CuQc hqp Dai hQi ddng cd d6ng b6t ttrucrng dugc triQu tflp tron g circ '

trudng hqrp sau:

a) Hgi d6ng quin trf x6t thSy cAn thi6t vi lgi ich cria Cdng ty;

b) SO tnanh viOn Hgi d6ng quin tri, thdnh vi€n Ban kiOm so6t cdn l4i it hcrn

sO thanh vi6n t6i thi0u theo quy ilinh cria ph6p luflt.

c) Theo yOu cAu cria cd d6ng hoflc nh6m cO d6ng quy dinh t4i Kho6n 3

DiOu 12 ciaDi0u lp;

d) Theo y6u cAu cria Ban ki6m so6t;

e) C6c trudng hqp kh6c theo quy clinh cria ph6p luflt.

2. Hgi dOng quin tri ph6i triQu tflp hqp Dai hOi d6ng c6 d6ng trong thdi hpn ba

muoi (30) ngdy t<C ttr ngdy sd thdnh viOn HQi d6ng qudn tri, thdnh viOn dQc lflp

HQi tl6ng quin tri hoic thdnh vi0n Ban kiOm so6t cdn l4i nhu quy dinh tpi diOm b

khoin 1 Di6u ndy ho4c nhfln dugc yOu cAu quy ctinh tai di6m c vd di6m d Kho6n I

^.X \uleu nay;

3. Trudrng hqp Hqi d6ng quin trf kh6ng triQu tOp hqp Dai hOi d6ng cO ddng

theo quy ctinh tai Kho6n 2 Di0u ndy thi trong thdi han ba muoi (30) ngdy ti6p theo,

Ban kiOm so6t thay th€ Hgi dOng qu6n tri triQu tflp hqp Dai hQi ddng cO d6ng theo

quy dinh tai Kho6n 3 Di0u 140 Luflt Doanh nghiQp;

4. Trudrng hqp Ban kiOm so6t kh6ng triQu tOp hqp Eai hOi cl6ng c6 d6ng theo

N

t

J

4a
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quy dinh t4i Khoin 3 Di0u ndy thi trong thdi h4n ba muoi (30) ngay titip theo, c6

d6ng hoflc nh6m cO d6ng c6 yOu cAu quy ilinh tai ctiOm c Khoin I Di0u ndy c6
), -+ . l.a /.1   ) I !4 t\ 1 'f 

\ t

quyOn ctai diQn Cdng ty triQu tQp hqp Eai hQi d6ng c6 d6ng theo quy tlinh tai LuQt

Doanh nghiQp.

Trong trudng hqp niry, cd d6ng hoflc nh6m c6 d6ng triQu tflp hqp Eai hQi d6ng

c6 d6ng co th€ d0 nghi Co quan d[ng ky kinh doanh gi6m s6t trinh tg, thri tpc triQu
,,\?,

tflp, ti€n hdnh hqp vd ra quy6t clinh cria D4i hQi cl6ng c6 ddng. Ta.Jr ch chi phi cho

viQc triQu tap vd ti6n hdnh hqp Dai hQi ddng c6 ddng dugc COng ty hodn lai. Chi

phi ndy khdng bao g6m nhfrng chi phi do cd d6ng chi ti6u khi tham dg cuQc hgp

Dai hOi ddng cd d6ng, ki5 c6 chi phi dn 0 vd cti 14i.

Didu 6. CO eOng y0u cf,u bd sung chucrng trinh hqp cria D4i hQi tl6ng cd ttdng
nA 4A i v | , ' r. 1 1 rCd d6ng hoflc nh6m c6 d6ng quy dinh t4i kho6n 3 Di6u L2 cria Di0u lQ co

quyen kii5n nghi v6n d0 dua vdo chuong trinh hqp Dai hQi d6ng cO d6ng theo trinh

tU nhu sau:

1. CO cl6ng ho{c nh6m cO d6ng quy dinh tai khoin 3 Di6u 12 cua Di0u lq lQp

vdn bdn ki6n nghi bd sung chucrng trinh hqp Eai hQi ddng cO d6ng gui cho Ngudi

. triQu t4p cuQc hqp Dai hOi d6ng c6 d6ng it nhdt ba (03) ngdy ldm viec tru6c ngdy

khai mac Dai hQi. Ki6n nghi ph6i ghi 16 tOn cO d6ng, sO lucrng ttrng loai c6 phdn
, A .aA

cria cd ddng, vdn d0 ki6n nghi dua vdo chucrng trinh hqp.

2. Ngudi triQu tflp hqp Dai hOi d6ng cO ddng chi dugc tir ch6i kitin nghi n6u

thuQc mQt trong c6c trudng hqp sau:

- Ki€n nghi dugc gui dtin kh6ng dung quy dinh tai Khoin 1 Di0u ndy;

- Vdo thdi di€m ki6n nghi, cO d6ng hoflc nh6m c6 ddng khdng n6m git du tu

, 5% c6phAn ph6 th6ng tro l6n theo quy dfnh tai Kho6n 3 Di6u 12 Di0u le;

" - V6n Ae n€n nghi kh6ng thuQc pham vi thAm. quyOn cria D4i hQi d6ng co

d6ng;

- Circ trudrng hqp kh6c theo quy dinh cria phttp lu4t.

3. Trucrng hgp ngudi triQu tflp hqp Dai hQi tl6ng cO ddng tu chdi ki6n nghi

quy ctfnh t4i Khodn 1 DiAu ndy thi chpm nh6t 0t2 ngity ldm viQc tru6c ngay khai

mAc Dai hOi phii tri loi bing v[n bin vd nOu 16 ly do.

4. Ki6n nghi dugc chinh thric b6 sung vdo chuong trinh vd nQi dung cuQc hgp

n6u dugc E4i hQi d6ng cO ddng ch6p thu4n.

Didu 7. Crflch thrfrc ding kf vir riy quy6n tham dg Epi hQi tl6ng cd tl6ng

1. CO dOng co th6 ddng ky tham dU hqp Dai hOi ddng c6 ddng theo c6ch thric

dA ghi trong thdng b6o, bao gdm mQt trong cfrc cdch thuc sau: ddng ky trgc ti6p,

\'

4

';2'.A
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fax, grii thu hoic grii thu diQn tri cho C6ng ty trudc thdi h4n ghi trong thu mdi hgp

Eai hQi ddng cO d6ng.

2. CO d6ng, ngudi dai dien theo uy quy0n cta cO ddng ld tO chric c6 thO trpc

ti6p tham dU uy quy6n cho mQt hoflc mQt sO c6 nhdn, t0 chuc kh6c dU hqp hoac dU

ho. p th6ng qua mQt trong c6c hinh thric quy dinh tai Khoin 3 Di0u 144 LuQtDoanh

nghiQp. ViQc uy quy6n cho c6 nhAn, tO chftc d4i diQn dU hqp Dai hQi d6ng cd ddng

theo quy ctfnh tai kho6n ndy phdi lap thdnh vdn bin theo quy ilinh cria phSp luAt vO

ddn sg vd phii n6u rO t6n c6 ddng uy quy€n, t6n ch nhdn, t6 chric dugc riy quydn,
Ar I ' \ \ r . o '

sO luqng cO phdn dugc uy quy6n, ndi dung uy quyOn, pham vi uy quy0n, thdi han
\\\

uy quy€n, cht ky cta bOn ty quyOn vd bOn dugc ty quy€n.

3. Ngudi dugc uy quyOn dU hqp Eai hQi d6ng c6 d6ng ph6i ndp vdn bin uy

quyAn khi ctang ky dU hqp. Trudng hgp uy quy6n l4i thi ngudi tham dU hqp phii
xu6t trinh thOm vdn bin uy quyAn ban dAu cta cd d6ng, ngudi clai diQn theo riy

XoAoquy€n cria cO it6ng 1A t0 chric (n0u trudc d6 chua ddng ky v6i C6ng ty)..

4. Cd tt6ng dugc coi ld tham dg vd biOu quyiSt t4i cuQc hqp Dai hQi ct6ng cO

cl6ng trong trudmg hqrp sau ddy:

d) Tham dU vd bi0u quy6t tryc iir}p @i cuQc hqp;

b) Uy quy6n cho c6 nhdn, td chric kh6c tham dg vd bi6u

ho.p;

c) Tham dg vd biOu quy6t th6ng qua hQi nghi trgc tuy6n, bo phi6u diQn tu

hoflc hinh thric diOn tri kh6c;

d) Gti phi6u biOu quy6t cl6n cuQc hgp thdng qua gui thu, fax, thu diqn tu;

e) Gti phitiu bi€u quy6t bing phucrng tiQn kh6c theo quy dfnh trong Di0u lp

vd quy dinh cria ph6p 1u4t.

Didu 8. Chc tlidu kiQn tiSn hirnh hgp Eai hQi tl6ng .6 ddng

l. CuQc hqp Dai hQi d6ng cO d6ng dugc ti6n hdnh khi co s6 cd d6ng dU hqp

dai dien tr6n s}%tOng sO cO phAn co quydn bi6u quytit.

2. Trucmg hqrp cuQc hqp lAn thri nh6t kh6ng clu ili0u kiqn ti6n hanh theo quy

dinh tai Khoin I Di0u ndy thi thdng b6o mdi hqp lAn thri hai phii dugc grii trong

thdi h4n ba muoi (30) ngdy tC tt ngay dU dinh td chric hqp Dai hQi d6ng cd d6ng

lAn thu ntr6t. CuQc hqp Dai hQi tt6ng cd d6ng triQu t4p lAn thu hai chi dugc ti6n

hdnh khi c6 s6 c6 it6ng dU hqp dai diqn it rrhln 33% t6ng s0 cd phAn c6 quyOn biOu

quyet.

3. Trudrng hqp dai hQi lAn thri hai kh6ng ctri tli6u kiEn ti6n hdnh theo quy tlfnh

t4i Kho hn 2 Di6u ndy thi th6ng b6o mdi hqp lAn thri ba phdi dugc grii trong thoi
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h4n hai muoi (20) ngay tC ttr ngay dU dinh ti6n hdnh dai hOi lAn hai. Trong trudng

hgp ndy , dqihQi duqc ti6n hdnh kh6ng phu thuQc vdo t6ng sO phiiSu co q,tyiin bi6u
A, a ,quy6t ctta circ c6 d6ng dU hqp.

Didu 9. C6ch thrlc bi6u quy6t, ki6m phi6u, thdng b6o k6t qui bi6u quytit

1. Khi ti6n hdnh ddng ky cd d6ng, COng ty sE c6p cho tirng cd d6ng hoac clai

diqn dugc uy q,ry6n c6 quyAn bi0u q,ry6t mQt th6 bi€u quy6t, tr0n clo ghi sd ddng

ky, hg vd t6n cria c6 d6ng, h9 vd t6n d4i diQn dugc uj' quyOn (n6u co) vd sO phi6u
r .i 

^, 
, '

biOu quy6t cria cO d6ng do.

2. Dai hQi ddng cd d6ng th6o 1u4n vd bi0u quy6t theo tirng v5'n dO trong nQi

dung chucrng trinh. Viec bi0u quytit dugc tii5n hanh bing bi6u quytit t6n thdnh,

kh6ng t6n thdnh vd kh6ng co y ki6n. Khi ti6n hdnh biOu quytit tring v6n dO tai Dai

hQi ph6i t6ng hqp sO phi6u t6n thdnh, kh6n g tin thdnh vd kh6ng c6 y ki0n c16i vdi
( -X -i 

A r.l ,r rr l l r r-^,-- t!,^ tl- \,^ "
ttrng vdn d0. Tdng s6 phi6u t6n thdnh, kh6ngttn thdnh hay sO phi€u kh6ng c6 i'
ki6n sO dugc Chtr tga th6ng b6o ngay sau khi ti6n hdnh biOu quyt5t v6n d0 tlo. E4i
iA.rl r- \. t I r 1-:1,--r-:i.--.-r-:d--r-^:^ -:r--^A+l-2l. 

t'i tr---
ngr oau nnung ngudi chiu trfrch nhiem kiOm phi6u hoflc gitm s6t ki0m phiOu theo

dC nghi cria Chu to4. 56 thdnh viOn cria ban kiOm phiiiu do D4i hqi d6ng cO d6ng

quyet dinh cdn cri d0 nghi cria Chri to4 nhung khdng vugt qu6 s6 ngudi theo quy

dinh cua ph6p 1u0t hipn hdnh.

3. CO eOng hopc clai diQn dugc uy quyOn d6n dU hqp Dai hQi d6ng c6 ddng

sau khi cuQc hqp dd khai mAc c6 quyAn ddng ky ngay vdr sau do co quyen tham gia
.,.L A,r .R .'rA. /11 t ) |1-4--- ^! t--!^1---l-:a-^^ lJ-.--+^.:''

vd biOu quy€t tai Dai hQi. Cht to4 khdng c6 trhch nhiQm dirng dai hQi d0 cho c6

d6ng dtin muQn dang ky vd hiqu lgc cria c6c dgt bi6u quytSt dd ti6n hdnh trudc khi
i -^ -K A rl r r r 4 - ri---- +i:

cO ddng dOn muQn tham dU kh6ng thay dOi.

4. Nhfing quytit clinh dugc Dai hQi ddng cO d6ng nh6t tri th6ng qua bing

rc}% t6ng sd cO phAn c6 quyOn bi6u quytit ld hqrp ph6p vd c6 hiQu lgc ngay ci

trong trulng hqrp thri tpc triQu tflp hqp Eai hQi d6ng cd ddng vd thu tr,rc th6ng qua
I . A, . I 4. 1 a T ar T\ 1 -- -1-: -^ --nghi quyOt vi ph4m quy dinh cria Luflt Doanh nghiQp vd Di0u lQ C6ng ty.

Didu 10. Didu kiQn tIO nghi quy6t Dai hQi tt6ng cd itdng dugc th6ng qua

1. Nghi quytit vd c6c v6n d0 nOu t4i KhoAn 2 Di0u 21 Di0u lQ phii dugc thdng
, J i \ | ' '2 ' \ '

qua bdng hinh thuc biOu quy0t t4i cuQc hgp Eai hQi d6ng cO t16ng.

2. Nghi quyiSt vd c6c nQi dung sau cldy <lugc th6ng qua n6u dugc s6 cO d6ng

dai dien fi 65% tOng s6 phi6u bi6u quy6t trd l6n oiua tl't ci c6 d6ng dg hgp t6n

thdnh, trir trudng hap quy clinh tAi khoin 3,4 vir6 Di6u 148 LuQt Doanh nghiQp:

a) Lo4i cd phAn vd t6ng sO c6 phAn cria tirng lo4i;

b) Thay ddi ngdnh, nghd vd hnh vgc kinh doanh;
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c) Thay ddi co c6u t6 chric qudn ly COng ty;

d) Dg 5n dAu tu ho{c b6n tdi sin c6 gi6 tri tt 3 5% t6ng gi6 tri tdi s6n tr0 lOn

dugc ghi tron g b6o c6o tdi chinh gAn nh6t cria Cdn g ty, trir trudng hap

Di0u lQ c6ng ty quy dinh ty 19 ho4c giS,trikh6c;
r 

-i 
t , | . .r. , 'e) TO chric lai, gihi th6 C6ngty;

D V6n eC nrac do Di6u 16 cdng ty quy dinh..

3. ViQc bi6u quytit bAu thdnh vi6n HQi cl6ng qu6n tri vd Ban ki0m so6t phdi

thyc hiQn theo phucrng thric bAu d6n phi6u, theo d6 m6i cd ddng co t6ng sd phitiu
t .i i, a ' t \ z \
bi0u quy0t tucrng ring vdi tdng s0 cO phdn sd hfru nhdn v6i sO thdnh vi6n dugc bdu

cua HQi ddng qu6n tri hoflc Ban kiOm so6t vd cO ddng co quydn d6n ntit fro4c mQt
t ). ,1, A ' t . r r - ^ 'phdn t6ng sd phiOu bdu cria minh cho mQt hodc mQt sd ring cri viOn. Nguoi trring

cri thdnh vi6n HOi dOng quin tri holc Ban kiOm so6t dugc x6c dinh theo s6 phiiSu

bAu tinh tir cao xu6ng thilp, bat dAu tir ring cri viOn co s6 phi6u bAu cao nh6t cho

d6n klri du sd thdnh vi€n quy clinh. Trucrng hAp c6 ttr 02 ung cri vi0n trd l6n dpt
. i t.A t t ,r r a I t I

cirng sO phiOu bdu nhu nhau cho thdnh vi0n cu6i cirng cua HQi ddng qu6n tri hodc

Ban ki0m so6t thi sO ti6n hdnh bAu lai trong sd c6c ring cri viOn c6 sd phi6u bdu

ngang-nhau ho4c lga chgn theo ti6u chi quy dinh t4i quy ch0 bAu cri ho{c Di0u lq

C6ng ty.

4. Ngo4i trir c6c trudng hqp n6u tai khodn 2, l<hohn 3, khoin 5 vd kho6n 6
^.X 

\ / ' . ,r A ' a

Ei6u ndy, c6c nghi quy6t dugc thdng qua khi dugc sO cd ddng s0 htu tr6n 50%

t6ng sO phitiu bi6u quytit oiua t6,t ci cd d6ng dU hqp t6n thdnh.

5. Trudrng hqp th6ng qua nghi quytit dudi hinh thric lav ! ki6n bing vdn bin
thi nghi quytit Dai hQi cl6ng c6 d6ng dugc th6ng qua n6u dugc s6 c6 cl6ng so hfiu

trOn 50% tdng sO phi0u biOu quytit ctn tilt cd c6 d6ng co quydn biOu quy6t t6n

thdnh.

6. Nghi quytit Dai hQi ddng cO d6ng v0 nQi dung ldm thay d6i U6t tqi quy6n vd

nghia vp cria cO dOng s0 hflu c6 phAn uu ddi chi duoc th6ng qua n6u dugc sO cd

d6ng uu ddi ctrng lo4i dg hgp so hfiu ti 7 5% t6ng s6 c6 phAn uu ddi loai do trd lOn

t6n thdnh hoflc dugc chc c6 ddng uu ddi cirng loai sd hfiu ti 75%t6ng s6 cO phAn

uu ddi lo4i do trO l6n t6n thdnh trong trucrng hqp thdng qua nghi quytit dudi hinh

thric lay ! ki6n bing vdn b6n.

Di6u 11. YGu cf,u hriy b6 nghi quy6t Dai hQi tl6ng cO itdng

1. Trong thdi han chfn muoi (90) ngdy, t<C ttr ngay nhpn dugc biOn bin hgp

Eai hQi ddng cd d6ng ho{c biOn bdn k6t qud ki0m phi6u I6V 9 ki6n Dai hQi cl6ng
i +^ A t ' -^ r. a . \ \ \

cO il6ng, c6 d0ng, nh6m c6 d6ng quy clfnh tai Kho6n 3 Di6u 12 Di6u lQ co quyOn
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y6u cAu Tod rln ho{c Trgng tdi xem x6t, huy bo nghi quyt5t ho{c mQt phAn nQi

dung nghi quy6t Dai hOi ddng cd d6ng trong c6c trudrn hcv. p sau day:

1.1. Trinh tU vd thri tpc tri6u tflp hqp vdr ra quytit dinh cria D4i hQi cl6ng co

cl6ng vi pham nghiOm trgng quy clinh cria Lu4t Doanh nghiQp vd Di0u lQ C6ng ty,

tru trucmg hap quy ctinh tpi khoin 2 Di0u 152 LuQtDoanh nghi6p.

1.2. NOi dung nghi quytit vi ph4m ph6p luQt hoflc Diou lo c6ng ty.

2. Trulng hgp, c6 d6ng, nh6m c6 d6ng y6u cAu Tda 6n hoflc Trgng tdi huy b6

nghi quyiSt Dai hgi d6ng c6 ddng y6u cAu Trsng tdi hodc Tda 6n huy bo nghi quy6t

Dai hOi ddng c6 ddng nhu quy dinh tai Kho6n 1 Di0u niry, nghi quytit d6 v6n c6

hi0u lgc thi hdnh cho d6n khi quy6t einfr huy bo nghi quy6t d6 cria Tda 6n, Trong

tdi c6 hiQu luc, trir trudng ho. p 6p dqng biQn ph6p khAn c6'p tqm thdi theo quyt5t

dinh cta co quan c6 thAm quy6n.

3. CO eOn g da bi6u quyt5t khdng thdng qua nghf quy6t vd vi0c td chric l4i
C6ng ty hopc thay ct6i quydn, nghia vu cta cd ddng quy dinh tai Di€u lQ COng ty

rl^tt\\\
co quy0n y6u cdu C6n g ty mua l4i cO phdn cria minh. YOu cAu ph6i bang vdn bdn,

trong d6 nOu rO t6n, clia chi cria cd ddng, sO luqng cO phAn tirng loai, gi6 dg dinh
' bin,ly do yOu cAu C6ng ty mua lai. YCu cAu phdi dugc gui c16n COng ty trong thdi

h4n 10 ngdy, tc0 ttr ngdy Dai hQi ddng cO d6ng th6ng qua nghi quy6t vd c6c v6n d0

quy ctinh t4i kho6n ndy.

4. C6ng ty phdi mua l4i c6 phAn theo ydu cAu cria cd tl6ng quy dinh tai khodn

ndy vdi gi6' thi trudrng ho{c gi6 ilugc tinh theo nguyOn t6c quy dinh tpi DiCu lQ

COng ty trong thdi h4n 90 ngay te tt ngdy nhQn dugc yOu cAu. Trudng hap khdng

thoa thu4n dugc vC gi6 thi c6c bOn c6 thO y6u cAu m6t t0 chric thAm dinh gi6 dinh

gi6. C6ngty gidi thiQu itnhl't 03 t6 chric thAm dinh gi6 dC cd ddng lua chon vd lga

chgn d6 ld quytit dinh cu6i cirng.

Didu 12. Bi6n bfrn hgp Dai hQi tl6ng cO rt6ng

l. CuQc hqp Dai hOi ddng cO ddng ph6i dusc ghi biOn bAn vd co thO ghi dm

hoflc ghi vd luu gifr du6i hinh thric diQn tu kh6c. Bi0n bAn ph6i dugc lap bing
ti6ng Viet, co thO lQp thOm bing tiiing Anh vd c6 c6c nQi dung chu y6u sau ddy:

a) T0n, dia chi trg sd chinh, md s6 doanh nghi6p;

b) Thdi gian vd dia diOm hgp Dai hQi d6ng cO ddng;

c) Chucrng trinh hgp vd ndi dung cuQc hqp;

d) T6m tit di6n bitin cuQc hop vd cac y ki6n phdt biOu t4i cu6c hqp Dai hQi
+), i r^ \ t \
clOng cd cl6ng v0 tirng vdn dO trong chucrng trinh hqp;

e) SO cO d6ng vd tdng s6 phitiu bi6u quy6t ct-r- c6c c6 d6ng dU hep, phg lgc
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danh s6ch d[ng ky .6 d6ng, dai diQn cO d6ng dU hqp voi s6 c6 phdn vd sO phitiu
tX , .
Dau tuong ung;

f) Tdng sd phiiiu bi€u quytit il6i v6i tirng v6n d0 biOu quy6t, trong c16 ghi 16

phucrng thric bi6u quy6t, tdng sO phitiu hqp 10, khdng hqp lA, ffn thdnh, khdng t6n

thdnh vd kh6ng c6 y kitln; ty 19 tucrng ring tr6n t6ng sd phi6u biOu quyiSt cria cO

ddng du hqp;

g) Cdc v6n dA dd dugc thdng qua vd ty 19 phi6u biOu quytit thdng qua tucrng

fng;
h) Hg t6n, cht ky cua chri tga vd Thu ky. Trucrng hqp Cht tga, Thu ky tir

chOi ky bi6n bin cuQc hqp thi biOn b6n ndy c6 hiQu lqc n6u dugc tilt ch c6c thdnh

viOn kh6c cua HQi d6ng quin tri tham dU hqp ky .vd co cldy du nQi dung theo quy

clfnh t4i khoin ndy. Bi0n bin ghi rd viQc Cht toa, Thu ky tri ch6i ky biOn b6n hgp.

Bi6n b6n dugc lQp bing titing Viet vd tiiSng Anh ddu co hiqu lgc ph6p ly nhu

nhau. Trudrng hqp c6 sp kh6c nhau v0 nQi dung biOn bin ti6ng ViQt vd ti6ng Anh

thi nQi dung trong biOn bin ti6ng ViQt co hi0u lyc 6p dUng.

2. Bi6n bin hgp Dai hdi d6ng c6 d6ng phdi dugc lpp xong vA thdng qua tru6c

kfri k6t thric cuQc hqp. Chri tga vd Thu ky cuQc hop hoflc ngudi kh6c ky t6n trgng

bi0n bin hgp phii chiu trdch nhiQm liOn ddi ve tfnh trung thuc, chinh x6c ctra ndi

dung bi6n bdn.

3. Bi0n b6n hqp Eai hQi d6ng cd ddng, php lpc danh s6ch cO ddng ddng ky dU

hgp kdm chtr ky cria c6 d6ng, vdn bin uy quyOn tham dU hqp vd tdi liQu co li€n

quan kdm theo thdng b6o mdi hAp phii dugc c6ng UO ttrOng tin theo quy dinh cria
I t r A, xph6p lu4t v0 chring kho6n vd thi trulng chring kho6n vd phii dugc luu gif, t4i trp

s0 chfnh cria Cdn g ty .

Di6u 13. Thdng qua nghi quytit D+i hQi tl6ng cd ddng blng hinh thrfrc l6V !
ki6n blng vIn bin

1. Hqi ddng qu6n tri co quy0n l6V !, kiOn cria cd d6ng bing vdn b6n d0 th6ng
l. Ite'\tqua nghi quy6t Eai hQi cl6ng c6 ddng khi x6t thdy cdn thiOt vi loi fch cria C6ng ty

trir trulng hqp quy dinh t4i Kho hn 2 Di0u 147 LuQt Doanh nghiQp vd Kho hn 2

Di0u 21 DiOu lp.

2. ThO thric hy ! kiiSn cd d6ng bing vdn bin de tnOng qua quytit dfnh cria D4i
r A. rX i r^ a ,r l.A ,a a. r , . ^.t 

\

hQi cl6ng cO il6ng dugc thpc hiqn theo quy dfnh t4i Di0u 22 DiAu lq vd quy clinh

cria Lu4t Doanh nghiQp.

,
t

q

\
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Ei6u 14. Thdng b6o nghi quy6t D4i h6i itdng c6 d6ng cho c,6 tl6ng vh c6ng b6

ra c6ng chring

l. Ban sao bi6n ban, nghi quy6t o4i hQi ddng c6 d6ng ph6i rtugc c6ng b6 tr6n

website cta Cdng ty theo c6c quy rtinh hiQn hanh.

2. C6ng ty phii thlrc hi€n b6 thdng tin theo c6c quy dinh cria ph6p lu6t v6

chimg khoiin vd thi truong chrlng khorin.

Didu 15. D4i hQi tliing c6 d6ng bing hinh thrirc hQi nghi trgc tuy6n
Vipc thdng qua nghi quytit, quytit rtinh cria Dai hQi d6ng c6 d6ng bing hinh

thric hQi nehi tr.uc tuyiln ho4c hOi nghi tr.uc tii5p rct hqp voi truc tuy6n sE ttugc

thgc hiQn theo quy tlfnh cria ph6p luft vd tuy thuQc tinh hinh vd tlidu kiQn thgc tti
cfia C6ng ty.

Didu 16. 86 phit6u diQn trfr

1. ViQc b6 phiiiu diQn tu cria cric c6 ddng rlugc thqc hiQn t4i c6c dgt thuc hiQn

bi6u quy6t t4i cuQc hgp Dai h6i tl6ng cti d6ttg thudng ni6n/Dai h6i rt6ng c6 d6ng

b6t thuong ho4c rtqt 6y f kit5n c6 d6ng beng vdn ban.

2. .Chi ti6t quy dinh ve viQc b6 phi6u diQn trt etusc thuc hiQn theo euy chri
' huong dhn ttrqc hiQn b6 phii5u diQn tu cia C6ng ty C6 phAn Dugc Trung uong 3

(n6u c6).

Di6u 17. B6o c6o ho4t tlQng crfia HQi tliing quin tr! t4i D4i hQi ddng c6 d6og
thuirng liGn

86o c6o hoat rtQng cria HQi tt6ng quan tri trinh Dai hQi ttdng c6 d6ng 
3

thuong ni€n t6i thitiu phdi bao gdm cric n6i dung sau: /
Ddnh gi6 tinh hinh ho4t il6ng cria C6ng ty trong nim tdi chinh;

, - Thir lao, chi phi ho4t <tQng vd c6c loi ich kfr6c cria HQi tl6ng quin tri vd \
turrgthanhvi6nHQitt6ngquantritheoquyd|nhtaiKhoan3Eidul63Lu4t<
Doanh nghiQp;

- T6ng k6t c6c cuQc h-op cria HQi d6ng quan tri vd c6c quyi5t dinh cria H6i
ddng quan tr!;

- 86o c6o vii cric giao dich gita Cdng ty, c6ng ty con, cdng ty do C6ng ty
niim quyAn ki€m so6t f:}n 50%o trd l€n v6n Di€u 1€ vcri thdnh vi6n HQi ddng quan

trf vd nhiing ngudi c6 li6n quan cria thdnh vi€n d6; giao dich gi0a C0ng ty voi
c6ng ty trong d6 thanh vi€n HQi tt6ng quan tri la thanh vi6n s6ng ldp hoflc ld ngudi

quin $ doanh nghiQp trong thdi gian 03 ndm gan nh6t tru6c thdi di6m giao dich
(ntiu c6);

- Kt5t qu6 gi6m s6t d6i v6i T6ng gi6m d6c;
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,,
- KCt quh gi6m s6t cl6i vdi c6c cirn b0 di6u hdnh kh6c;

- Chc kt5 hoach trong tucrng lai.

Di6u 18. Brio ciro ho4t ttQng cria Ban ki6m soSt tai Dai hQi tl6ng cd ttdng

thudng niOn

86o c6o ho4t ilOng cria Ban kiOm so6t trinh Dai hOi cl6ng cO d6ng thudng

niOn tOi tni0u ph6i bao gdm cdc nQi dung sau:

- Tht lao, chi phi hopt clQng vd lgi ich kh6c cta Ban ki6m so6t vd tung

thdnh vi6n Ban kiOm so6t;
--i ' 1 ? n ' t

- TOng k6t c6c cuQc hqp ctra Ban ki0m so6t vd c6c kOt 1u0n, kiOn nghi cria
,

Ban ki6m so6t;
-, A'- KCt quh gi6m s6t tinh hinh ho4t dQng vd tdi chinh cria C6ngty;

- 86o c6o dhnh gil,vd giao dich gifra C6ng ty cdng ty, c6ng ty con, c6ng ty

do C6ng ty nfm quy6n kiOm so6t tr6n 50% trd l6n v6n di6u lQ v6i thdnh vi6n Hgi
rX 2 , . a

oong quan tr1, Tdn g gi6md6c, c6n b0 diOu hdnh kh6c cua COng ty vd nhtng nguoi

c6 1i0n quan cua d6i tugng d6; giao dich gifia C6ng ty v6i c6ng ty trong i16 thdnh

viOn HQi ddng qu6n tri, TOn g gi6m d6c, c6n b0 di0u hdnh khac cria COng ty ld
thanh vi6n s6ng lap hoflc la ngudi qu6n ly doanh nghiQp trong thdi gian 03 ndm

gAn nh6t trudc thdi di0m giao dich;
t, A, t . , ,, -'- KCt quh gi6m s6t d6i vdi thdnh vi6n HQi

cfrc cfnbO diAu hdnh kh6c;

- 86o c6o ddnhgi6 sg phdi hqrp ho4t dOng gita Ban ki€rn so6t voi HQi ddng
a , . 

-i 
' '

qudn tri, Tdng gi6m ddc vd c6c cd ddng.
'aaa?\2a

Di6u 19. Liy f ki6n cd tl6ng bing vin bin dG thdng qua nghi quy6t Dai hQi
*ll*^oong co oong

1. HOi d6ng quin trf co quy0n I6V !, ki6n cd d6ng bing vdn b6n eC tnOng qua
A, a. a 2 \ t t ,

quy6t dinh cria D4i hQi d6ng cO d6ng khi x6t thdy cdn thi0t vi lgi ich cria Cdng ty, ,

trir c6c truong h-o. p nOu tai Kho6n 2 Di0u 147 Lu4tDoanh nghiQp vd Kho6n 2 Di6u

21 Di0u lp.

2. HQi d6ng quin trf phdi chuAn bf phitlu hV ! ki6n, du th6o nghi quytit Oai
i  . +X i r^ z ,\.'r.A .r., \ r r ,a , i. ' t

hQi cl6ng cO d6ng, cfrc tii liQu gi6i trinh du th6o nghi quyOt vd gui d6n tdt ch c6c cd

ddng c6 quyOn bii5u quyt5t ch4m mudi (10) ngay trudc ngdy htit hAn nh4nphi6u l6y
, t .I rz^ \ t
y kiOn. YOu cdu vir c6ch thric gui phi6u ldy y kiOn vd tdi lipu kdm theo dugc thuc

hiqn theo quy dinh tpi Di0u ndy.

3. Phi0u hV ! ki6n ph6i c5 cdc ndi dung chu y6u sau ddy:

a) TOn, dia chi trq s0 chfnh, md s6 doanh nghiQp;

t
\(

I

(

R
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b) Muc dlch hy ! ki€n;

c) Ho, t6n , dia chi thudrn g trf', qu6c tich, sO fne cdn cu6c c6ng ddn, Gi6y

chfng minh nhiln diln, H chi0u ho[c chtrng thuc ca nhbn hqp phhp khac cira cb

ddng ld c6 nhdn; t6n, md sO doanh nghiQp ho{c s6 quy6t clinh thdnh ldp, dia chi t4r
sd chfnh cria c6 il6ng ld t chric hoflc ho, t6n, dfa chi thucnrg tni, qu6c tich, sO fne
cdn cudc c6ng ddn, Giey chring minh nhdn dAn, HO chi€u ho{c chring thuc c6

nhdn hgp phdp kh6c cria d4i diQn theo uy quyOn cria cd ddng la tO chric; sO luong
cd phdn cria tirng 1o4i vd so phi6u bi6u quytlt cria co d6ng;

d) V6n dO cAn la1 ! ki6n d0 th6ng qua quytit ctinh;

e) Phucrng rln bi6u quytit bao g6m t6n thdnh, khdn gtfnthdnh vd kh6n g co i
ki6n eOi vOi ttng v6n d0 hV ! ki6n;

D Thdi h4n phdi gui vC Cdng ty phitiu la1 ! ki6n dd dugc trA loi;
g) Ho, t6n, chf, ky cua Cht tich HQi d6ng qudn tri.

4. CO d6ng c6 thO gui phitiu lay ! ki6n dd, trh lcri cli5n COng ty bing hinh thric
grii thu, fax hodc thu dipn tft theo quy dinh sau cfdy:

a) Trucmg hqp gui thu gui thu: Phi6u hV ! ki6n dd trd loi phii c6 chtr lcy
, A rA r, a   \

cria cd cl6ng ld c6' nhdn, cria nguoi dai dipn theo uy quy6n ho{c ngudi clai di6n theo
ph6p luflt cria cd d6ng la tO chric. Phi6u hy ! ki6n gui v0 C6ng ty phii dugc dgng
trong phong bi ddn kin vd khdng ai daoc quyen mo traoc khi kidm phieu;

b) Trucrng hqp gui fax hoflc thu diOn tu: Phi6u l6y y kitin gui vO Cdng ty
qua fax ho4c thu cliQn tu phii duoc gifi bi mat d6n thoi diOm kiOm phitiu.

Cdc phitiu hV !' ki6n COng ty nhAn dugc sau thdi h4n dd xitc dinh tai nQi
r, t .l . ' ' , a- a . - ,

dung phi6u l|y ! kiOn hoflc dA bi md trong tru]ng hqp gui thu ho{c dugc c6ng bO

tru6c thdi cli6m ki6m phitiu trong trulng hqp grii fax, thu diQn tt la kh6ng hqp 19.

.' Phi6u hV ! ki6n kh6ng du c gui vd dugc coi ld phitiu khdng tham gia biOu quytit.

5. Hgi il6ng qu6n tri kiOm phitiu vd lQp biOn Uari nOm phi6u du6i sg chring

ki6n cria Ban kiOm so6t hoflc cria c6 d6ng kh6ng nim giff chuc vU quin ly Cdng

ty. Bi0n bin ki6m phitiu ph6i c5 circ nQi dung chu y6u sau ddy:

a) TOn, clia chi trq sd chfnh, md sd doanh nghiQp;

b) Muc dfch vd cfrc v6n dO cAn l6y y ki0n Oe tnOng qua nghi quytit;
\ ^ A , 2 r , -! a . - 

^ 
: -' ., ,c) Sd cO d6ng v6i tdng s0 phi6u biOu quy0t dd tham gia bi6u quy6t, trong

do phdn biet s0 phii5u bi0u quytit hqrp lp vd sO UiCu quytlt kh6ng hqp lQ vd phuong

thric gui phitiu bi0u quy6t, kdm theo phu lpc danh s6ch cd ddng tham gia bi6u
,

A,

quyet;

d) T6ng sd phitiu t6n thdnh, khdng t6n thdnh vd khOng c6 j,ki0n c16i vdi

i

;i
;(

UI

.\r
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tlng vdn d0;

e) Chc v6n dC dd dugc th6ng qua vd ty lO bi6u q,ry6t th6ng qua tucrng ring;

D Ho, t€n, cht ky cua Cht tich HQi cl6ng qudn tri, nguoi clai diQn theo phrip

luQt cria Cdng ty, ngudi kiOm phiiiu vd ngudi gi6ms6t ki6m phitiu.

g) Cdc thAnh vi6n Hgi d6ng qu6n tri, nguoi ki6m phitiu vd ngudi gi6m s6t
r .i t.A r e. r.A !r. r . r r .A \
kiOm phi6u ph6i li6n cl6i chiu trhch nhiQm vC tinh trung thuc, chfnh xhc cin bi6n

b6n kiOm phi6u; li6n c16i chiu trhch nhiQm vd c6c thiQt hai ph6t sinh ttr c6c quytft

clinh dugc th6ng qua do kiOm phitiu khdng trung thuc, kh6ng chinh xdc.

6. Bi6n b6n kiOm phitiu vd nghf quyiSt phdi dugc ddng trOn trangth6ng tin diQn

tri cria Cdng ty trong vdng hai muoi tu (24) gio, tc6 ttr thdi di6m t<6t tnric ki0m
rKpnleu.

7. Phi6u hy ! ki6n dd dugc tr6 ldi, biOn b6n kiOm phi6u, nghi quytit dd cluoc

thdng qua vd tdi liQu c6 li6n quan grii kdm theo phiiiu la1 ! ki6n d6u ph6i duoc luu
giti tai try s0 chinh cria COngty.

8. Nghi quytit dugc th6ng qua theo hinh thric IAy !, ki6n cO d6ng bing vdn b6n
1 a. a A " a ' ? \ \ t ,

ph6i clugc s6 cO cl6ng sd hf,u trOn 50% t6ng sO c6 phdn c6 quyOn biOu quyOt t6n

thanh vd c6 gi6 tri nhu nghi quy6t dugc thdng qua t4i cuQc hqp Dai hQi d6ng, c6

d6ng.

Chucrng III:HQI DONG QUAN TRI

Di0u 20. Yaitrd, quyiin vh nghia vg cria HOi tl0ng quin tri
1. HOi d6ng quin tri ld co quan quin ly Cdng ty, c6 todn quyOn nhdn danh

-? z \ \
Cdng ty ilO quyOt dinh, thgc hiQn quy6n, nghTa vu cta COng ty trtr c6c quyOn vd

nghia vp thuQc thAm quyAn cria D4i hQi il6ng cO d6ng.

2. Hgi d6ng qudn tri c6 quyOn vd nghla vg theo.quy dinh tai Di6u 2l DiAu &
vd Khoin 2 Di0u 153 LuQt Doanh nghiQp.

Didu 21. Ca c6u, sti lugng, ti6u chu6n thinh vi6n HOi tl6ng quin tri
1. Sd luqng thdnh viOn Hqi ddng quin tri co it nhAt ld 03 ngudi vd nhieu nh6t

le 11 ngudi.
/.l 

-i 
t \ , . r r ^ .. t ' '2. Tdng sd thdnh vi6n HQi ddng qu6n trf khdng di6u hdnh ph6i chiOm it nhdt

mQt phAn ba (ll3) tdng sO tnann vi0n HQi dOng qudn tri. S0 lugng t6i thiOu thdnh

vi6n Hgi d6ng qu6n tri kh6ng dieu hdnh dugc x6c dfnh theo phucrng thuc ldm trdn

xuong.

3. Thdnh viOn Hgi d6ng quin tri phii c6 cdc ti0u chuAn vd cti€u kien sau ddy:

3.1. C6 ndng luc hdnh vi ddn sg dAy dt, kh6ng thu6c dOi tuo. ng kh6ng dugc

;

)r
t
)
D.

t(

,{
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quan ly doanh nghiQp theo quy dinh t4i khoin 2 Di0u 17 ciual-upt Doanh nghiQp;

3.2. C6 trinh dQ chuy6n m6n, kinh nghiQm trong quin tri kinh doanh hoflc

trong linh v.uc, ngdnh nghO kinh doanh cria COng ty vd kh6ng nh6t thitit phii ld cO

ddng cria C6ng ty.

3.3. Thdnh vi6n Hgi tl6ng qudn trf cria C6ng ty kh6ng dugc d6ng thdi le

thdnh viOn Hgi d6ng qu6n tri tai qu6 05 cdng ty kh5c.

3.4. Thdnh vi6n HEQTkh6ng dugc Id nguoi co quan hQ gia dinh cuaTOng
.. tl \

gi6m d6c vd ngudi qu6n ly kh6c cria Cdngty.

Didu 22. Trinh tg, cfch thftc, thri tgc ttd cfr, ring cir vho HOi tl6ng Quin tri
1. E0 cu vdo HOi ddng QuAn tri:

a) C6c c6 ddng ho{c nh6m cd ddng s0 htu tir I0% t6ng s6 cd phAn pho

th6ng trd 16n co quydn gQp sO quy0n bi6u quy6t cria tirng ngudi lai vdi nhau thdnh
| , i +^nh6m c6 d6ng dC d0 cri c6c ring vi6n bdu vdo HQi ddng Quin tri.

b) C6 d6ng hoflc nh6m cO d6ng nim gifi tu l0% d6n duoi2}% tdng s6 cd
r X r X ' ' ' 

^ t /A1\ r .  /\  /\A/phdn c6 quy0n biOu quyOt dugc d0 cu mQt (0 I ) ring viOn; ti 20% dOn du61 30%

dugc ct0 cu tOi ea hai (02) ring vi0n; fi 30% c16n du6i 40% dugc d0 cu t5i da ba

(03) ring vi6n; ti 40% d6n duoi 50% dugc clO cu tOi ea b6n (04) ring vi6n; tt 50%

c16n du6i 60% dugc c10 cu tOi da ndm (05) ring vi6n; ft 60% ili5n dudi70% dugc

dA cu tOi ea s6u (06) ung viOn; ti 70% d6n 80% dugc dO cu tOi cla bhy (07) ring

viOn; vd tir 80% t16n dudi90% dugc t10 cu tdi da tim(08) ring vi0n.

2. Trucrng hqrp sO luqn g c6c ring vi6n HOi ddng qu6n tri th6ng qua d0 cu vd
z\r\?\

ring cri v6n kh6ng du s6 lugng cdn thiOt, HQi ddng qudn tri duong nhiQm co thO d0

cri th6m ring cri vi6n hoflc td chuc c16 cu theo co ch6 dugc Cdng ty quy clinh. Co
t A rX a a , 1 ,r , Ta t 

,

chO d0 cu hay c6ch thric HQi ddng qu6n tri duong nhiQm dO cu ring cu viOn HQi
\r\?1

ddng qu6n tri phii dugc cdng bO rO rdng trudc khi Dai hQi d6ng cO tl6ng biOu

quy6t bAu thdnh vi6n Hgi il6ng qu6n tri theo quy dinh cria ph6p lupt.

3. Trulng h-o. p dd, xitc dinh dugc ring vi6n HQi d6ng qu6n tri, C6n g ty phii
  r Lt n i.A t \ t , , ,1 ,'

c6ng bd thdng tin liOn quan d6n c6c ring vi6n HQi ddng quin tri thi6u mudi ( 10)

ngdy trudc ngay khai mAc cuQc hgp Eai hQi d6ng cO ddng tr6n trangth6ng tin diqn

tri cria Cdng ty d0 cO dOng c6 thO tim hi6u vd c6c ring viOn ndy trudc khi bo phi6u.

Ung vi6n HOi ddng quin tri phii c6 cam tt5t Uang vdn bin v0 tfnh trung thpc,

chfnh x6c vd hqp ly c.iua c5c th6ng tin c5 nhdn dugc c6ng bd vd ph6i cam ktit thuc

hiQn nhiQm vp mQt c6ch trung thgc, cAn trgng vA vi lgi ich cao nhdt cria Cdn g ty

n6u dugc bAu ldm thdnh viOn HQi d6ng qudn tri. Thdng tin liOn quan d6n ung vi0n

,:

t(
PI
J(
it
- .i

ttr
:=
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HQi tt6ng quan tri ilugc c6ng b6 bao gdm c6c nQi dung tOl ttri6u sau ddy:

a) H9 t6n, ngdy, thring, ndm sinh;

b) Trinh dQ chuy€n m6n;

c) Qu6 trinh c6ng t6c;

d) Cdc chric danh quan lf kh6c (bao gdm cd chftc danh HQi ddng quan tri

cria c6ng ty kh6c);

e) B6o c6o ttrffi gi6 vd d6ng g6p cta img vi€n cho Cdng ty, trong trudng

hqp img vi€n tl6 hi€n ttang li thanh vi€n HQi <t6ng quan ni cria C6ng ty;

f) Crlc lqi ich c6 li6n quan t6i Cdng ty vd c6c b€n c6 li€n quan cta C6ng ty

(n6u c6);

g) Hs, t6n cta ci5 ddng hoflc nh6m cO d6ng dO crl img vi6n d6 (niiu c6);

h) C6c th6ng tin kh6c (ni!u c6).

Didu 23. Cich thric bAu thdnh viGn IIQi ddng Quin tri
l. Vi€c bAu thanh vi6n HQi d6ng Quan hf phii thUc hiQn theo phuong thrtc

bAu d6n phitiu, theo d6 m6i c6 d6ng c6 t6ng s6 bi6u quy6t tuong img voi t6ng s6

c6 phan sd htu nhdn v6i s6 thdnh vi6n dugc bdu qia HQi ddng Quan hi vd c6

. d6ng c6 quyAn ddn htlt ho4c mQt ph6n t6ng s6 phiiSu cria minh cho mQt ho{c mQt
A.

so rmg cu vlen.

2. Phit5u bAu do Ban t6 chric cuQc ho.p Eai hQi ddng c6 tl6ng in sin, c6 danh

s6ch c6c img vi€n, s6p xCp theo thrl tr,r theo bdng ch0 c6i tii5ng Viet, c6 ghi gi6 tri

ho4c s6 c6 phitiu, c6 d6ng d6u Cdng ty.

3. C6 dOng c6 quydn bdu cho chinh minh ntiu hg c6 t€n trong danh s6ch ring

crt vi€n ghi trong phi6u b6u cr?. j
. 4. Phii5u bAu ttu-o. c ph6t t4i bu6i hgp E4i h6i tt6ng c6 d6ng. TrOn m6i phii5u 

.

' bAu c6 ghi t6n nhiing nguoi img ct vdo HQi tl6ng Qpan tri, th6ng tin vd ci5 d6ng 
"l' vd t6ng si5 c6 ph6n c6 quyAn bi6u quytit md hq dai diQn. C6 d6ng phdi ki6m tra s6 ii

c6 phan ghi tr6n phii5u bdu, n6u c6 sai s6t phai th6ng b6o l4i ngay tai thdi di6m :
nh0nphi6u. \

5. Phitiu bAu crt khdng hgp l9 ld phii5u thuQc mQt ho{c nhidu trudng ho. p sau:

a) Phii5u kh6ng phai cria Ban kitim phiiiu ph6t hanh;

b) Phii5u bAu cho nhidu ngudi hon s6 luqng tld ttu-o. c quy tlinh;

c) Phitiu c6 tdy x6a, srta chta nQi dung;

d) Phi6u bdu c6 t€n nhiing ngudi ngodi danh srich d€ cri vd img ct dd tlugc

Dai h$i dOng c6 d6ng th6ng qua tru6c khi bAu crl;

e) C6c truong hqp kh6c theo quy dinh cria phrip lu{t hoac quy6t dinh cria
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Eai hQi cl6ng cO dOng.

6. Ngudi trring cri thdnh vi0n HQi d6ng quin tri dugc x6c dinh theo sO phitiu

bAu tinh tir cao xu6ng thdp, Uat eAu tu ung cri viOn co sO phi6u bAu cao nh6t cho

d6n kni du sd thdnh vi6n quy ctinh tpi Di0u lQ Cdng ty. Trudng h-ry. p c6 tir 02 trng

cri vi6n trd lOn d4t cing sO phiOu bAu nhu nhau cho thdnh vi6n cu6i ctng cua HQi
-l t , ' \ t - ' . \
d6ng qu6n tri thi s€ ti6n hdnh bdu lai trong sd c6c ring cir vi6n c6 sO phiOu bdu

ngangnhauholc lua chon theo fiAu chi quy dinht4i quy cne bAu ctrhoQc Di6u lq

COng ty.

Di6u 24. Bda Chfi tich HOi tl6ng Quin tri
1. Cht tfch Hgi d6ng quin tri sO dugc bAu trong cuQc hqp dAu tiOn cua nhiQm

ky Hgi d6ng qudn tri trong thdi h4n 07 ngey ldm viQc, k6 tir ngdy t<6t thric bAu cu
TT . -rX I ) . r .A r \ a' ' , \
HQi <l6ng quin tri nhiQm ky d6. CuQc hgp ndy do thdnh vi€n c6 s6 phiOu bAu cao

nh6t hoflc ti le phitiu bAu cao nnat triQu tap vd chri tri. Trudng hgrp co nhidu hcrn

mOt thdnh vi6n co sd phiiiu bAu hoac ty lQ phiOu bAu cao nhSt vd ngang nhau thi

cdc thdnh viOn bAu theo nguy0nthc da s6 d6 chon 01 ngudi trong sO nq triQu tpp

hqp HQi d6ng qudn tri.

, 2. Trudng hqp Cht tfch HQi d6ng quin tri tu chric hoflc bi bAi nhiOm, miSn

nhiQm, Hoi d0ng quin tri ph6i bAu nguoi thay th6 trong thoi han mudi (10) ngdy
r i,. \ r A r t r r
kc tu ngdy nhQn dugc don tir chric hoflc bf mi6n nhiQm, bdi nhi6m.

3. Cht tich Hgi cl6ng quin tri kh6ng dugc ki6m nhi6m chric danh T6ng gi6m
tA
ooc.

Didu 25. Cilc trudng hgp

tri
1. ViQc mi6n nhi6m, bai nhiem thdnh vi6n HQi ddng quin tri dugc thuc hiqn

theo quy dinh tai Di6u 160 Ludt Doanh nghiQp.

2. Hqi ddng quin tri phdi triQu tap hqp Eai hoi ddng cO ddng OC Uau b6 sung

thdnh viOn HOi d6ng qu6n tri trong trudng hgp sau ddy:

a) SO tfranh viOn Hgi cl6ng quin tri bi gi6m qu6 mQt phAn ba so v6i sO quy

dinh tai Di0u lQ. Truong hqp ndry, HQi ddng qu6n trf ph6i triOu tQp hqp Dai hQi
+l A tn , ,r \ . r a 'clOng cO il6ng trong thdi han 60 ngay, kC tt ngay sd thdnh vi6n bi gi6m qu6 m6t

phdn ba;

b) 56 luqng thdnh viOn HQi d6ng quin trf khdng di6u hdnh gi6m xudng,

kh6ng b6o ddm ti 19 theo quy clinh tai DiOu lQ.

Trucrng hqp kh6c, t4i cuQc hgp gAn nhdt, Eai hOi d6ng cO ddng bAu thdnh

viOn mdi thay th6 thdnh viOn Hgi cl6ng quin tri dd,bi bai nhiQm, mi6n nhiOm.

mi6n nhiQm, bfli nhiQm thirnh viOn HOi tl6ng quin
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Di6u 26. CuQc hqp HOi ttdng quin tri
1. Cht tfch Hgi ddng QuAn tri triQu tflp hqp HQi d6ng Quin tri.

2. Hgi d6ng quin trf hqp thuong k) m6i quy it nhdtmQt (01) lAn vd co th6 hqp

b6t ttruung.

3. Cht tich Hgi d6ng qu6n tri ph6i triQu tflp hqp Hqi ddng qudn tri khi co c10

r.rJnghi bdng vdn bin mQt trong ciic trulng hqp sau ddy:

a) C6 dA nghi ctra Ban kiOm so6t hoflc thdnh vi6n dQc 10p Hgi d6ng qudn

tri;
b) C6 de nghi cta T6ng giilmddc hoic itnhdt ndm (05) c6n b0 diOu hdnh

kh6c;

c) C6 de nghi crta itnh6t hai (02) thanh vi6n Hqi d6ng quin tri;
d) Cdc trucmg hqp kh6c (n6u c6);

DA nghf phii dugc lap thdnh vdn bin, trong d5 nOu 16 muc dich, v6n dO cdn

th6o lu4n vd quy6t dfnh thuQc thAm quy6n cria H6i dOng qudn tri.

Cht tich Hgi d6ng qu6n trf phii triQu tflp hqp Hgi ddng qudn tri trong thdi

h4n b6y (07) ngdy ldm viQc, te tt ngdy nh4n dugc d0 nghi nOu t4i khoin 3 Di0u

ndy. Trudrng hqrp khdng triQu tflp hqp theo d0 nghi thi Cht tich Hgi dOng qu6n, tri
phii chiu trdchnhiQm vd nhfing thiQt hai x6y ra d6i vdi COngty; nhf,ng nguoi dO

nghi td chric hqp dugc quyOn thay th0 Cht tich HQi ddng quin tri triqu tQp hqp

HQi ddng quin tr!.

4. C6c cuQc h-op cria H6i AOng quan tri du<r. c ti6n hanh khi c6 it nh6t ba phdn

trr (314) t6ng sii thanh vi6n HQi ddng quan tri trd l6n dg ho.p.

' Truong hqp khdng dt sO thanh vi€n dy hop theo quy ilinh, cuQc hqp phii
dugc triQu t{p hn thf hai trong thdi h4n bhy (07) ngdy k€ tu ngdy dU ttinh hqp lan i

r thr? nh6t. CuQc hgp tri$u tflp mn tnt nai dugc tiiin hanh n6u c6 hon mQt nita (112) i
, s6thanhvi€nHOi eOng quantri dUhSp. I

5. Thanh vi6n Uqi edng quan hf ilugc coi ld tham dg vd bi€u quy6t t4i cuQc ct

ho.p HQi ttdng quan tri trong c6c trudng hgp sau: I
r .r'; 7a) Tham dg vd bi€u quy€t tr.uc ti€p tpi cuQc hqp;

b) Uy quy6n cho nguoi khric d€n dg hgp vdr bi6u quy€t theo quy <tinh tai

Khoan l0 EiAu nay.

c) Tham fu vd bi6u quy6t th6ng qua hQi nghf t4rc tuy6n, b6 phitiu tli€n tu

ho{c hinh thrlc diQn fil kh6c;

d) Gr?i phii5u Ui,5u quytit diin cuQc hqp thdng qua thu, fax, thu diQn tri..

6. Trudrng hsp Cti phi6u biiiu quy6t d6n cuQc hgp th6ng qua thu, phi6u biiSu
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quyet phai dUng trong phong bi kin vd phii dugc chuyi5n cl6n Chu tfch HQi ddng

qu6n tri chpm nhdtmOt (01) gid tru6c khi khai mac.Phi6u biOu quy6t chi duoc md
tru6c sp chring kii5n ciatStci ngudi dU hqp.

7. Thdnh vi6n HOi d6ng quhn tri phhi tham dV dhy dt cdc cu6c hqp HQi d6ng
quin tri. Thdnh vi6n dugc uy quy6n cho ngudi kh6c dU hqp vd bi6u quytit ntlu

dugc da s6 thdnh vi6n Hgi ddng qu6n tri ch6p thufln.

Di6u 27. Th}ng b6o moi hqp HOi ttdng euin tri
l. Thdng b6o mdi hAp Hgi ddng quin tri ph6i dugc grii cho c6c thdnh vi6n

HQi d6ng qudn tri vd cilc thdnh viOn Ban ki6m vi6n chQm nhdtba (03) ngdy ldm
viQc trudc ngdy hqp. Thdng b5o mdi hAp Hgi ddng qu6n trf ph6i x6c dinh cr,r th6
thdi gian, tlia <li6m hgp, chucrng trinh, n6i dun g.circ v6n d0 thio lu4n vd quytit
clinh. Thdng biio mdi hqp phii kdm tdi 1i6u sri dpng t4i cuQc hop vd phi{iu bi6u
quy6t cria thdnh vi6n.

2. Thong b6o moi hqp Hqi ilong quin tri c6 th6 grii bing
phucrng tiQn cliQn tu ho{c phucrng thric kh6c vd b6o d6m d6n dugc
cria tirng thdnh vi6n HOi d6ng quin tri vd c6c thdnh vi€n Ban ki6m
ky tai COng ty.

Di6u 28. Bi6u quytit vh thdng qua nghi quy6t HOi tl6ng quin tri
1. M6i thdnh viOn Hoi il6ng qudn tri hoflc ngudi dugc uy quy6n c6 m6t (01)

phiiSu biOu quy6t; Cdc nghi quy6t, quytit dinh cua H6i ct6ng quin tri dugc th6ng
qua n6u dugc cta sO thdnh viOn HQi d6ng qu6n tri tdnthdnh; Truong hgp s6 phi6u
ngang nhau thi quytit clinh cu6i cirng thuQc v€ phia c6 i ki6n cua Chu tich HDQT.

2. Thdnh vi0n Hoi d6ng quAn tri kh6ng dugc biOu quytit vd c6c hgp ddng, c6c
giao dfch hoflc ct6 xu6t md thdnh vi0n do ho{c ngudi 1i0n quan tdi thdnh vi6n do co

lgi ich vd lgi ich do mdu thu6n ho4c c6 thO mdu thuSn vdi loi ich cria COng ty.
Thanh vi0n Hoi ddng qudn tri kh6ng dugc tinh vdo ty lQ thdnh vi6n t6i thi6u cO

mat d0 co thi5 td chuc cuQc hqp HQi d6ng qu6n tri v0 nhfing quytit dfnh md thdnh
vi6n ct6 khdng c6 quy6n bi€u quytit;

3, Thdnh viOn Hoi d6ng qudn tri hucrng lqi tu m6t hqp d6ng dugc quy clinh tai
Di0u 42 Ei0u lQ clugc coi ld co lgi fch d6ng ki5 trong hqrp d6ng do.

4. Thdnh vi€n Ban kiOm soSt c6 quy6n dU cu6c hqp HQi ddng qudn tri, c6
l , o t , -? ,

quyOn th6o lupn nhung kh6ng dugc bi6u quy6t.

5. Thdnh vi6n Hoi d6ng qudn trf phdi k0 khai cho C6ngty vd c6c lgi fch li6n
quan cria minh, bao g6m:

a) TOn, md sd doanh nghiQp, tlia chi trp s0 chinh, ngdnh, nghO kinh doanh

giey mdi, fax,

clfa chi li6n l4c

so6t dugc ddng

i
C

\

3,

(
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cria doanh nghiQp md h9 ldm chri hoflc s0 htu phdn v6n gop hoflc cO phAn; tj' 10 vd

thdi diOm ldm chri, sd hiru phAn v6n gop hoflc c6 phAn clo;

b) TOn, md sO doanh nghiQp, dia chi trp s0 chinh, ngirnh, nghO kinh doanh

cria doanh nghiCp mA nhf,ng ngudi c6 liOn quan cria hg ldm chri, cirng s& hfiu hoflc

sd hflu riOng phAn von gop hoflc co phdn tron l0%v6n dicu le.

ViQc kO khai ndy phii dugc thuc hiQn trong thdi h4n 07 ngdy ldm viQc tc0 ttr
ngiry phat sinh lgi (ch li6n quan; viQc sria d6i, b6 sung phhi dugc thdng bfuo voi
C6ng ty trong thdi hqn 07 ngay ldm viQc k€ tir ngdy c6 sria d6i, bO sung tucrng

ring.

6. Thdnh vi0n HOi d6ng qu6n tri nhdn danh c6 nhdn hoflc nhdn danh ngudi

kh6c clC thUc hien cdng viQc dudi mei hinh thric trong pham vi c6ng viQc kinh
doanh cria Cdngty d6u ph6i gihi trinh btn chdt, nQi dung cria c6ng viOc d6 trudc
YTA. -X 

: a ,
HQi cl6ng quAn tri, Ban kiOm so6t vd chi dugc thuc hiOn khi duqc da sO thdnh viOn

cdn l4i cua HQi d6ng quin t{ ch6p thu4n; n6u thuc hiQn md kh6ng khai b6o hodc

khdng dugc sg ch6p thu4n cua H6i d6ng qu6n tri thi t6rt ch thu nh4p c6 duoc tir
ho4t dQng cl6 thu6c v0 C6ng ty.

Didu 29. Bi0n bin hgp HOi tl6ng Quin tri .

1. C6c cuQc hqp cua H6i ddng quin tri phii dugc ghi biOn bdn vd co thO ghi

6m, ghi vd luu gifi du6i hinh thric diQn tu kh6c. Bi0n btn phhi lflp bing ti6ng Viet
. r ,r i t^ \ ' ,

vd c6 thO lQp thOm bang tiOng nudc ngodi, co citc nQi dung chri yOu sau d6y:

a) TOn, dia chi tru sd chinh, md sO doanh nghiOp;

b) MUc dich, chucrng trinh vd nQi dung hqp;

c) Thdi gian, dia di6m hqp;

d) Hq, t6n tirng thdnh vi6n du hqp ho{c ngudi dugc uy quyAn du hgp vd
' c6ch thric dU hqp; hg, t6n c6c thdnh vi6n kh6ng dU hqp va ly do;

e) Cdc v6n d0 dugc th6o lu4n vd bi6u quytSt @i cudc hqp;

0 T6m tfit phat bi€u y kiSn cria tirng thdnh viOn dU hqp theo trinh tp diSn

bi6n cria cu6c hgp;
\ YZ 

, , 
'g) KCt qu6 biOu quyOt trong d6 ghi rO nhfrng thdnh viOn t6n thdnh, khOng

t6n thdnh vd khdng c5 i kiiin;

h) Cdc v6n dO dugc thdng qua vd ty 19 biOu quytit th6ng qua tuong ung;

i) Hg, tOn, cht ky chu tga vd ngudi ghi bi6n b6n.

Trudrng hqp chri tga, ngudi ghi bi0n bdn tu chOi ky biOn bdn hgp nhung n6u

dugc t|'t ch thdnh viOn kh6c cua HQi tl6ng qu6n tri tham dU hqp lry vd c6 dAy clu

nQi dung theo quy ctinh tai c6c di6m t, b, e, d, d, o, g vd h khoin I Di0u ndy thi

)

):
s,
:l
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bi6n b6n ndy c6 hiQu lUc.

Cht toa, nguoi ghi bi6n bin vd nhfing nguoi ky t6n trong bi0n bdn phii chiu

trdch nhi0m vC tinh trung thpc vd chinh x6c cria n6i dung bi0n b6n hgp HQi rl6ng

qudn tri.

2. Bi0n b6n vd chc tii liQu sri dgng trong cuQc hqp Hgi d6ng Quin tri phii
dugc luu trt tai trU sd chinh cria Cdngty.

3. Bi6n b6n lap bing ti6ng Viet vd bing tiring nu6c ngodi c6 hi€u lgc ph6p ly
nhu nhau. Trudrng hqrp c6 sp kh6c nhau v0 nQi dung gifia bi6n bin bdng ti6ng Viet

. r J ,.K ' \. .r \ \ /
va bdng tiOng nu6c ngodi thi n6i dung trong bi6n bin bdng ti6ng ViQt dugc 5p

dung.

Di0u 30. L6y f kiiin thdrnh vi6n HOi tl6ng quin tri bnng vrn bf,n
1. Trucmg hqp cAn thi6t vi lgi fch cria C6ng ty, Chri tich Hqi ddng quan tri ldy

y ki0n thdnh viOn HOi ddng qu6n tri bang vdn b6n OO ttrOng qua nghi quytit cua Hdi
ddng qudn tri.

2. Phi6u hV !'kiOn vd c6c tdi liQu c6 liOn quan dOn nQi dung xin y ki6n ph6i
grii cho c6c thdnh vi6n Hgi d6ng qu6n tri it nhdt ba (03) ngdy tru6c ngay h6t han

tr6n PhiOu l6V j,ki6n, ngopi trir nhfing trudng hqp khAn. .

3. Thdnh vi0n Hoi ddng qu6n tri c6 trhchnhiOm gui Phi6uldy y kitin dd tr6 loi
dring h?n. Phi6u I|V !'ki6n kh6ng dugc gui lpi ho4c gui l4i kh6ng dung h4n dugc
coi ld kh6ng tham gia bi6u quytit.

4. Cht tich Hqi ddng qudn tri vd Thu ky C6n g ty c6 tr6ch nhi6m ki6m phiiiu
vd lap Bi0n bin tdng hqp y ki0n HOi ddng qudn trf. Bi6n bdn cAn n6u 16 c6c ndi
r' I ri t ' \ , z \ \

dung ctin l6y y kitin, cilc vdn d0 dugc thdng guo, s6 phi€u ddng y, kh6ng cl6ng y ta
c6 y ki6n kh6c hoflc khdng c6 !,ki6n COi vOi tirng v6n dA, hg t0n, chfi ky cria Chri

.' tich HQi d6ng qudn tri vd Thu ky COng ty.

5. Phi6u hy ! ki6n dd dugc tri ldi, biOn b6n t6ng hap y ki6n thanh viOn HQi
+\ t , . | . A. -- a ,
dong quan tn, nghl quyet dd dugc thdng qua vd circ tiriliQu co li€n quan clOn c6c

v6n dC xin y ki6n ph6i dugc luu gio t4i t4r s0 chfnh cria C6n gty.
6. Nghi quytit Hqi d6ng quan trf dugc thdng qua theo hinh thric hV !,ki6n

I J v r r a ,r ^ ^ ' \ ,
bdng vdn bin dugc th6ng qua tr6n co sd y ki6n d6ng y c:iia da s6 thdnh viOn HQi

d6ng qu6n tri c6 quy6n bi6u quytit. Nghi quy6t nay co hiQu lqc vd gid trinhu nghi
A, a ,r A \

quyOt dugc th6ng qua tqi cuQc hqp HQi d6ng qu6n trf dugc triQu tap vd td chuc

theo thdng lQ.

Di6u 31. Cdng b6 thdng tin vd nghi quy6t, quytit ilinh cria HQi tl6ng euin tri
Viec cOng UO ttrOng tin nghi quy6t, quytit dinh cua HQi d6ng quin tri duoc

\
I

t
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thgc hien theo trinh tg vd quy dinh cria phdp lu4t doanh nghiep rd ph6p ludt v0

chring kho6n vd thi trudng chring kho6n.

Di0u 32. Thi lao vir lgi ich khric cria thhnh vi6n HOi ttdng quf,n tri
Thgc hiQn theo quy itinh tai Di6u 28 DiAu lQ vd quy dinh cria ph6p lu4t.

Didu 33. Cfc ti6u ban cria HQi ttdng quin tri
1. HQi cl6ng qudn tri c6 thO thdnh lflp ti6u ban trgc thuQc de php trdchvd chfnh

s6ch phdt tri6n, nhdn su, lucrng thucrng, kitSm toin nOi b0 vd qu6n tri rrii ro. So

luqng thanh viOn cria tii5u ban do HQi d6ng quAn tri quy6t dinh, nhung n6n c6 ft

nnSt ba (03) ngudi bao g6m thdnh vi6n cua HQi d6ng qudn tri vd thdnh vi6n bOn

ngodi. Cfuc thdnh vi€n Hgi d6ng qu6n tri kh6ng diOu hdnh/thdnh vi0n dQc lflp HQi
rl a , . ' ' a ,
d6ng quin tri n6n chi6m da sO trong ti6u ban vd'mQt trong sO c6c thdnh viOn ndy

dugc bd nhiQm ldm Trucnrg ti6u ban theo quyt5t clfnh cua HQi ddng qudn tri. Hopt
4  , ,.4 t r '. 

\ t
clOng cria ti€u ban phii tudn thfi theo quy dfnh cria HQi ddng quin tri. Nghi quyOt

cua titlu ban chi c6 hiQu lgc khi c6 da sO thanh vi0n tham du vd bi6u quytft th6ng

qua t4i cuQc hqp cria ti6u ban.

2.. ViQc thyc thi quy6t einn cua HQi ddng quin tri, hoflc cria titiu ban trgc

thuQc HOi d6ng qu6n tri ph6i pht hqp voi citc quy clfnh ph6p lu4t hiQn hdnh va quy

dinh tai Di6u lQ C6ng ty.

3. NhiQm kj' cua ti6u ban theo nhiQm kj' cua HQi d6ng qu6n tri.

Didu 34. Ti6u chuAn thirnh vi6n tiOu ban thuQc HOi tl6ng quin tri
1. Ti6u chuAn cp th6 cria thdnh viOn tiOu ban dugc quy dinh chi ti6t tai quy ch6

td chric vd ho4t dOng cria ti6u ban d6, tuy nhiOn co bin ph6 i dhp ring c6c tiOu

chudn sau:

a) C6 bing d4i hgc, c6 chuyOn m6n, kinh nghiQm, ky ndng ldm viQc trong

linh vpc cria tiOu ban php trdch;

b) Co bin g cilp, chung chi trong trudng hqp bat buQc theo quy tlinh cria

ph6p luat;

c) Cdc tiOu chuAn, di0u kiqn kh6c theo quy dfnh cria Hgi d6ng quin tri
2. Trucrng ti6u ban ngo iri citc diOu kiQn n6u t4i Khodn I Di0u ndy phdi ld thanh

vi6n dQc lQp Hgi d6ng qu6n trilthdnh viOn HQi d6ng qu6n tri khdng <Ii6u hdnh.

Di0u 35. Nguy6n tic hoSt ilQng vir trdch nhiQm cria Ti6u ban

1. Nguy6n dc ho4t clQng

a) Cdc quytit dinh cua Ti0u ban dugc th6ng qua theo nguyOn thc das6. ViQc
1A 

^, 
, o 

' ^ . ' z \
bi6u quyOt c6 thO thyc hien truc ti6p tai cuQc hgp hofl c ldy y kiOn bang vdn bin
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ho{c thgc hiQn qua c6c phucrng tiQn cliQn tu phu hqp quy dinh cua ph6p luflt, Di0u

lQ Cdng ty.

b) Cdc quytit clinh cria Ti6u ban ph6i pht hgp v6i quy dinh phhp lu6t hiQn

hanh, quy dfnh tai Di6u lq, Quy ch6 nQi b0 vO qudn tri cdng ty cria C6ng ty.

c) Cdc ho4t clQng cria Ti6u ban phdi b6o vQ, n6ng cao tdi da quyAn vd lcyi ich

cria Cdngty

2. Tr5ch nhiQm cua Ti6u ban

a) Tham muu, tu vdn, h0 trq HQi d6ng qudn tri trong linh vpc dugc ph6n

cdng, trong viQc xdy dung hq th6ng qu6n tri cliOu hdnh cdng ty.

b) Thgc hiQn dring, dAy du c6c nghi quytit, quytSt dfnh cua Hdi d6ng qu6n

tri.

c) Xdy dUng co c6u t6 chuc, k6 ho4ch ho4t dQng, phdn cdng nhiQm vU hqp

ly giha c6c thdnh vi6n trong ti6u ban; PhOi h-ry. p voi cdc tiOu ban, Cinb0 di0u hdnh,

crlc Phdng/Trung t6m cria C6ng ty ilti hoan thdnh tOt ntr6t c6c nhiQm vu dugc giao.

d) Kip thoi cOp nhat kiOn thric, tinh hinh thqc t6 trong lTnh vuc php trdch

theo chi dao cria HQi il6ng qu6n tri eO tnOn g b6o tdi Cin bg di€u hdnh, citc

Phdng/Trung tdm cria Cdn g ty nhim h6 trq ndng cao ndng su6t, chdt lugng 96ng
viQc, phdng ngira rti ro.

e) 86o c6o vd tO chric, ho4t dOng, nhiQm vu cu thO dinh kj' vd b6t tnucrng
/',^X\
theo yeu cdu cua Hdi d6ng quin tri.

D Cdc tr6ch nhiQm kh6c quy ilinh tai quy chi5 tO chric vd ho4t dQng cria ti6u

ban.

Diiru 36. Ngucri phU trfch quin tri C6n g ty
Thgc hiQn theo quy dinh t4i Di0u 32 Di6u lQ vd quy dinh cria ph6p luat.

Chuong IV: SIN KIEII SoAf

Oi6u SZ. Co cdu t6 chric vir vai trd cia Ban Ki6m so6t

l. Ban Kitim so6t ld co quan thay m4t cric c6 d6ng thyc hiQn gidm s6t H6i
ddng quan tri, T6ng gi6m d6c trong viQc quan ly vd tti6u hdnh C6ng ry. Ban Ki6m i
so6t chiu h6ch nhiQm trudc ph6p lu{t vd trudc Dai hQi AOng c6 d6ng vA cric quydn i
vd nhiQm qr duo. c giao. ;

2. Ban ki6m so6t xdy dgng, ban hanh vd thgc hiQn quy ch6 t6 chtc vd ho4t {
dQng cria minh tr€n co s0 quy dfnh c6 li6n quan cria ph6p luflt vd Di6u lQ.
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Di6u 38. Ti6u chuin vdr ttidu kiQn thinh vi6n Ban Ki6m soft
Ki0m so6t viOn phii dap ungc6c tiOu chuAn quy dfnh tai KhoAn 1 vd 2, Didu

169 LuQt Doanh nghiQp vd kh6ng thuQc c6c trudng hqp sau:

1. Ldm viQc trong bQ phan k6 toan, tdi chfnh cria c6ng ty;
2. Ld thdnh vi6n hay nhdn vi6n cria cdngty ki6m tohn dQc lap thuc hiQn ki6m

totn cdc b6o c5o tdi chinh cria C6n gty trong ba (03) ndm li6n trudc d6.

Didu 39. tlng cfr, tld cfr vh bAu thinh viOn Ban Kiom soft
1. Viec ring cri, dd cu thdnh vi6n Ban Ki6m so6t dugc thgc hiOn tucrng tU quy

dfnh tai EiAu 22 Quy ch6 ndy.

2. Trucmg hgp sti lugttg cfrc ring vi6n Ban ki6m so6t th6ng qua d0 cri vd ring
cri khdng du sd lugng cAn thitit, Ban ki6m so6t duong nhiQm co th6 d0 cu th6m

irng viOn. ViQc Ban ki6m so6t ducrng nhiQm gidi thiQu thOm ung vi0n Ban kiOm

so6t ph6i dugc c6ng bd ro rdng tru6c khi Epi hQi cl6ng cO d6ng biOu quytft bAu

thdnh vi6n Ban Ki0m soiit theo quy dinh.

3. Viqc bAu thdnh vi€n Ban Ki6m so6t dugc thgc hiQn theo phucrng thuc bAu
rl r.A ,r r .A r \ ,

ddn phiOu thgc hign tucrng tu quy dinh tai Eiou 23 Quy chiS ndy.

' Didu 40. Cilctrudng hgp mi6n nhiQm, bii nhiQm thdrnh vi6n Ban Ki6m soft
l. Thdnh vi6n Ban ki6m so6t viOn bi mi6n nhiQm trong c6c trudng hqp sau:

a) Kh6ng cdn dri tiOu chuAn vd diAu kiQn ldm theo quy dinh tqiLuQtdoanh
nghiQp;

b) C6 don tir chric vd dugc ch6p thu4n;

c) Chc trudrng hqp kh6c theo quy itfnh cria phdp lu4t.

2. Thdnh vi6n Ban ki6m so6t viOn bi bai nhiQm trong c6c trulng hqp sau:

' &) Khdng hodn thdnh nhiQm vu, cdng viQc dugc phdn c6ng;
' t \ YZI A ,r \b) Kh6ng thgc hign quy€n vd nghTa vu cta mir'rh trong 06 thring liOn tpc, trir

trucrng hqp U6t mra kh6ng.

c) Vi ph4m nghiOm trgng hoflc vi pham nhiOu lAn nghia vg cria thdnh vi0n
Ban ki€m so6t theo quy dinh cria Lu4t doanh nghiQp va Eiou lQ;

d) Cdc trucrng hgp kh6c theo quy dinh cria ph6p lu4t.

Di6u 41. Thdng brlo vd viQc bAu, mi6n nhiQm, b6i nhiQm thirnh vi6n Ban Ki6m
sorit

ViQc c6ng UO ttrOng tin v0 viQc bAu, mi6n nhi6m, bdi nhiQm thdnh viOn Ban

Ki6m so6t dugc thuc hiQn theo quy clinh t4i Di0u lQ vd quy dinh cria phdp luat v0

chring khoiin vA thi trucrng chring kho6n.

\
/
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Ei6u 42. Quydn duqc cung c5p th6ng tin cria Ban Ki6m so6t
1. Tdi li6u vd th6ng tin phii <lugc grli d6n thanh vi€n Ban kii5m sodt cing thdi

di6m vd theo phuong thrlc nhu dt5i vdi thanh vi0n HQi rl6ng quin tri, bao g6m:

a) Th6ng b6o mdi ho.p, phitiu l6y y kitin thanh vi6n H6i d6ng quan ni vd tdi
lipu kdm theo;

b) Nghi quytit, quy6t dinh vd bi€n ban hsp cta Dai hQi rt6ng c6 d6ng, HQi

ddng qu6n tri;
c) B6o c6o cria T6ng girim d6c ninh HQi ddng quan hf ho{c tdi liQu kh6c do

Cdng ty ph6t hdnh.

2. Thanh vi6n Ban ki6m sorit vi€n c6 quydn ti6p c|n c6c h6 so, tdi liQu cria

C6ng ty luu git tAi t4r sd chinh, chi nhrinh vd dia tliiSm kh6c; c6 quy6n <t6n c6c dia
dit5m ldm viQc cria ngudi quan l1i vi nhdn vi€n cria C6ng ty hong gid ldm viQc.

3. HQi ddng quin tri, thanh vi€n HOi ddng quan tri, T6ng girim d6c, ngudi
quan lf kh6c phai cung cAp diy di, chinh x6c vd klp thdi th6ng tin, tdi li6u vij
c6ng tiic quan f, diAu hanh vd ho4t <tdng kinh doanh cria C6ng ty theo y6u cdu cria

thanh vi6n Ban ki6m soiit hoic Ban ki6m soAt. Yeu cAu ph6i duqc lAp thanh vdn
ban.'

' 
ViQc cung c6p thdng tin khdng ctuo. c gdy anh huong d6n ho4t tlQng cria C6ng

ty.

Di6u 43. Tidn lucrng, thi lao, thu&ng vir lqi ich kh6c cria thirnh vi6n Ban
Ki6m so6t

1. Thanh vi6n Ban ki6m sodt rlugc trA ti,in luong, thir lao vd loi ich khric theo
quyilt a6t cria D4i hQi tl6ng c6 d6ng. Dai hQi tt6ng c6 song quytit tlinh t6ng mric

. tidn luong, thri lao, thudng, loi ich kh6c vd ng6n s6ch ho4t tlQng hdng n6m criaI Ban Ki6m sorit;

2. Thanh vi6n Ban Ki6m so6t chi dugc thanh torin chi phi dn d, tli lai, chi phi
sri dgng dich vU tu v6n tlgc l{p vdi mr?c hqp ly. T6ng mrlc thir lao vd chi phi ndy

kh6ng wqt qu6 ngdn s6ch ho4t ttQng hdng nim cria Ban Ki€m so6t dd tlugc Dai
hdi ddng c6 d6ng ch6p thu{n, tru truong hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng cO quy6t dlntr
khric.

3. Tiiin luong vd chi phi ho4t dQng cria Ban Ki6m sorit ttugc tinh vdo chi phi
kinh doanh cria C6ng ty theo quy dinh cria phrip lu{t vC tlu.5 thu nh{p doanh

nghiQp, quy dinh ph6p luflt khric c6 li6n quan vd phdi dugc l{p thanh mgc ri6ng
hong b6o c6o tai chinh hdng ndm cria C6ng ty

)a'
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chuong v: LUA CHQN, BO NHIEM VA MIBX NHIEM NGtIoI DIEU

HANH DOANH NGHIEP

Di6u 44.T6 chrfrc bQ mriy quf,n ly
Hp th6ng quin ly oiua COng ty phAi dim b6o bO miy qu6n ly chfu trhch

nhiQm trudc HOi d6ng quin tri vd trpc thuQc sq 15nh d4o cria HOi d6ng qu6n tri.

C6ng ty co mQt (01) TOng giSm d6c diOu hdnh, c6c Ph6 t6ng gi6m ddc diOu hdnh

vd mQt Kti to6n trucrng vir cftc chric danh c6n bQ quin ly kh6c.

Didu 45.C6cti0u chu6n cria ngudi tlidu hirnh doanh nghiQp

1. Ti0u chuAn cria T6ng giim c16c vd diOu kiQn ldm Tdng gifm d6c tudn thri

theo quy ilinh cta LuQt Doanh nghiQp vd Di0u lQ COng ty.

2. TiAu chuAn vd di6u ki0n bd nhiem Kti to6n tru&ng:

a) Cdc ti6u chu6n quy dfnh t4i kho6n I Di6u 51 cria Luflt Kti to6n ndm

2015;

b) Co chuy0n m6n, nghiQp vp v0 kti to6n tri trinh d0 Eai hgc trO l6n;

-c) C6 chring chi UOi AuOng ke bintrudng;
d) C6 thdi gian c6ng t6c thgc t6 vO kti to6n it nh6't IiL 02 ndm eOi vOi nguoi

c6 chuy6n mdn, nghiQp ,rg vd k6 to6n ttr trinh d0 dai hoc trO l6n vd thdi gian cdng

t6c thyc tO vC kti torln itnhdt ld 03 ndm OOi vOi ngudi c6 chuyOn mdn, nghiQp vp

vC te to6n trinh dd trung chp, cao ding.

e) Do Tdn g gi6m ddc lga chgn vd gidi thiQu vdi HQi cl6ng quin trf .

3. Nguoi diAu hdnh kh6c:

a) C6 ndng luc hdnh vi ddn sg vd khdng thuQc clOi tuqng bi cdm qudn ly
doanh nghiQp theo quy dinh t4i Luflt Doanh nghiQp;

 , r 7 ' ' , 

"-'-
C6 phdm chdt d4o dfc t6t, c6 ;i thuc chdp hdnh quy dfnh cria ph6p ludt vd

cria COngty;

9) I-a ngudi c6 trinh tlQ chuyOn mdn, c6 ndng lqc td chric chi dpo vd"thgc
hien t6t c6c cOng viQc dugc giao trong linh vgc dugc phdn c6ng. Cdc ti0u chudn cp
thO cho tirng vi trf (ttg.oai tru vi tri Tdng gi6m d6c) do Tdng gi6m ddc dO xu6t Hqi
d6ng quin tri ph6 chudn.

Di6u 46.80 nhiQm crln bQ quin Iy, ngucri ttidju h]rnh cdng ty

1. Ngudi diOu hdnh c6ng ty bao g6m Tdng gi6m d6c, c6c Ph6 T6ng gritm

d6c, K6 to6n trucmg do HQi cl6ng qu6n tri bO nhiQm, mi6n nhiQm.

2. Vipc bO nhiqm, mi6n nhiQm c6c chric danh c6n b0 quin ly con lpi thuQc
,tAX"'
thdm quyOn cria Tdng gi6m ddc.
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3. HQi ct6ng quAn trf bO nhiQm mQt thdnh viOn trong Hgi cl6ng hoflc mQt

ngudi khdc ldm Tdng gifm d6c di0u hdnh; ky hqp cl6ng trong do quy clinh mric

lucrng, thir lao, loi ich vd c6c di6u khoin kh6c li6n quan kh6c. Th6ng tin v0 mric
a,.('?'\luong, trg cdp, quydn loi crta T6ng giam d6c diOu hdnh phii dugc b6o cao tai Dai

\t

h6i d6ng cO d6ng thudng niOn vd dugc n6u trong 86o c6o thudng ni€n cria C6ng

ty. Quy6n h4n vd tr6ch nhiQm cria TOn g gi6m t16c cluqc quy tlinh tai kho6n 3 Di0u

35 Di6u lQ c6ng ty.

4. Theo cI6 nghf cria TOn g gi6m d6c vd dugc sg ch6p thuQn cua HQi d6ng

quin tri, COn g ty dugc tuyiSn dUng ngudi diOu hdnh kh6c vdi sO luqng vd ti6u
t A r \ 1 ,. A ' o \

chuOn phu hqp voi co cdu vd quy chO qu6n ly ctn COng ty do HQi d6ng quin tri
quy dinh. Nguoi diAu hdnh doanh nghiQp phii co trhch nhiQm m6n cdn dC h6 tro
Cdng ty dut dugc c6c muc ti6u d0 ra trong ho4t itOng vd t6 chric.

5. NhiOm kj' cua Tdng gi6m d6c, Ph6 Tdng gi6m ddc, K6 torin trudng trong

C6ng ty do Hqi ddng qu6n trf b6 nhiQm tOi cla ld ndm (05) ndm vd c6 thO <luq c tfi
bd nhigm.

6. NQi dung hqrp ttdng lao ddng ph6i ghi rO nguy0n thc ffhthir lao, mric thu

nh0p; c6c quy6n lqi dugc hucmg, trdch nhiOm vd quy€n h4n vd c6c nQi kh6c theo

quy dinh cta phdp lu4t lao dQng. Hqrp d6ng vdi nhfrng ngudi diOu hdnh kh6c thuQc

thAm quyen Hqi d6ng quin tri b6 nhiQm thi do HQi ddng quan tri quy6t dinh sau

khi tham kh6o y kiiin cria Tdng gi6m d6c. Hqp d6ng v6i nhfing ngudi di6u hdnh

khric khdng thuQc thAm quy6n b6 nhiem cta HQi ddng qu6n tri, nguoi lao clQng

trong c6ng ty do Tdng gifumct6c quy6t einfr dpa tr6n c6c quy dinh cua ph6p ludt vd
, 'Ac6c quy chO nQi b0 co 1i6n quan hiQn hdnh.

Di6u 47. Cfc trudng hgp mi6n nhiQm, tri chric Oiii vcri ngudi tli6u hirnh Cdng

ty ',

1. Ngudi di6u hdnh xin tir chric phdi ldm dcrn grii cho Hgi ddng quin trf .

TTA. -rl a , . a , ' - -. - - ,
Hdi cl6ng qu6n tri phdi xem x6t vd ra quyOt dinh trong thdi hpn 01 th6ng kC tt khi
titip nhan dcrn tir chric. Trong thdi gian chua c5 i,ki6n chuAn y cria Hqi ddng quin

trf thi c6n bQ tti0u hdnh do v6n phii ti6p tpc thqc hiQn nhiQm vp cria minh o vf trf
dd dugc b6 nhiqm.

2. Hoi d6ng quin tri c6 th6 miSn nhiQm ngudi di6u hdnh trong trudrng hqrp

sau:

Do nhu cAu c6n gtirc, diOu chuy6n, ludn chuyOn c6n b0;

Suc khoe khdng d6m b6o d0 ti6p tpc c6ng t5c;

Khdng hodn thdnh nhiQm vu hoflc vi ph4m nQi quy, quy ch6 cria COng ty,

a)

b)

c)
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vi pham phhp luflt nhung chua d6n mu c c6ch chric hoflc buQc ph6i ch6m dut hgp
+X r aAoong rao ogng.

d) Khdng d6p ungtiOu chuAn vd tli0u kiQn ldm c6n b0 di0u hdnh.

1. Hgi d6ng quin tri c6 th6 bAi nhiOm TOng giim ddc khi da sO thdnh viOn
HOi d6ng quin tri dU ho. p c6 quy0n biOu quytit tin tnanh vd b6 nhiQm mQt Tdng
giim d6c mdi thay th0.

Didju 48. BO nhiQm t4i chric vg cria nguoi ttiiiu hinh c6ng ty, cfun bQ quin ly
1. Khi c6n bQ quin li k}t thric thdi h4n git chric vp, thi Hgi d6ng quhn tri I

-r,i . , a' ' . ^ a \
T6ng gi6m c16c ph6i xem xdt bO nhiQm lai ho4c kh6ng bd nhipm l4i. HQi d6ng

qudn tri I TOng giSm cl6c quy6t dinh tru6c khi c6n b0 k6t thric nhi0m ky it nh6t

mQt (01) th6ng.

2. ViQc bO nhiem lpi dugc thqc hiqn cdn cri vdo hiQu qui c6ng vi6c cua

nhiQm kj, tru6c cria ngudi di6u hdnh, c6n bQ qu6n ly d6.

Didu 49. K{,hqp tl6ng lao dQng voi ngucri tli6u hirnh cdng ty, cdn bQ qufln g
l. Sau khi c6 quyiSt dinh bO nhiqm c6n bQ qudn ly cdng ty, Chri tich HQi

+i 2 t , | -l r aA /r \
d0ng-quan tri ky hqp ddng lao d6ng (hoac phu lpc hqrp d6ng lao d6ng) cho ngudi
di6u hdnh doanh nghiQp. Tdng giSm d6c ky hqp d6ng lao d6ng v6i c6c c6n bQ

quin ly kh6c theo thAm quyen.

2. NOi dung hqrp d6ng lao d6ng ph6i ghi rO nguyOn thc ftdthir lao, mric thu

nhap, c6c quyAn lqi dugc hudng, trfrch nhiQm, quy0n han vd c6c nQi dung kh6c

theo quy clinh cta ph6p luat lao d6ng.

!,

Di6u 50.Th6ng brio b6 nhiQm, mi6n nhiQm ngucri tli6u hirnh doanh nghiQp

Vipc cdng bO ttrOng tin vC UO nhiOm, mi6n nhiQm ngudi diOu hdnh doanh

nghi6p,c6c bQ quin ly cluqc thgc hiqn trong nQi b0'C6ng ty vd thgc hiQn theo quy

dinh cli,a phdp luQt chung kho6n vd thi trudng chring kho6n.

ChUCTNg VI: QUY TRiNH, THU TUC PHOI HgP HOAT DQNG GIUA
HQI DONG QUAN TRI, BAN KIEM SOAT VA TONG GIAM EOC

Eidu Sl.Tdng girim tl6c
i mA ' \ z a dl. Tdng gi6m ddc do HQi d6ng quin tri quy6t clinh b6 nhiem, mi6n nhiQm,

circh chfc, T6ng gi6m d6c ld ngudi di6u hdnh mQi ho4t dQng hdng ngay cria Cdng

ty, td chric thyc hien c6c Quytit dinh, Nghi quytit cua HQi cl6ng qudn tri vd chu
-a  -. I r \ r r , rA 'clOng di6u hdnh ho4t dQng sin xudt kinh doanh thucrng nhat cua COng ty, chip

tr6ch nhiQm trudc Hgi d6ng quin trf, D4i hQi d6ng cO d6ng vd trudc ph6p luQt v0

\t
,B

c
ril
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viQc thgc hiQn c6c nhiQffi vU, quydn h4n dugc giao.

2" NhiQm vp vd quydn han cria Tdng grirm cl6c cluqc quy clinh cU thO tai

Di6u 35 Di6u lQ Cdng ty.

Di6u 52.M6i quan hQ giiia HOi ttdng qufrn tri vir T6ng gi6m tl6c
I mA '1. T0ng Gi6m d6c ld ngudi chiu tr6ch nhipm nghiOn criu xdy dUng c6c

phucnrg funhoqt dOng dC trinh HQi d6ng quin tri; t6 chric thyc hiQn c6c nghi quytit,
A, a. | , 

t 
" 

rla . 1 ,, 1 .   a dquy6t clinh cua HQi d6ng qu6n tri. Khi phdt hiQn nhirng v6n dO kh6ng c6 lgi cho

cdng ty, T6ng Girlm d6c b6o c6o vdi HQi d6ng qu6n tri d0 ra quy6t clinh diAu

chinh. N6u Hgi d6ng qudn tri khdng diAu chinh lai thi TOng Gi6m cl6c v6n ph6i

thgc hiQn theo quytit dinh cua HQi ddng quin tri nhung c6 quyAn b6o luu y ki6n vd
t.A a. , , ' 'kiOn nghi tru6c Dai hQi ddng cd d6ng gdn nhdt.

2. T6ng Gi6m cl6c ttugc quydn tu ch6i thi hdnh vd b6o luu c6c y kien d6i
,. , l, -. a e YY . \ z 

'voi citc quy6t dinh cua HQi d6ng quin tri n6u thdy trdi phap luflt, tr6i voi quy dinh

cria nhd nudc vd b6o c6o gihi trinh ngay v6i HOi d6ng quin tri vd Ban ki6m so6t
r) v r2 \ t

bdng vdn b6n. HQi d6ng quin tri c6 th6 dinh chi hoflc huy bo viQc thi hdnh cdc

quy6t dinh cua T6ng Gi6m d6c n6u x6t th6y trii phdp luQt, vi ph4m Ei0u lQ, nghi
A, \ z ' \

quy0t vd c6c quyOt dinh cua HQi d6ng quin tri. '

3. T6ng Gi6m d6c co quy0n quytit dinh c6c biqn ph6p vugt thAm quydn cira

minh trong trudng hgp khAn c6p (thiOn tai, dich hea, h6a ho4n, sU cOAatngo...)

nhung phii chfu trhchnhiQm vd nhtng quytit dinh do; d6ng thoi phii b6o c6o ngay

vdi HQi d6ng quin trf vd Dai hQi d6ng cO d6ng trong thdi giangAn nh6t.
A frA ' t. a , a | , A i rY^ ,- \ ' \4. Tdng gi6m ct6c phdi b6o c6o trong citc cuQc hqp HEQT vO ciic vdn d0
,A\'

sau: c6c vdn clO 6nh hucrng trgng yOu d6n k6t qu6 ho4t tlQng cria c6ng ty,6nh
1 a -A n ' \ ,r . r \ a r A , 'hucrng d€n cdngty, cO ddng vd thi trudng; co cdu t6 chric c6ng ty, cdc h0 thdng

\9

hien c6 nhdm phdt triOn ilQi ngfl 16nh d4o cdp cao ,cta c6ng ty vd hiQu qui cria

chring.
F mA ' | ,. t '5. T6ng Gi6m cl6c phii giti trinh v0 sg thua 16 vd k6m hiQu qu6 tirng thoi

kj' vd kti hoach khac phUc tru6c HQi d6ng quin trf vd Dai hQi ddng c6 d6ng.

Trucnrg hgp thua t6 nen tuc vd khdng x6y dyng dugc phuong fn tich cqc thi HQi
-X a , r . ' t 'il6ng quin tri se ra nghi quy€t bAi nhiQm T6ng Gi6m d6c.

Di0u 53.NOi dung phiii hgp ho4t dQng

quin tri vi Tdng girf,m tliic
,l -ni ., tK , , , | 'r.  ,A1. Tdng gi6m ddc c6 tr6ch nhiQm t0

Quy6t dinh cua HQi tl6ng qudn tri.

tliiju hhnh, gi6m sft giila HOi tlo-ng

n dAy dri c6c Nghi quy6t,

;
L

I
A

1
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2. Trong vdng 10 (Muoi) ngdy clAu thdng, T6ng gi6m d6c c6 trdch nhiQm

b6o c6o chucrng trinh cdng t6c hdngthhng cria Ban T6ng gi6m d6c, k6t qui ho4t

dQng kinh doanh ooa thdng tru6c vir c6c <tO xu6t (niiu c6) cho Hgi d6ng qu6n tri
rJ v 1a
Dang van Dan.

3. T6ng gi6m ddc phii xin y kiOn Hgi d6ng qu6n tri v0 c6c chri trucrng dAu

tu; danh mqc c6c dg 6n dAu tu hdng ndm vd c6c nQi dung thuQc thAm quy0n quytit

tlinh ctia HQi d6ng qu6n tri;

4. Thdnh vi6n Hgi d6ng qu6n tri ph6i hgp ctng Ban T6ng gi6m ddc ho4ch

dinh chi6n luoc, kti hoach s6n xu6t kinh doanh kinh doanh, co c6u dAu tu.. .'i t<i6n

cria thdnh vi6n HOi d6ng quin tri ld co s0 AC Ugi d6ng quin tri th6ng qua c6c vdn
+X\
ae nay;

5. OOi vOi chcvhn d0 thuOc thAm quyOn ph6 duy6t cria T6ng gifmd6c, x6t
,r i x al \ . .; ^' ' ' 'thdy v6n dO phric t4p vd cdn thi6t TOng gi6m d6c c6 thO tham kh6o y kiOn c:0ra circ

thdnh vi6n Hgi d6ng quin tri trudc khi quy6t einn. Circ thdnh viOn HQi cl6ng quin

trf co trilchnhiQm trg girip ph6i hqp cirng Ban T6ng gi6m d6c dO Tdng gi6m d6c
, A, -. t '

c6 quyOt ilinh hqrp ly nhdt;
-6. Cht tich Hgi d6ng quin trf vd c6c thdnh viOn Hgi d6ng quin tri kh6ng xu

ly cdc c6ng viQc thuQc thAm quydn, nhipm vu cta TOng gihmd6c vd bQ m6y diOu

hdnh.

7. HQi d6ng quin tri t4o diOu kiqn vd co ch6, chinh s6ch, ngu6n nhdn lpc,

co s& v4t ch6t, trang thitit bi ky thu4t vd thitit lap hdnh lang ph6p ly nQi bQ giup

Ban TOng gi6mct6c hodn thdnh nhiQm dugc giao;

8. Vdo ngdy 30 th6ng 10 hdng ndm, T6ng gi6m ddc di6u hdnh phdi trinh

HQi d6ng quin trf phO chuAn kti hopch kinh doanh chi ti6t cho ndm tdi chinh ti0p

theo trOn co sd cl6p ring c6c y6u cAu cria ngdn s6ch phi, hqp cflng nhu k6 ho4ch tdi

chfnh ndm (05) ndm;

Di6u 54.M6i quan hQ cria HOi tl6ng quin tri vir Ban Ki6m soft
1. Hgi d6ng qu6n tri ludn hqp t6c chlt ch6 v6i Ban Ki0m so6t, t4o didu kiQn

i ,.. i.A ,i A t

cung cdp tdi liQu, th6ng tin cdn thi6t cho Ban KiOm so6t, tdn trgng tinh kh6ch

quan, <tQc lAp cria Ban Ki0m so6t. Hgi ddng qu6n tri h5 tro Ban Ki0m so6t trong

qu6 trinh kiOm tra, ki6m to6n c6c ho4t clQng kinh doanh, quin ly dieu hdnh cria

c6ng ty.

2. HQi ddng qu6n tri c6 trfrchnhiQm theo d6i chi dpo viQc ch6n chinh vd xri

ly chc sai ph4m theo kiiSn nghi cria Ban Ki0m so6t, k0 cA nhfing sai s6t cua chfnh

HQi ddng quin tri.
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3. Ban Ki0m so5t c6 quy6n tham dg c6c cu6c hqp cua HQi d6ng qu6n trf v6i

tu c5ch ld quan s6t vi0n.

4. Trong c6c cuQc hqp cria Ban ki0m so6t, Ban kiOm so6t co quydn y6u cAu

thdnh viOn HOi d6ng qu6n tri, Tdn g gi6m d6c, thdnh vi6n kiOm to6n nQi bQ (nOu
u \ a t .l , , .A aA iA ,a r \ ' \

co) vd ki6m to6n viOn dQc lflp tham dp vd tri loi c5c v6n d0 md c6c thdnh viOn Ban

ki€m so6t quan t6m.

5. Trubng hqp Ban kiOm so6t ph6t hiQn nhtrng hdnh vi vi pham phSp luat

hoflc vi phpm Ei€u lQ cua c6c thdnh viOn HQi cl6ng qudn tri, T6n g gi6m ddc vd c6c

c6n b0 qudn I!, I<hdc, Ban kiOm so6t phii th6ng b6o bing vdn bdn v6i HQi d6ng

quin tri trong vdng b6n muoi tfrm (48) gid, yOu cAu ngudi c6 hdnh vi vi pham
t A 1r, . a \ ' 

. r

chdm dut vi pham vd c6 gihi phdp khdc phUc h4u qu6. Sau thdi h1n bhy (07) ngay

t<C ttr ngdy ra th6ng b5o n6u tr6n, n6u nguoi c6 hdnh vi vi pham kh6ng ch6m dut

vi ph4m vd c6 gihi ph6p khac phUc hdu qu6, Ban kiOm so6t c6 tr6ch nhiqm b6o c6o
, ,.4 ,. rra a aa , a a , \Yr \ \ t \

trgc ti6p v6i Uj' ban Chring kho6n Nha nudc vC vdn dC ndy.

Di6u 55.Thfi tqc, trinh tq triQu tflp, th6ng brio mdi hgp, ghi biOn bin, thdng

b6o k6t qufi hqp giiia HOi tliing quf,n tri, Ban Ki6m soit vir Ban Tdng girim

tl6c '

1. Cht tfch Hgi ddng qu6n tri hoflc ngudi triQu tap gui th6ng b6o mdi hqp

vd c6c tdi liQu kdm theo d6n Ban Ki6m so6t nhu OOi vOi cac thdnh viOn HQi d6ng

quin tri. Ban Ki6m so6t co quy6n dU c6c cuQc hQp cua HQi d6ng qudn tri; c6
}.t'",Arrr^''

quy0n th6o lu4n nhung kh6ng dugc biOu quy0t.

, 2. Hgi d6ng qu6n tri co thO moi thdnh viOn Ban Tdng gi6m cl6c tham dU

cuQc hqp HOi d6ng qu6n tri, thdnh viOn ndy dugc quydn th6o lupn nhung kh6ng
.Xt'
dugc quyOn biOu quy6t.

3. Cdc nghi quytit vd bi0n bdn hgp cua D4i 'hQi d6ng cO d6ng, HQi ddng

qu6n tri ph6i dugc gui d6n cho Ban Ki0m so6t, Tdng gi6m d6c cung thoi diOm vd

theo phucrng thric nhu ddi v6i cO dOng, thdnh vi0n HOi ddng quin tri.

Didu 56. 86o c6o cria Tdng gi6m tl6c vrfi HOi tildng quf,n tri, Chfi tich HOi
*l , ' 

t t .^ ' 'ddng quin tri vG viQc thqc hiQn cic quy6n vir nhiQm vg dugc giao

4. Tdng giim ddc chiu trdchnhiQm tru6c HQi il6ng qudn tri vd Dai hQi d6ng
i +^ x .^ ,a I .A | .  . .

cd d6ng vO viQc thpc hipn nhiOm vp vd quyOn h4n dugc giao vd phii b6o cito circ

c0 quan ndy khi dugc y€u cAu.

5. Tdng giim ddc chiu tr6ch nhiQm trudc Cht tich Hgi ddng quin tri vd

trudc phdp luflt vd c6c c6ng viQc dugc uy quyAn vd phdi b6o c6o Cht tich Hqi

rt

I

tt
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il6ng quin tri khi dugc yOu cdu. Tdng gi6m c16c kh6ng dugc riy qrry0tt 14i n6u

kh6ng dugc sq ddng y ctn Cht tich HOi ddng qu6n tri.

6. 86o c6o cria TOng gtitmd6c trinh HOi d6ng qu6n tri hoac tdi lieu kh6c do

Cdng ty phhthdnh dugc gui d6n c6c thdnh vi6n Ban ki€m so6t vi6n cirng thdi diOm

vd theo phucrng thric nhu i16i vdi thdnh viOn HOi d6ng quin trf .

chucrng rr: oANH GrA HANG NAvr Dor vOr HoAT D9NG KHEN
THUOI\G VA KV LUAT DoI vOI THANH VIEN HQI DoNG QUAN TRI,
KIEM SOAT VITN, TONG GIAM DoC VA NGUOI DIEU HANH DoANH

NGHIEP

Di6u 57.D6nh gi6 ho4t ttQng eiii voi thhnh viOn HOi tl6ng quin tri, thhnh vi6n

Ban Ki6m soft, thinh vi0n Ban T6ng gi6m tt6c vir ngucri tti6u hhnh doanh

nghiQp

1. Hdng ndm, cdn cri vdo chric ndng, nhipm vp dugc phdn c6ng, HOi d6ng
a , . ,A rquin tri t0 chric tl6nh gi6 mric tlQ hodn thdnh nhiQm vp phdn cOng cira tlng thdnh

\
viOn HQi d6ng qu6n tri.

,\ --i ' t n , \   ,, a, a . t .-2. T6ng Gi6m ddc chu tri cdng t6c dinh giit circ cin bQ qu6n ly tt T6ng

Gi6m d6c, Ph6 Tdng Gi6m d6c, Trucrng, Ph6 Phong ban, Gi6m ddc, ph6 Gi6m d6c

nhd m6y trOn co sd cdn cri vdo Quy chti thi dua khen thuOng cria COn g ty vd ktit

qu6 ho4t dQng hdng ndm cta tung b0 phQn vd ctra todn c6ng ty d0 phdn loai d6nh

gi6 muc dQ hodn thdnh nhiQm vp nhu sau:

- Hodn thdnh xu6t s6c nhi6m vu

- Hodn thdnh nhiQm vp

- Kh6ng hodn thdnh nhiQm 4r

Di6u 58.Quy trinh khen thu0ng

1. Hdng ndm, cdn cri vdo k6t qu6 d6nh gi| cua HQi d6ng quin tri, Ban ki0m

so6t, Ban Tdng gi6m ddc; T6ng Gi6m ctdc t6ng hQp, trinh Hgi d6ng quin tri d0

xu6t mfc khen thucrng OOi vOi circ citnhdn hodn thdnh xu6t sic nhiQm vu.

2. Che d6 ti6n thucrne:

- Bing tiOn

^J A '
- Bdng c6 phi6u theo chuong trinh lua chgn cho c6n bQ c6ng nhdn vi6n.

3. Ngu6n kinh phi khen thucmg dugc trich tu Qu! khen thucrng C6ng ty vd
),rr

ngu6n hqp phhp kh6c.

4. Muc khen thu&ng: Cdn cri vdo tinh hinh thUc t6 cua tirng ndm d0 xdy

dUng mric khen thudng

{

,/
F,
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Di0u 59.Xfr ty vi ph?m vir kf luft
1. Hdng ndm, c6ng ty cdn cri vdo k6t qui d6nh giS,hoqt clQng s6n xu6t kinh

doanh c16 x6c dinh mric d9 ky luflt, hinh thric ky lu4t theo quy tlfnh cria ph6p luat

vd cria Cdng ty. Thdnh viOn HQi d6ng quin tri, thdnh vi6n Ban kiOm so6t, Ban

TOng Gi6m dOc vd c5n bQ qu6n l;i kh6ng hodn thdnh nhiQm vp ctra minh v6i sg
^L,- - X , \ v r r ^ - \
cfin trong, mdn can va ndng lgc chuy6n mdn se ph6i chiu tr6ch nhiOm v0 nhirng

thiet h4i do minh gdy ra.

2. Thdnh vi€n HOi dbng qudn tri, thilnh vi€n Ban ki€m sorit, Ban T6ng
Gi6m cl6c vd c6n b0 quin lli khi thgc hiOn nhiOm vp md c6 hdnh vi vi pham quy

dinh phrlp luQt vd quy clinh cria C6ng ty thi tuj' theo mric dQ vi pham md bf xu ly
ky lupt, xu ph4t hdnh chinh, ho{c truy criu tr6ch nhiQm hinh sy theo quy dinh cria

phhp luat. Trudrng hqp gAy thiQt h4i d6n lqi fch cua COng ty, c6 d6ng hoflc ngudi
kh6c thi phdi b6i thudng theo quy ctinh cria phhp luAt.

chucrng II: BAo cAo vA cONG Bo rHoxc rIN

Di6u 60.Nghia vg cdng nii ttrOng tin
Cdng ty c6 nghia vg c6ng UO AAy dri, chinh x6c vd kip thdi th6ng tin clinh

kj' vd b6t ttruung ve tinh hinh ho4t ilOng sin xu6t kinh doanh, tdi chfnh vd tinh
hinh qudn tri cdng ty theo quy dinh cria phdp luQt vd quy trinh c6ng UO tfrOng tin
cria Cdn g ty .

Chucrng III: DIEU KHOAN THI HANH

Di6u 61.Sfra AOi, bd sung Quy ch6

1. Viec sua d6i, bO sung Quy chtl ph6i dugc Hgi ddng qu6n trf xem x6t vd
quy6t dinh.

2. Trong qu6 trinh thgc hiOn, trucmg hgp c6 nhfing quy dinh cua ph6p lu4t
i.  -A a , a  \ - - ,
liOn quan dOn ho4t dQng cria COn g ty chua duoc d0 cap trong Quy chO ndy ho{c
ph6p lu4t c6 sp di6u chinh, thay d6i vC 6n dC 1i0n quan thi nhirng quy dinh d6

ducrng nhi0n dugc 6p dpng.

Di6u 62.Didu khofln thi hirnh

1. Quy ch6 ndy c6 hiOu lUc kO tu ngdy dugc Eai hQi d6ng cO d6ng th6ng
qua.

2. C6c bdn sao, trfch luc Quy ch6 ndy chi c6 gi6, tri khi co cht ky cua Chu

tich HOi ttdng quin trf hoflc chii y % sd thdnh vi0n HOi ddng qu6n tri.
3. C6c thdnh viOn HOi d6ng quin tri, Ban Ki0m so6t, TOng gi6m d6c, circ

I

:
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c6nbQ qudn $ vd ngudi lao dQng ctn C6ng ty chiu trdchnhigm thi hdnh Quy chij
ndy.

TM. HQI DONG QUAN TRI
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Tờ trình Ban hành QC hoạt động của HĐQT 

 

1 

 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Số :  48/TTr-HĐQT         Đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2021 

TTỜỜ  TTRRÌÌNNHH  
V/v: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 

Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dƣợc Trung ƣơng 3   

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16 tháng 06 năm 2020; 

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2020; 

-  Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán; 

 - Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số 

điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Chứng Khoán; 

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 43/NQ/2021/HĐQT ngày 14/04/2021 của Hội đồng 

quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 về việc chốt thời gian tổ chức, chương trình 

họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường ni n năm 2021; 

 Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý 

kiến và chấp thuận việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 

(Kèm theo dự thảo Quy chế) 

Trân trọng ! 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 NGUYỄN VĂN KHÁI 



c0Nc TY co PHAN
Drlgc TRUNG IIONG 3

-----Ap"6E0a""A

XA.

AUYCHE HOATDONG
2A 2

CUAHQIDONG AUAN TRI

Dd Ndng, thdng 5 ndm 202I



QUY CHE HOAT DQNG
cu,q. Her oOxc euAN TRI coxc ry co pnAx DUqc rRUNG rfoxc s

CIn crfr:

- Ludt Doanh nghiQp sO SgtZO2OlQHl4 dugc Qudc hQi nucrc CQng hda xd hQi chu

nghia Viet Nam th6ng qua ngdy 171612020;

- Luflt Chring kho6n sd sO 5412019/QH14 dugc Qu6c hQi nudc CQng hoa x5 hQi

chri nghia Viqt Nam th6ng qua ngdy 2611112019;

- Nghi dinh r55l2020AIE - CP ngdy 3111212020

thi hdnh mQt sO ei6u cria LuAt Chung kho6n;
cira Chinh phu quy dinh chi titit

- Th0ng tu 11612020/TT - BTC ngay 3U1212020 cua BQ Tdi chinh hucrng ddn mQt
A rX I a   , . 1 - L-- +^: ^1^-r-,-- t^i \T-1^:so dreu ve qu6n tri cdng ty 6p dUng d6i v6i c6ng ty dai chring tqi Xg4i clinh s6

I5512020AID-CP ngdy 3l th6ng 12 ndm 2020 cria Chinh phu quy clinh chi ti0t thi hdnh

mQt sO ei0u cria LuQt Chring kho6n;

- Di6u lQ COng ty CO phAn Dugc Trung ucrng 3;

Nbhi quytit Dai hQi d6ng cd d6ng thucrng niOn ndm 2021 C6ng ty cd phA+ Dugc
Trung ucrng 3 ngdy 0510612021;

TTA. rX a ) | r r /\ -1 ' \ 2-^ +--2 f'tA- '
HQi tl6ng quin tri ban han]r Quy chO ho4t ilQng cria HQi d6ng quin tri COng ty cO

phAn Dugc Trung ucrng 3, bao g0m c6c nQi dung sau:

Chuong I

QUY DINH CHUNG

Diiru L. Ph4m vi ttidu chinh vn tl6i tugng 5p dgng

1. Phpm vi di€u chinh: QIV ch6 hoat dQng cua HQi ddng quin tri COng ty cO phAn

DUQo Trung ucrng 3 ("Quy ch6"; quy ctinh co c6u t6 chric nhdn sU,.nguydntilc hoqt dQng,

quyOn hAn, nghia vU cua HOi d6ng qu6n tri vd c6c thdnh'vi0n HOi d6ng qu6n tri nhim hopt

dQng theo quy ilfnh tAi Lu0t Doanh nghiQp, Di0u lQ COng ty vd c6c quy dinh kh6c cua ph6p

1u0t c6 1i0n quan.

2.D}itugng 6p dpng: Quy ch6 ndy dugc 6p dpng cho HQi cl6ng quin tri, citc thdnh
.A TYA. lX

vi6n HQi d6ng qu6n tri.
\

Di0u 2: Gihi thich thu$t ngir

1. Trong Quy ch6 ndy , circ tir ngfi sau ddy dugc hi6u nhu sau:

a. "Cdngty": ld C6ngty c6 phAn Dugc Trung ucrng 3.

b. "Didu 1Q": ld Di6u 19 tO chric vd ho4t ilQng cta COn g ty dugc Dai hQi

cl6ng COng ty thOng qua tiry tlng thdi di6m.

c. "Cd d6ng": Id cdnhdn, tO chuc sd htu it nhdtmQt cO phAn cria C6ng ty.

CONCTYCOPHAN
DUOC TRT]NG TIOXC S

CQNG nOl XA nQr CI{0 NGIfA VmJ NAM
DQc lflp-Tqdo-H4nh phfc

d6ng CO

'ng C6 ddng" hoflc "D?i hQi": ld Dai hQi d6ng CO d6ng C6ng ty.d. "D4i hOi do



d. "Ngudi c6 1i0n quan": ld c6nhdn hoflc t6 chric dugc quy dinh tai Khoan 46 Di0u 4
cua Lu4t Chrmg khoan vd Khoan 23 Di0u 4 LuQtDoanh nghiQp.

e. Thanh viOn HQi d6ng tSan tri kh6ng dieu hanh (sau" ddy ggi ld thdnh vi6n khdng
diAu hdnh) le thanh vi6n Hgi d6ng quan tri khdng phAi ld Tdng giim d6c, Ph6 TOn g gi6m
ddc, tc6 toan trucrng.

f. "Cdn bQ quAn ly COng ty": ld Cht tich HQi itdng qudn trf, thirnh viOn HQi ddng
-l 

, I   1 , i r a 1 a a 1 , ,a 4. 1 , . 
^ 

'quan tri, T6ng gi6m d6c vd circ cd nhdn git chric danh quan ly kh6c theo quy dinh tpi Di6u
lQ C6ng ty.

\
g. "Citn b0 <1i0u hanh C6ng ty" lh T6ng gi6m d6c, Ph6 T6n g gi6m ddc, K0 toan

truong.

h. "B6 phiOu tlipn ili" le viQc cd ddng thgc hiQn bi6u quyt5t theo hinh thric diQn tu
th6ng qua hQ thdng bo phi6u diQn tt (V-Vote) cria Trung tdm Lrru ky Chring kho6n Viet
Nam.

1. "B6 phi6u truyOn th6ng" ld viOc cd d6ng hoflc clai diqn uy quyAn cta cd d6ng tham
gia bi6u quytit tryc ti6p tai Dai hQi

2. Trong quy ch6 ndy, c6c tham chi€u t6i mQt hoflc mQt sO ei€u kho6n ho{c vdn bin
ph6p ludt sE bao g6m cd nhflng sua d6i bO sung hopc van ban thay th6 c6c vdn ban d6

Didiu 3. Nguy6n tic ho4t tlQng cria HQi tl6ng quin tri
l.Hgi tl6ng quan tri ldm viQc theo nguy0n tilctQp thO. C6c thdnh vi0n cua HQi d6ng

quin tri chiu trdch nhiQm c6 nhdn v0 phAn viQc cria minh vd cirng chiu trfrch nhiQm trudc
Dpi hQi ct6ng cO d6ng, tru6c phdp lupt v0 c6c ngh! quy6t, quyOt dinh cua HQi it6ng qudn tri
tA. ,. a o

tl6i v6i sg ph6t tri0n ctra COngty.

2. Hqi d6ng quan tri giao trdch nhiem cho T6n g gi6m d6c t6 chirc di6u henh thuc
hiQn c6c nghi quytit, quytit dinh cua HQi d6ng qu6n tri.

Chuong II
THANH VITN HQI EONG QUAN Tru

'a\r

Di6u 4. Quydn vh nghia vg cria thhnh vi0n HQi tl6ng quin tri
' 1. Thenh viOn HQi tl6ng quan trf c6 dAy dri c6c quy0n theo quy dfnh cua Luflt Chring
kho5n, phdp lupt li6n quan vd Di0u 10, trong ct6 c6 quydn dugc cung cdp citc thdng tin, tiri
liQu ve tintr hinh tdi chfnh, hopt dQng kinh doanh cua C6n g ty vd cua c6c don vi trong
C6ng ty.

2. Thenh viOn HQi d6ng quan tri c6 nghia vp theo quy dinh tai DiAu lQ cdng ty vd c6c
nghia vU sau:

, a) ThUc hiQn c6c nhiQm vU cria minh mQt c6ch trung thuc, cAn trong vi loi ich cao

nhat cta cO d6ng vir cria COng ty;

b) Tham dU dAy du c6c cu6c hgp cua Hdi d6ng quan tri vd c6 i ki6n v0 c6c vdn d€

dugc dua ra th6o lupn;

c) 86o c6o kip thdi, dAy dri v6i HQi ttdng qudn tri circ khodn tht lao nhfln dusc tir c6s
cdng ty con, cdng ty 1i6n ket va circ t6 chric kh6c;

d) B6o c6o HQi tl6ng qudn tri tpi cu6c hgp gdn nhdt chc giao dich gita COng ty, c6ng
ty con, c6ng ty kh6c do C0ng ty n6m quyen ki0m so6t trOn 50% tro 10n v6n di6u 1€ v6i
thdnh vi€n HQi d6ng quAn tri vd nhfrng ngudi c6 li€n quan cira thdnh vi6n d6; giao dich



gifra COng ty vdi c6ng ty trong d6 thdnh vi€n HQi tl6ng quAn tri ld thenh viOn sdng lpp
hopc ld ngudi quan ly doanh nghiQp trong thdi gian 03 ndm gdn nhAt tru6c thdi di6m giao
dich;

tl) Thlrc hiQn c6ng UO ttrOng tin khi thgc hiQn giao dich c0 phi0u cria COn g ty theo
quy dinh cua ph6p luflt.

Didu 5. Quy6n tlugc cung c6p thdng tin cria thhnh viOn HQi tl6ng quf,n tri
1. Thenh vi6n HQi d6ng qudn tr! c6 quyen ydu cAu Tdng giim d6c, Ph6 T6n g gifuffl

d6c, Can b0 di6u hdnh kh6c trong C6ng ty cung cAp th6ng tin, tdi li€u vC tinh hinh tdi
chinh, ho4t tlQng kinh doanh cria C6ng ty vd cua don vi trong COng ty.

2. CanbQ di6u hdnh dugc yOu cAu phii cung cdp kip thdi, tldy dri vd chinh x6c thdng
tin, tdi liQu theo y6u cAu cua thirnh vi6n HQi tl6ng quin tri.

Didu 6. NhiQm k) vn sii tuqttg thdnh viOn HQi tl6ng qufrn tri
1. SO lu-ry,ng thdnh viOn HQi ddng qu6n tri c6 itnhdt ld 03 ngudi vd nhiOu nhdt le 11

nguoi.

2. NhiQm kj' cua thenh vi0n HQi d6ng quan tri khdng qu6 05 ndm vd c6 th6 duqc bAu
l4i v6i sO nniem kj' khdng han cn0. Vtgt c6 nhdn chi dugc bAu ldm thanh viOn HQi d6ng
quAn tri dQc lpp khdng qu6 02 nhiQm kj' liOn tqc.

3. Trudrng hqp tdt cathdnh viOn HQi d6ng qudn tri cirng ktit thtrc nhiQm kj'thi c6c
thenh vi€n d6 ti€p tpc ld thanh vi0n HQi ddng quin tri cho dOn khi c6 thanh viOn mdi dusc

t-r,

ldu thay th6 vd ti6p qudn c6ng viQc. .

Didu 7. Ti6u chu6n vi tlidu kiQn thhnh vi6n HQi tl6ng quin tri
1. Thenh vi€n HQi ilOng quan tri phii d6p irng c6c tiOu chuAn vd diOu kiQn sau ddy:

a) Kh6ng thuQc d6i tugng quy illnh tai khoan 2 Di€u 17 Lu|tDoanh nghiQp;

b) C6 trinh dQ chuyOn m6n, kinh nghiQm trong qudn tri kinh doanh hoflc trong linh
vgc, ngiurh, ngh6 kinh doanh cria Cdng ty vd kh6ng nfrat thitit phdi ld cO d6ng cua COngty;

. 
' c) Thanh vi6n HQi d6ng quan tri cua C6ng ty khdng dugc ct6ng thdi le thenh viOn HQi

tl6ng qu6n tritqi qu6 05 c6ng ty khdc.
' ., d) Thdnh viOn HQi ddng quan tri kh6ng dugc ld nguoi c6 quan hQ gia dinh cua T6ng

gi6m ddc vd ngudi qu6n ly ld'm;c cria C6ng ty.

2. Thdnh viOn H. i d6ng quan tri dQc ldp theo quy dinh tai di0m
Lupt Doanh nghiQp phii tl6p tmg c6c ti6u chuAn vd diAu kiQn sau ddy:

\
b khoan 1 Di6u 137

a) Kh6ng phdi ld ngudi dang ldm viQc cho C6n g ty, cdng ty m9 hoflc cdng ty con cua
Cdng ty; kh6ngphhi ld ngudi ddtung ldm viQc cho C6ngty, c6ng ty m9 hoflc c6ng ty con
cria C6ngty it nhat trong 03 ndm liOn trudc d6;

b) Kh6ng phii ld nguoi dang huong lucrng, thir lao tu C6ng ty, trir c6c khoAn php cA
md thanh vi0n HQi cl6ng quan tri dugc huong theo quy dinh;

c) Kh6ng phii ld ngudi c6 vg ho4c ch6ng, bO de, b6 nu6i, ffi9 d6, me nudi, con d6,
con nu6i, anh ru6t, chf ruQt, effi ruQt ld cd d6ng lon cua Cdng ty; ld ngudi qudn ly cua
Cdng ty hoflc c6ng ty con cria C6ngty;

d) Kh6"ng ph4i ld ngudi tryc tiiip hodc gian ti6p so hiru it nhdt 0l% t6ng s6 cO phan
c6 quyOn bi6u quyOt cria C6ngty;
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cl) Khdng ph6i ld ngudi dA tirng ldm thdnh viOn HQi d6ng quin tri, Ban ki6m so6t cria

Cdng ty it nh1i trong 05 nam li6n 1ru6c d6, trir trudng hqp dugc bO nhiQm 1i0n Wc 02

nhiQm kj';

3. Thdnh viOn dQc 10p Hgi cl6ng qu6n trf ph6i th6ng b6o vdi Hgi i16ng. qu6n tri v0 viQc

khdng cdn d6p ring tlu c6c ti6u chuAn .ra AiC,t lien quy din4 tai kho6n 2 Di0u ndy vd ducrng

nhien kh6ng iOn ld thdnh vi6n dQc lflp Hgi il6ng quin tri k€ tu ngdy kh6ng dap irng dri c6c

ti6u chuAn vd ili6u kiQn. HOi tl6ng qu6n tri pl 6i th6ng b6o trucrng hgp thdnh viOn dQc lflp

HOi tl6ng quin tri kh6ng cdn d6p ung du c6c ti6u chuAn vd di0u kien.tai c.uOc hqp Dai hQi

d6ng cO-eOng gdn nh6t ho4c triQu tflp hqp Dai hOi d6ng c6 d6ng AC UAu bd sung hoflc thay

tfr6 tnann vi0n AQc 10p Hgi cl6ng quin tri trong thdi hpn 06 th6ng t<O ttr ngdy nhfln dugc

th6ng b6o cria thdnh vi6n dQc lap HQi d6ng quin tri c6 1i6n quan.

Didiu 8. Chfi tich HOi tl6ng quin tri
1. Chtr tich Hgi ddng qu6n tri do Hgi ddng qu6n tri bAu, miSn nhiQm, bdi nhiQm trong

sd c6c thdnh vi6n Hgi cl6ng quin tri.

2. Chitich Hgi d6ng qu6n tri COng ty kh6ng dugc kiOm nhiQm chric danh T6ng gthm

d6c.

3. Cht tich HOi cl6ng qu6n trf c6 quy0n vd nghia vu sau dAy:

a) Lflp chucrng trinh, ki5 ho4ch hoat dQng cua HQi d6ng qu6n tri;

b) ChuAn bi chucrng trinh, nQi dung, tdi liQu phUc vU cuQc hqp; triQu tflp, chri tri vd

ldm chir tga cuQc hqp HQi d6ng quin tri;
'rrt\

c) TO chric viQc th6ng qua nghi quy0t, quyOt dinh cua HQi d6ng quin tri;

d) Gi6m sdt qu6 trinh td chuc thgc hiQn c6c nghi quytit, quy6t dfnh cua HQi il6ng

quin tri;

d) Cht tqa cuQc hqp Dai hQi ddng cO d6ng;
\/\ X . r- 11-!- r1-^^ -----+:--l-^-?-^T--A+T\^^-L-^L:A 

\

e., quyen vdr nghla vp kh6c theo quy dinh ctra Lupt Doanh nghiQp vd DiOu lQ.

4. Trucrng.hap Cht tich ff01 d6ng quin trf c6 dcrn tir chric hoflc bi bAi mi5n, HQi d6ng

quin tri phdi UAr, trguoi thay th6 trong thdi han [ 10 ngdy] ke tu ngdy nh4n dcrn ttr chric

hoflc bi bai mi6n.

5. Trudng hap Chri tich Hgi d6ng qu6n tri vdng mflt ho{c khdng thO thUc hiQn dugc

nhiQm vp cria minh thi ph6i uy quy0n p6ng vdn bin cho mQt thdnh viOn kh6c thpc hiQn
'x . ,- o 7, a t.-1 irit +i------2,^ t,^r ,j^ '. ^-.-,,*2^t+^2 

\

quyen va ngnla vU cria Chu tich HQi cl6ng qu6n tri theo nguyOn tdc quy dinh tai Di0u 10

c$ng ty. Trudng hqp khdng c6 nguoi dugc uy quy6n hoflc Cht tich HQi ddng quin tri ch6t,

-at tirtr, bi tam giam, dang ghdp hdnh hinh phat tu, dgng ch5'p q*! biqn ph6p xu ly hdnh

chinh tpi co s0 cai nghiQn b6t buQc, co s0 gi6o dUc b[t bu6c, trdn kh6i noi cu tru, bi h4n

chti ho4c m6t ndng lgc hdnh vi ddn sg, co kho khdn trong nh4n thric, ldm chu hdnh vi, bi
Tda in c6m dim ttnie- chric vp, c6m hdnh ngh6 hoflc ldm c6ng viQc nh6t clinh thi c6c

thdnh vi6n cdn 14i bAu mot ngudi trong s6 c6c thdnh vi6n giq.thY: 
.Ch: 

ticqHgj 
fdnt. 3"?"

tri theo nguyOn thc da sO thanh vi6n cdn lai t5n thdnh cho cl6n khi c6 quyOt dinh moi cua

HQi ddng qu6n tri.

5. Khi x6t th6y cAn thi6t, Hgi d6ng quin trf quy6t dinh bO nhipm Thu ky c6ng ty. Thu

ky C6ng ty c6 quytin vd nghia vU sau ddy:

a) H6 trg tO chric triQu tflp hqp Dai hOi d6ng cO d6ng, 9i ddng quin tri; ghi ch6p c6c

biOn bin hgp;
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b) H6 tro thdnh vi6n Hgi ddng qudn tri trong viQc thgc hiqn quy6n vd nghia vp dugc
giao;

c) H6 trq HQi ctdng qu6n tri trong 6p dpng vd thgc hi0n nguy6n thc quhntri COng ty;

9) FIA trg C6n g ty trong xdy dgng quag hQ cd d6ng vd b6o vQ quy€n, lcri fch hqrp ph6p
cria cO d6ng; viQc tudn thu nghia vg cung c61 thdng tin, cdng khai hoa th6ng tin vd thri tUc
hdnh chinh;

d) Quy0n vd nghia vp kh6c theo quy dinh tai Ei0u lQ cdng ty.

Didu 9. Mi6n nhiQm, bii nhiQm, thay th6 vn b6 sung thirnh vi6n HOi tl6ng quin
tri

1. Dai hQi ddng cO ddng mi6n nhiQm thdnh vi6n Hgi d0ng qu6n tri trong trudng hgp
sau ddy:

a) Khdng c6 du ti6u chuAn vd di€u kiQn theo quy dinh tpi DiOu 155 LuQt Doanh
nghiCp vd Di6u 6 Quy ch6 ndy;

b) C6 dcrn tir chuc vd dugc ch6p thuQn;

c) Trucnrg ho. p kh6c theo quy dinh cria ph6p ludt vd quy ilinh tAi DiAu lQ.

2.DqihOi d6ng cO d6ng bAi nhiQm thdnh vi6n HQi d6ng qudn tri trong trucrng hgp sau
ddv:

a) Kh6ng tham gia cdc hopt ctOng cua HQi ddng qudn tri trong 06 thhng li0n tpc, trir
trucrng hqp bat kha khring;

b) Trucrng ho. p kh6c theo quy dinh cira ph6p lupt vd quy dinh tai DiAu 19.

. Khi xet thdy cAn thi6t, Dai hQi cl6ng cO ddng qgy6t dfnh thay th6 thanh vi6n Hqi
IA 

' 
. . . i \

d0ng quin tri; mi€n nhiQm , bdi-nhiQm thdnh iOn HQi d6ng qu6n tri ngodi trulng hqp quy
tlinh tpi khoin 1 vd khodn 2 Di6u ndy.

4. HqI tl6ng qu6n tri ph6i triQu tap hqp Dai hQi ddng cO ddng OC UAu b6 sung thdnh
vi0n HQi d6ng quin tri trong trudrng hgp suu day,

. a) SO tnanh vi0n Hgi d6ng qudn t phAn ba so vdi sO quy dinh tai
Di6u l0 cdng ty. Trudng hap Pv, Hgi triQu t4p hqp pai riOi o6ng .6
ddng trong thdi han 60 ngay tO ttr ngay m qu6 mOt p-hAn ba;.

b) SO luqng th"anh vi6n dQc lap Hgi d6ng quin tri gi6m xudng, kh6ng b6o dim ti 19

theo quy dfnh tai di6m b khodn 1 Di0u r37 LuQtdoanh nghiQp;

. , c) Tru trudrng hqrp quy dinh t4i di6m a vlr diOm b khodn ndy, Dai hQi ddng c6 d6ng
bAu thdnh vi6n ry6i thay thti thdnh viOn HQi cl6ng qudn tri dd,bi mi6n nhi6m, bai;hiem tai
cuQc hqp gdn nhdt.

Di6u 10. Crlch thric bAu, mi6n nhiQm, bei nhiQm thdrnh vi6n HOi tl6ng quin tri
Thgc hiQn theo quy dinh tai Quy chti nQi bQ ve qu6n tri c6ng ty cria C6ng ty Cd phAn

Dugc Trung ucrng 3.

Di6u 11. Th6ng brio vd bau, mi6n nhiQm, bfli nhi6m thhnh vi6n HOi tldng qufrn
tri

1. Trudng hop ddx6c dinh dugc ring c.u vi0.n Hgi dO ty phhicdng
UO ttrOng tiT liOn quan cttin ciic fng cri vi6n tOi tni0u 10 ngd mac hgp D4i
hOi ddng cO cl6ng trOn trang th6ng tin diOn tri cira Cdng ty O ti- niild
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c6c img cir vi6n ndy trudc khi bo phitSu, ung ctr viOn HQi d6ng qudn tri phni c6 cam k6t
r J v l r I ,, 1 , ,1 1 , 1 , a , ,'r A , 1   I '
bdng vdn ban vO tinh trung thuc, chfnh x6c cria c6c thOng tin ch nhdn dugc c6ng b6 vd phii

,a,

cam k6t thgc hiQn nhiQm vp mQt c6ch trung thyc, cdn trong ve vi lgi ich cao nhat cua C6ng
, 

^ 
! 1\ \ , ) . ,5   ,. r. ty nOu duoc bdu ldm thenh viOn HQi il6ng quAn tri. Th6ng tin 1i0n quan dOn ring ctr vi€n

HQi d6ng quan tri dugc c6ng bd bao g6m:

a) Hq t6n, ngdy,thdng, ndm sinh;

b) Trinh dQ chuy6n m6n;

c) Qu6 trinh c6ng t6c;

d) C6c chfc danh qudn ly kh6c (bao gOm cd chric danh HOi tl6ng quin tri cua cdng ty
kh6c);

d) Lqi fch c6 li€n quan tdi COng ty vd c6c b€n c6 li6n quan cria COngty;

e) C6c th6ng tin kh6c (n6u c6) theo quy dfnh tai Ei0u lg;

g) Cdng ty dai chring co trdch nhiQm c6ng UO ttrOng tin vA c6c c6ng ty md ring cri
.A t { | , rr \ r .A yy4.

vi6n dang ndm git chric vU thenh vi0n H6i d6ng qudn tri, cac chric danh quAn ly kh6c vd
c6c lgi ich c6 li6n quan t6i COng ty cua ring cri vi6n HOi d6ng qudn trf (n6u c6).

2.YiQc thdng b6o v0 kOt qu6 bAu, mi6n nhiQm, b6i nhiQm thdnh viOn HQi d6ng quin
tr! thgc hiQn theo c6c quy dinh cua ph6p lupt vA chring kho6n vd thi trucnrg chring kho6n.

Chuong III
HQTOoXC QUANTRI .

'a

Di0u 12. Quy6n vh nghia vg cria HQi itdng qufln tri
1. HOi il6ng quan tri ld co quan qudn ly Cdng ty, c6 toirn quy6n nhan danh Cdng ty dO

quytit dinh, thUc hiQn quyOn vd nghia vu cta COng ty, trir c6c quy6n vd nghia vg thuQc
,tAl"\'
thdm quyOn cua Dpi hQi ddng c6 d6ng.

2. Hqli d6ng qudn tri c6 quyAn vd nghia vu theo quy dinh t4i Di0u 27 DiAu 19, quy
dinh cua Luft Doanh nghiQp vd, chc nghia vU sau:

a) Thyc hiQn c6c nhiQm vU cua minh m6t c6ch trung thyc, cAn trgng vi loi ich cao
nhdtcua c6 d6ng vir cria C6ng ty;

.' b) Tham dU dAy dri c6c cu6c hop cua H6i tl6ng quin tri vd c6 i,ki6n vd c6c van AA

dugc dua ra thio luan;

c) 86o c6o kip thdi, dAy dri v6i Hdi d6ng quAn tri chc khoan thtr lao nhan duoc tir c6c

c6ng ty con, c6ng ty li€n ktit va cdct6 chric kh6c;

d) B6o c6o HQi d6ng quql trf tai. cu09 hgp gAn nhAt c6c giao dich, giua. COng ty, c6ng
ty con, c6ng ty do COng ty nilm quyen kiOm so6t tr€n 50Yo tro lOn v6n diAu 16 v6i thenh
vi0n HQi d6ng quan tri vd nhfrng ngudi c6 liOn quan cua thiurh vi0n d6; giao dich gifia
Cdng ty vdi c6ng ty trong d6 thanh viOn HOi d6ng qudn tr! ld thanh vi6n sang ldp hodc ld
ngudi quan ly doanh nghiQp trong thdi gian 03 ndm gAn nhat ffudc thdi di6m giao dich;

d) Thgc hiQn c6ng b6 th6ng tin khi thgc hiQn giao dich c6 phi6u cua COng ty theo
quy ilinh cua ph6p lu4t.

3. Trucnrg hqp nghi quytit, quyet dfnh do HQi tl6ng quan tri th6ng qua tr6i v6i quy
dinh cua phhp luflt, nghi quytit Dai hQi d6ng cO d6ng, Didu lq gdy thiQt h4i cho C6ng ty thi
c6c thdmh vi€n tan thanh thdng qua nghi quy6t, quytlt dinh i16 phdi cr)ng liOn d6i chiu trdch
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nhiQm c6 nhdn v0 nghi quyt5t, quy6t dinh i16 vd phAi d6n bu thiet hpi cho C6ng ty; thdnh
tz-tr-

viOn phan d6i th6ng qua nghi quy0t, quy6t {inh n6i.tr6n dugc mi6n tru tr6ch nhiQm.

Trucrng h-o. p ndy, c0 ddng cira C6ng ty c6 quyOn y€u cAu Tda 6n dinh chi thuc hiOn hodc

hriy b6 nghi quy6t, quyOt dinh n6i trOn.

Didu 13. Nhiem vU vi quyGin h4n cria HQi tl6ng quin tri trong viQc ph6 duyet, ky
t<6t trqp tl6ng giao dich

1 . HOi rl6ng quan tri chdp thuqn c6c hgp d6ng, giao dich co giit tri nho hon 20o/o hoflc
. r. r rX +{ ,l' i,, ! ! i! 1 1aL : i L,.-,-- --\--- r4rr^t,^- l-4,. r rlgiao dich ddn dOn t6ng gi6tri giao dich phht sinh trong vdng 12thingkC tU ngey thgc hiqn

giuo dich dAu ti6n cO eiitri nho hon20Yot6ng gi|tritdi san ghi tr6n b6o cito tdi chfnh gAn

gita Cdng ty v6i mQt trong c6c d6i tuong sau:

- Thenh viOn HQi ddng qudn tri, thanh viOn Ban kiOm so6t, Tdng gi6m ddc, ngudi
quan ly kh6c vd ngudi c6 1i0n quan cua circ dOi tuqng ndy;

- CO d6ng, ngudi <lai dipn uy quyAn cta cO dOng so htu trOn I0% t6ng v6n c6 phAn

ph6 th6ng cfia COng ty vd nhfing ngudi co li€n quan cua hg;

- Doanh nghiQp c6 li6n quan c16n c6c dOi tuqng quy dinh tpi khoan 2 Di6u 164 Ludt
Doanh nghiQp.

2. Ngudi tlpi diQn COng ty lrcli,hqtp d6ng, giao dich phdi th6ng b6o cho thdnh viOn HOi
rl 1,.rr\.r.Ahtwq1t,:+f,:- -l-'. 1,- -,-l'd6ng quan tri, thAnh vi0n Ban ki6m so6t v0 c6c d6i tugng c6 1i0n quan t16i v6i h-o. p d6ng,
giao dich d6 vd gui kdm theo dg thAo h-o. p d6ng ho[c nQi dung chu y6u cira giao dich. HQi
.l a , . r t I 1 t ri f -! 1 1 a l-- 1

d6ng quan tri quy6t ttinh viQc chdp thuan hgp.ddng, giao dich trong thdi han 15 ngdyke tir
ngdy nh?n {*q. th6ng b6o; thanh vi6n HQi ttdng quan tri c6 lgi ich 1i6n quan dOn cds b6n
trong hqp d6ng, giao dich khdng c6 quyOn biOu quytft.

Di6u 14. Trirch nhiQm cria HQi tl6ng quf,n tri trong viQc triQu tap hqp Dai hQi
*Xl+r'd6ng c0 dOng bf,t thuong

1. Hgi d6ng quan tri phdi triQu tflp hqp Eai hQi d6ng cd d6ng bAt thudng trong c6c

trudng hgrp sau:

a) HQi tl6ng qu6n tri xdt thdy can tni0t vi lgi ich cria COng ty;

b) SO lugmg thdnh vi6n HQi ddng qudn tri, Ban ki€m so6t cdn 14i it hcrn sO lugng
, thanh vi6n tOi tnieu theo quy ttinh cua ph6p luat;
' c) Theo yOu cAu cria cO d6ng hodc nh6m c0 d6ng quy <lfnh t4i khoan 2 Di6u 1 15 cua

Luflt Doanh nghiQp vd Khodn 3 EiAu 12 Di0u lQ; yOu cAu triQu tflp hqp Dai hOi d6ng cd

d6ng phdi dugc th0 hien bdng vdn ban, trong d6 nOu to.ly do vd mUc dich cuQc hgp, c6 du

chfi ky cua c6c cd d6ng li6n quan ho4c vdn ban yOu cAu dugc lpp thdnh nhiAu ban vd tpp

hgp du chfl ky cua cdc c6 ddng c6 li6n quan;

d) Theo yOu cAu ctra Ban ki6m so6t;

d. C6c trudng hqtp kh6c theo quy dinh cua ph6p lupt vd Di0u lq.

2.H}itldng quan tri phAi triQu tflp hqp Eai hQi d6ng c6 tl6ng trong thdi han [30] ngdy
, ,1, ,. , I t 

" rl \ i .A -+^ lA \

ke il ngey s6 lugng thanh vi6n HQi d6ng quan tri, thdnh viOn dQc lAp HQi tl6ng quan tr!
hoflc thanh viOn Ban Ki6m so6t cdn lpi ft hon sO lugtrg thdnh viOn tOi tniOu theo quy ilinh
tai Di6u lQ hoflc nhfln duoc yOu cAu quy dinh tai di0m c v]r di6m d khoan 1 Di0u ndy;

3. Ngudi triQutflp hqp Dai hQi d6ng c6 d6ngphdi thgc hiqn c6c c6ng vi€c sau ddy:

a) Lflp danh sSch c6 tt6ng c6 quyAn dU hqp;



b) Cung c6p th6ng tin vd gi6i quyt5t khi€u npi liOn quan d6n danh s6ch cd ddng;

c) Lflp chuong trinh vd nQi dung cu6c hqp;

d) ChuAn bi tei liQu cho cuQc hqp;

d) DU th6o nghi quytit cua Dpi hQi d6ng c6 d6ng theo ndi dung du ki6n cta cu6c hqp;
danh s6ch vd th6ng tin chi ti€t cua c6c ung cu vi6n trong trucnrg hgp bAu thanh vi6n HQi
rl a , . ,i \ r .A .^ 'tl6ng quan tri, thanh viOn Ban Ki0m so6t;

e) X6c dinh thdi gian vd dia tli6m hqp;

g) Gti th6ng b6o mdi hqp d6n ttmg cO d6ng c6 quyOn dU hop theo quy dinh LuQt
doanh nghiQp;

h) C6c c6ng viQc kh6c phUc vp cuQc hqp.

Di6u 15. Cic ti6u ban girip viQc HQi tt6ng quin tri.
ThUc hiQn theo quy dfnh t4i Quy chO nQi b0 v0 quen tri c6ng ty cira Cdng ty CO phan

Dugc Trung uong 3 vd c6c quy ch6 cp th6 cua ti0u ban.

Chuong IV
CUQC HQP HQI DONG QUAN TRI

Did:u 16. CuQc hgp IIOi il6ng quf,n tri
1. Cht tich HQi <16ng quan tri dugc bAu ftong cuQc hgp dAu tiOn cria HQi d6ng quAn

trf trong-thdi han 07 ngey ldm viQc te tt ngdy k0t ttlic bAu cu HQi d6ng qu6n tri d6. CuQc
hgp ndy do thanh vi6n c tj' lQ phi€u bAu cao nhAt tri6u tpp vd
chri tri. Truong hqp c6 s6 phi€u bAu hoflc t] lQ phi6u bAu cao

t A, \ .r ri r n ' ' 'n\dt vd ngang nhau thi eo nguy0n tdc da s6 d€ chon 01 nguoi trong
sO trg triQu tflp hqp HQi <t6ng qudn tri.

z.H| tl6ng quan tri phdi hgp ft nhhtm6i quy 01 lan vd c6 thO hgp b6t thucrng.

3. Cht tich Hdi ttdng quan tri triQu tflp hqp HOi d6ng qu6n tr! trong trudng ho.p sau
ddv:

\ 
^ 

, rl I ' t h o .t . r .   \
a) C6 dO nghi cira Ban ki6m so6t ho4c thanh vi6n dQc lap HQi tl6ng quan trf;

' b) C6 dC nghi cua T6n g gi6m d6c hoa c it nhdt 05 Crin b0 diOu hanh kh6c;
-!

c) C6 clO nghi cila it nhat 02 thenh vi0n H6i d6ng qudn tri;

d) Trucrng h-o. p kh6c theo quy dinh cua phdp lupt vd Di€u lQ.

4. DC ngh,i quy {inh tai khodn 3 Ei0u ndy phdi dugc lpp thdnh vdn bdn, trong c16 nOu
rd muc dfch, vAn dA cAn th6o lupn vd quyiSt dinh thuQc thAm quy0n cua HQi d6ng qu* tti.

5. Cht tich.H0i ddng quan tri phni ffiOu tflp hqp HQi dOng quan tri trong thdi hqn 07
ngey ldm vi€c kC tir hgp
kh6ng triQu tflp hqp ph6i
chiu tr6ch nhiQm v0 thay
the Cht tich Hdi t16n 6i d6ng quan trf .

6. Chri tich HQi ct6ng quAn tr! hopc ngubi triQu tflp hqp H6i d6ng qudn tri phii gui
thdng b6o mdi hqp chpm nnat le [03 ngdy] ldm vi0c trudc ngay. Thdng b6o moi frgp pfrai
x6c dinh cU thO thdi gian vd dia cli0m hgp, chuong trinh, "i" uan eC tnao lupn va-quy0t
tlinh. Th6ng b6o mdi hop phAi kdm theo tdi 1i0u su dung t4i cuQc hop vd phi6u biOu quytit
cua thiurh viOn.



Thdng b6o mdi hap HOi tl6ng quin trf c6 thO gui bing eiay mdi, ilipn thopi, fax,
phucrng tiQn diQn tu ho{c phucrng thric kh6c theo quy ilinh vd bAo cldm d6n dugc dia chi
1i0n lpc cria timg thenh vi0n HQi ttdng quAn tri dugc dang ky tqi C6ng ty.

7. Chri tich HQi cl6ng quan tri hoflc ngudi triQu t4p gui thdng b6o mdi hqp vd c6c tdi
liQu kdm theo d6n c6c thenh viOn Ban Ki0m so6t nhu d6i v6i c6c thanh vi0n HOi tl6ng
quan tri.

Thdnh viOn Ban Ki0m so6t c6 quy€n dU

th6o luan nhtmg kh6ng dugc bi6u quytit.
c6c cuQc hgp HQi d6ng quan tri; co quy0n

8. CuQc hgp HQi d6ng quan tri tlugc ti6n hanh khi c6 tu 314 tdngsO ttrann vi6n tro lOn

dU hqp. Trudng hgp cuQc hgp dugc triQu t4p theo quy dinh tpi khoan ndy kh6ng du s6

thanh vi€n dU hqp theo quy dinh thi duoc triOu tpp 16n thir hai trong thdi hpn [07 ngdy] k0
tir ngdy dU dinh hgp lAn thri nhdt. Truong hqp ndy, cu6c hgp dugc ti6n hdnh n6u c6 hon
mQt nua sti tnann vi0n HQi d6ng quan tri dU hqp.

9. Thanh vi0n HQi d6ng quAn tri tlugc coi ld tham du vd bi€u quy6t tai cuQc hgp trong
trucrng hgp sau ddy: :

a) Tham dg vd bi6u quy€t tryc ti6p @i cu6c hqp;

b) Uy quy0n cho ngudi kh6c itt5n dy hgp vd bi6u quyet theo quy dinh tpi khoan 11
^.X \uleu nay;

c) Tham dy vd bi6u quyiSt th6ng qua hQi nghi trgc tuy6n, bo phi6u itiqn tu hoflc hinh
thric tliQn tu kh6c;

d) Gui phi0u biOu quyet d6n cuQc hgp th6ng qua thu, fax, thu diQn tu;

d) Gti phiiiu biOu quyt5t bdng phucmg tiOn kh6c theo quy dfnh cua ph6p luAt.

10. Trucrng h-ry.p gui phiOu bi0u quy0t d6n cuQc hgp th6ng qua thu, phiOu bi0u quy0t
phAi dUng trong phong bi d6n kin vd phAi dugc chuy6n d6n Chu tlch HQi d6ng quAn trf
ch4m nnat le 01 gid tru6c khi khai mAc.Phi6u bi0u quy0t chi dugc md trudc sy chring
ki0n ciatdt cA nhtng ngudi dU hqp.

1 1. Thenh vi6n phni tham dU dAy du c6c cu6c hgp HQi tl6ng quan tri. Thanh viOn
! a I r \. r i t 1 r \ n ' ' ' \ l .A YY .
dugc uy quy6n cho ngudi kh6c dU hpp vd biOu quy€t n€u duoc da sO thdnh vi6n HQi tl6ng

,
' 
.q.r* 

tri chdp thuan.

12. Nghf quytit, quyiSt dinh cua HQi tl6ng qu6n trf 
'dugc 

th6ng qua n6u dugc da sO

thdnh viOn dU hqp t6n thdnh; trudrng hgp sd phiOu ngang nhau thi quy0t dinh cu6i cirng
,1 

^ 
I 1 , ' n1 , ,. , --^. r'

thuQc vO phia c6 j,kiOn cua Chu tich HQi ddng quin tri.

Didu 17. Bi6n bf,n hqp HOi tl6ng qufln tri
l. Cdc cuQc hqp Hgi el6ng qudn tri phdi dugc ghi biOn bin vd c6 thO ghi dm, ghi vd

luu gifi du6i hinh thric cliQn tu kh6c. Bi0n b6n ph6i 10p bing ti6ng Viet vd c6 th0 lpp th€m
t J ,.4 , \. r \ '
bang ti6ng nu6c ngolri, bao gdm c6c nQi dung chu yOu sau ddy:

a) TOn, dia chi try so chinh, md s6 doanh nghiQp;

b) Thdi gian, tlia di6m hqp;

c) Mpc dfch, chucrng trinh vd nQi dung hqp;

d) Hq, tOn tirng thenh vi0n dU hqp hoflc ngudi dugc uy quy6n dU hop vd cdchthric dg
hqp; ho, tOn c6o thdnh viOn khOng dU hqp vd ly do;

4
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O Van d0 clugc th6o luan vd bi0u quytft @i cuQc hqp;

e) T6m tEt phat bi6u y ki6n cria tung thdnh vi0n dU hqp theo trinh tU diSn bi6n cua

cu6c hqp;

g) K6t qu6 biOu quy0t trong t16 ghi rd nhirng thdnh viOn tdn thdnh, kh6ng t6n thdnh vd
kh6ng c6 i ki6n;

h) Van OC ea dugc th6ng qua vh ty le bi6u quyt5t th6ng qua tucrn gung;

. i) Hg, t0n, cht ky chu tga vd ngudi ghi biOn bAn, tru trulng hgp quy tlinh tpi kho6n 2
Ei0u ndy.

2. Trucmg hqp cht toa, ngudi ghi biOn ban tt chOi ky biOn ban hgp nhung n6u dugc
tht cathanh vi6n kh6c cua HQi d6ng qu6n trf tham dU hqp ky vd c6 dAy du nQi dung theo
quy <tinh tqi cdc di€m d,b, c, d, d, €, g va h khoan I EiAu ndy thi bi0n ban ndy co hiQu lgc.

3. Cht tga, nguoi ghi bi6n bAn vd nh0ng ngudi ky tOn trong biOn bdn ph6i chfu trirch
nhiQm vA tintt trung thyc vd chinh x6c sira nQi dung biOir bdn hgp HQi cl6ng quin tri.

4. Bi6n ban hqp HQi d6ng quan trf vd tdi liQu su dgng trong cuQc hgp phii duoc luu
git tAi try so chinh cria C6ngty.

5. Bi6n bf,n lpp bing tiOng Viet vd bing ti{5ng nu6c ngodi c6 hiQu lgc ph6p ly nhu
n!au. Trudrng h-o. p c6 sg kh6c nhau vA nQi dyng elua biOn bdn bing ti6ng Vigt vd bing
ti6ng nudc ngodi thi nQi dung trong biOn ban bing tirSng Viet dugc 6p dpng.

Chuong V

eAo cAo, c0Nc KHAr cAc LOr icn
Didiu 18. Trinh b6o c6o hlng nim

1. ftit thric ndm tdi chinh, Hgi cl6ng qudn tri phii trinh Dai hOi d6ng c6 tl6ng b6o ciro

sau ddy:

a) 86o c6o ktit qud kinh doanh cua C6n gty;

b) 86o c6o tdi chfnh;

c) B6o c6o dimhgi6 c6ng t6c quan ly, diAu hdnh C6ng ty;

2. B6o c6o quy dinh tqi citc di0m a, b vd c khodn 1 
'DiOu 

ndy phii dugc gui dOn Ban
' ki0m so6t eC tnAm dinh chpm nfrat ld 30 ngey tru6c ngay khai mAc cu6c hgp Dpi hQi d6ng

Ar^,a*A
co oong muong nlen.

3. 86o c6o quy dinh tqi citc khoan 1, 2 Dieu ndy, b6o cito thAm dinh cua Ban kiOm

so6t vd b6o c6o ki6m toan phdi dugc luu gifr t4i try so chfnh ctra C6ng ty chpm nhdt ld 10

ngey tru6c ngey khai mAc cuQc hgp Dpi hQi d6ng c6 cl6ng thucrng niOn. CO d6ng so hiru c0
r I a  A / r.  r rt t \ 1 1 v \ 'phdn cria Cdngty 1i0n t.uc it nhdt 01 ndm c6 quy€n tU minh hoflc cirng vdi ludt su, k0 toan

vi€n, kiOm to6n vi0n c6 chring chi hdnh nghO truc ti6p xem xdt b6o c6o quy dinh tai Di0u
ndy.

Didu 19. Thi lao, thuong vh lqi ich khfc cfia thhnh vi6n HOi tl6ng quf,n tri
1. C6ng ty c6 quyAn trd thir lao, thucrng cho thdnh vi0n HQi d6ng quan tri theo k6t

quA vdr hiQu qui kinh doanh.

2. Thenh vi0n HQi d6ng quan tri dugc hucmg thtr lao cdng viQc vd thucrng. Thi lao
c6ng viQc dugc tinh theo s6 ngdy cdng cdn thi6t hoan thanh nhiEm vu cua thanh vi6n HQi

l0



ddng quin tri vd mric thi lao mbi ngdy. Hgi dbng quan trf dg tinh mirc thir lao cho tirng
thenh viOn theo nguy6n tilc nh6rt tri. T6ng mric thir lao vd thucm g ctaHQi d6ng quan tri do
Dai hQi il6ng c6 ddng quytit dinh tpi cuQc hop thudng niOn.

3. Tht lao cria ttng thenh viOn HQi d6ng qu€n tri duoc tinh vdo chi phi kinh doanh
cira C6n g ty theo quy ctinh cua ph6p 1u0t v0 thu6 thu nhAp doanh nghiQp, dugc th0 hiCn
thenh mqc ri6ng trong b6o c6o tdi chinh hdng n[m cua COn g ty va phdi b6o ciro Dai hQi
+ll+^
d6ng c6 <l6ng t4i cuQc hgp thudrng ni€n.

4. Thenh viOn HQi tt6ng quan tri n6m gifl chirc vU diOu henh hoflc thanh vi€n HQi
-X , , . r\ .A
d6ng quan tri ldm viQc t4i citc ti6u ban cua HQi d6ng quan tri ho{c thgc hiQn nhtng c6ng
viOc kh6c ngodi pham vi nhi6m vp th6ng thudng cria mQt thanh vi6n H6i d6ng quan trf, c6
th€ ttuqc trh th0m thir lao dudi dang mQt khoan ti0n c6ng trgn g6i theo tirng lAn, luong,
I t X r t 

^ r v r z. r \ r ,1 , 1 1 ' -. 1 a YYA.hoa h6ng, phen trim loi nhuAn hoflc du6i hinh thric kh6c theo quyOt dinh cua HQi ddng
quan tri.

5. Thdnh vi6n HQi d6ng quan tri c6 quy€n dugc thanh tohn t6lt ca chc chi phi di lai,
en, 0 vd c6c kho?n chi phi hqp ly kh6c md h9. dd phni chi trA khi thgc hiQn trtrch nhiQm
thenh vi€n HQi tl6ng quAn trf cira minh, bao gdm ch circ chi phi phdt sinh trong viQc tdi
tham dg c6c cuQc hqp DAi hQi d6ng cO dOng, Hgi d6ng qudn tri ho{c c6c tiOu ban cua HQi
+X ,qong quan In.

6. Thenh viOn HQi d6ng qudn tri c6 th6 dugc COng ty mua bdo hiOm trdchnhiOm sau
khi c6 sg chdp thu4n cua D4i hQi d6ng cd d6ng. Bdo hi6m ndy kh6ng bao gOm b6o hiOm
cho nhirn g trich nhiQm cua thhnh vi6n HQi d6ng qudn tri li€n quan d6n vi6c vi pham ph6p
ludt vd DiAu lQ. '

Didu 20. Cdng khai cfc lqi ich li6n quan

1. ThAnh viOn HQi d6ng quan tri cua COng ty phii kC khai cho COng ty vO c6c loi fch
liOn quan cua minh, bao g6m:

a) TOn, md sO doanh nghiQp, dia chi trp sd chinh, ngdnh, nghO kinh doanh cira doanh
nghiQp md hg c6 so hiru phAn vOn g6p hoflc cO phAn; ti t9 vd thdi di0m so hiru ph6n v6n

,1-;,
g6p hoflc cO phdn il6;

b) TOn, md s6 doanh nghiQp, dla chi try so chinh, ngdnh, nghO kinh doanh cua doanh
' nghiQp"md nhimg ngudi c6 1i6n quan cua hg cirng so hiru ho4c so hfiu ri0ng phan vdn g6p
'ho[c c6 phAn tr6n I0% vdn di6u lQ.

2. ViQc kO khai quy dlnhtai khoan I Di0u ndyphdi duoc thgc |rip"trongthdi han07
ngey ldm viQc, kti ttr ngay phdt sinh lgi ich li0n quan; viQc sua d6i, bd sung phdi dugc
th6ng b6o vdi C6ng ty trong thdi hqn 07 ngey ldm viQc, k0 tu ngdy c6 sria dOi, bO sung
tucrng rmg.

3. Thenh vi6n HQi d6ng quan tri nhdn danh cdnhl,n hoflc nhan danh ngudi kh6c d0
t\Uc hiQn cdng viQc dudi mgi hinh thric trong pham vi c6ng viQc kinh doanh ctra COngty
+X t a. .a. A. 1 

' 
A t \

dOu phdi gitLi trinh b6n chdt, nQi dung cria c6ng viQc d6 tru6c HQi d6ng quan tri vd chi
dugc thgc hiQn khi duq c da sO tnann vi0n cdn l4i cua HQi tl6ng quan tri ch6p thudn; n6u
thgc hiQn md khdng khai b6o ho4c khdng dugc sg chAp thupn cua HQi d6ng quan tri thi tAt
cA thu nhflp c6 dugc ttr ho4t dQng d6 thuQc v0 COng ty.

Chuong VI
MOI QUAN HE CUA HQI DONG QUAN TRI

Di6u 21. M6i quan hQ giiia cric thirnh viOn HOi tl6ng quf,n trf
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Didu 21. M6i quan hQ gifra c6c thirnh vi6n HOi tt6ng quin tri
l. Q,tutt h0 gita c6c thdnh viOn HQi clOng quin tri la quan hp ph6i hqp, c6c thdnh vi6n

HOi d6ng quin tri c6 trdchnhiQm th6ng tin cho nhau 
"C "6n 

AC cO ii$tr quun trong qua trinh
xt ly c6ng viQc dugc phdn c6ng.

3. Trong trucrng.hQp c6 sg phdn c6ng l4i gita c6c thdnh vi6n HQi d6ng qudn tri thi
c6c thdnh vi6n Hoi ddng quin tri phdi bd; giao cdng vi6c, hd so, tdi liQu li6n quan. Vigc
bdn giao ndy phdi dugc lpp thdnh vdn bdn vd b6o c6o Chri tfch Hgi d6ng qudn tri vC viQc
bdn giao do.

Ei6u 22. l'4di quan hQ vrfi Ban T6ng girim tt6c

1. Vdi vai trd quin tri, HQi ctdng quin tri ban hdnh c6c nghf quyt5t, quyt5t dinh dC
T6ng gi6m d6c vd cai CanbQ di6u franl irrsr hiQn. D6ng thdi, HOi dd;; qra" ni ki6-i;,
giSms6t thyc hipn c6c nghi quyiSt, quytit dfnh cria HQi d6"ng qra" i.i.

2. Sp ph6i hqp giiia Hoi cl6ng quin tri, Chu tich Hgi ddng quin tri, T6ng gi6m it6c
thgc hiQn theo quy dinh cria phdp ludt vd DiOu 19.

' Di6u 23. M6i quan hQ vfi Ban KiOm soft '

1. MOi quan hQ gita Hoi d6ng qu6n tri vd Pun Ki0m so6t ld quan hO phdi hgp. euan
hQ ldm viQc gifta FOi cl6ng qu6n tri vdi Ban Ki0m so6t theo nguyen tfc binh ding vd dQc
l6p, ddng thoi phOi hqp ch?t thO, h6 trq l6n nhau trong qu6 trinh thuc thi nhiQ- up.

2. Khi ti6p nh6n c6c biOn bnn ki0m tra hodc bfto ciro t6ng hgp cria Ban Ki6m so6t,

fOi A91g quin tri c6 trirch nhiQm nghi0n criu vd chi dao c6c b6 ph4n c6 lien quan xdy
dUng kC hoach vd thgc hiQn ch6n chinh kip thoi.

3. Su phOi hqp ho4t dOng gif,a HQi cl6ng qu6n tri, Ban Ki6m so6t vd Tdng gi6m d6c
thUr hiQn theo quy dfnh cria ph6p lu4t vd Oieu f9.

Chuong VII
DIEU KHOAN THI HANH

\
Di6u 24. IJi.u h;c thi hhnh

, QuV 
chti ho4t dOlg cua HOi ddng quin trf C6ng ty cO phAn Dugc Trung uong 3 bao

gdm 07 chuong,24 di6u vd c6 hiQu lUc thi hdnh f<C tir ngdy OO tnang 05 ndm 2021.

guy6n Vin Khfi
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Tờ trình Ban hành QC hoạt động của Ban kiểm soát 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Số :  49/TTr-BKS         Đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2021 

TTỜỜ  TTRRÌÌNNHH  
V/v: Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 

Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dƣợc Trung ƣơng 3   

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16 tháng 06 năm 2020; 

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2020; 

-  Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán; 

 - Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số 

điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Chứng Khoán; 

- Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ/2021/HĐQT ngày 14/04/2021 của Hội đồng quản trị 

Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 về việc chốt thời gian tổ chức, chương trình họp và tài 

liệu Đại hội đồng cổ đông thường ni n năm 2021; 

 Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý 

kiến và chấp thuận việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. 

(Kèm theo dự thảo Quy chế) 

Trân trọng ! 
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ki0m so6t C6ng ty cd phAn

DOc lap - TU do - Hanh phric

T DQNG COA BAN KIEM SOAT
PHAN DugC TRUNG IIONG 3

- Lu4t Doanh nghiOp sO SgtZ020lQH14 duoc Qudc hdi nu6c CQng hda xd h6i chu
nghia ViCt Nam th6ng qua ngdy 171612020;

- LuQt Chring kho6n sO sO 5412019/QH14 dugc QuOc hQi nudc CQng hda xd hqi chu
nghia Viet Nam th6ng qua ngdy 26llU20l9;

- Xgbi di.nh 15512020ND - CP ngdy 3111212020 cria Chfnh phu quy dfnh chi tiet thi
hdnh mot sO ei0.r cria LuQt Chring kno6n;

, ... Th6ng tu I 16/20201TT - BTC ngdy. 3I/12/2020 cria BQ Tdi chfnh hucmg
s6 diOu vO quin tri cdng ty 6p dung AOi vdi c6ng ty <tai chring t1i Nghi
15512020ND-CP ngay 3l th6ng 12 ndm 2020 cria Chinh phu quy dinh chi ti6t
mQt sO ei0u cua LuQt Chung khoan;

- Di0u lQ Cdng ty cd phAn Dugc Trung ucmg 3;

- Nghi quy6t Dai hOi ddng cd d6ng thucrng ni6n n6m 202r /-tA A rCOng ty cO phdn Dugc
l'Trung ucrng 3 ngdy 0610512021.

Ban ki0m soat ban hdnh Quy ch6 hopt itOng cria Ban
Dugc Trung uong 3 bao g6m c6c nQi dung sau:

Chutrng I
QUY DINH CHUNG

Di6u 1. Ph4 vi tlidu chinh vn tliii tugng fp dgng

l. Pham vi di6u chinh: Quy ch6 ho4t dQng cua an kitim so6t C6"ng U.cd phAn Dugc
TTnq I*g 3 ("Quy ch6") quy dinh co c6u t6ihric nhAn sg, ti6u chudn, di6u kiQn, quy6n
vd nghia vu cta I an ki6m so6t vd c6c thdnh viOn Ban ki€; so6t theo quy dinh tai LuQt
Doanh nghi6p, Ei0u 16 vd c6c quy clfnh kh6c c6 li€n quanJ

2. OOi tuqng iLp dpng: Q-"y q ti ndy dugc 6p dung cho Ban kiem so6t vd c6c thdnh
vi6n Ban Ki6m so6t cdng ty c6 phAn Dugc Trung ucrng 3.

Di6u 2: Gihithich thugt ngir

1. Trong uy ch6 nd,y, cdc tu ngf, sau ddy dugc hi0u nhu sau:

a. "C6ngty": ld COng ty c6 phAn Dugc Trung ucrng 3.

b. "Didu 10": lir DiAu le tO chric vd ho4t clOng cfa Cdng ty dugc Dai hqi d6ng C6
d6ng Cdng ty thdng qua tty tirng thdi diOm.

c. "Cd ddng": ld c|,nh6n, tO chric s& hiru it nhdt Ot cd phAn ctra COn gty.
d. "Dai hOi d6ng CO d6ng" hodc "D?i h6i": ld Dai hQi cl6ng CO d6ng C6ng ty.

d. 'Ngudi c6 li6n quan": ld c6 nhdn hoflc t6 chric dugc quy dinh tai Khoin 46 Di6u 4
cria Luflt Chring kho6n vd Khoin 23 Di0u 4 LuQtDoanh nghiq-p.



e. Thdnh vi6n Hoi ddng qu6n tri kh6ng diOu hdnh (sag c16y ggi ld thdnh vi6n khdng
di.cu ha.nh) ld thdnh vi6n HOiaone q""" tri kh6ng phai-ilTa"e'eri; ;6;;^ffi f6"g gi6m
d6c, KO to6n tru0ng.

f. "Ngooi qu6n ty Cdng ty": lir Cht tich Hgi d6ng quin tri, thdnh viOn HQi d6ng qu6n
-l 'tri, Tdng gi6m d6c vd cdc ctr nhdn giir chric danh quin ly kh6c theo quy dinh t4i Di6u lq

C6ng ty.

g. 'Ngudi di0u hdnh Cdng ty" ld TOng gi6m d6c, Ph6 T6ng giim ddc, rc6 to6n
tru0ng.

h. "B6 phitiu cliQn fii" ldr viQc cd d6ng thpc hiOn biOu quytit theo hinh thric diQn tu
th6ng qua hQ thdng bo phi€u diQn tt (V-Vot.; cria Trung tdm Lotr bi Chfng kho6n Vi0t
Nam.

| "86 phitiu truy6n th5ng" ld vi6c cd d6ng ho{c ilpi di6n uy quy6n cta cd d6ng tham. r.x A 'gia biOu quy0t truc tiOp tAi Dai hQi

2. Trong aqy ch€ ndy, ciic tham chi6u tdi mOt ho{c m0t sO OiCu khoin hodc vdn
bAn ph6p ludt s0 bao gdm ci nhfing sua d6i bO sung ho{c vdn b6n thay th6 c6c vdn bdn d6

Di6u 3. Nguy6n tfc ho4t ttQng cria Ban ki6m soft
Ban ki6m so6t ldm viQc theo nguy6n thc Qp thO. C6c thdnh viOn cria Ban kiem soat

chfu trilchnhiQm cii nhdn v0 phdn uiet cria minh vd cirng chiu trdchnhiQm trudc Dai h6i
+X i r^ , , a , t t ' ,- - a

dOng c0 dOng, tru6c phhp lupt v0 c6c c6ng viQc, quyOt dinh cria Ban Ki6m so6t.

Chucrng II .

THANH VIEN BAN KIEM SOAT (KIEM SOAT VIEN)
Di6u 4. Quydn, nghia vg vh trfch nhiQm cria thirnh vi6n Ban Ki6m soft
1. Thdnh vi6n Ban kiOm soiit co citc quy0n theo quy clfnh cria Lupt Doanh nghi6p,

ph6p lupt li6n quan vd Di6u lQ, trong do co quyAn ti6p can c6c th6ng tin vd tdi t.gu nen
q 6n HQi d6,ng quin tri, TOng gi6m ddc
v m cung cdp cfrc thdng tin kip thdi vd
d so6t.

2. Thinh vi6n Ban ki€m so6t c6 tr6ch nhi6m tudn thri cac quy dinh cria ph6p luflt,
Di6u l0 c6ng ty vd d4o dric ngh6 nghiOp trong thyc hiQn cdc quyA" 

"a 
nghia vg dugc giao

3. Thgc hiQn quy6n vd nghia vg dugc giao mOt cilchtrung thuc, cAn trgng, t6tnh6t
nhim b6o ddm loi fch hgp ph6p tOi da cua COn gty.

4. Trung thdnh v6i loi ich cua COng ty vd cd d6ng; kh6ng lam dpng clia vi, chfc vu
vd sri dung th6ng tin, bi quy6t, co hQi kinh doanh, tdi sdn kh6c cria C6n g ty d0 tu lgi ho{c
phUc vp lgi fch cria td chric , cd nhdn kh6c.

5. Nghia vp kh6c theo quy dinh cria Lupt Doanh nghiQp vd Di0u lQ.

6. Trudng hqp vi ph4m quy clinh tai c6c khotn_2,3,4vd 5 Di0u ndy md g6y thiQt hai
cho COn g ty ho{c ngudi kh6c thi thdnh vi6n Ban ki6m so6t phdi chiu trhch nhiqm c6 nhdn
ho{c liOn d6i b6i thudng thiOt hai cl6. Thu nh{p vd lgi ich kh6c md thdnh vi6n Ban Ki6m
so6t c6 dugc do vi pham ph6i hodn tri cho C6ng ty.

6. Trudng hqp ph6t n kiOm so6! vi pham trong thgc hiQn quy€n
vd nghia vp dugc giao.th vdn bin d6n Ban ki6m so6t, y6u cAu ngudi
c6 hdnh vi vi pham ch6m vd khic phuc hpu qu6.
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Di6u 5. Nhiem ky vir s6 lugng thirnh viOn Ban ki6m sorit

1. Ban kiOm so6t c6 03 thdnh viOn, nhiQm kj' cria thdnh viOn Ban Ki6m so6t kh6ng
qua 05 ndm vd c6 thO duqc bAu l4i v6i sd nhiQm kj. kh6ng h ch6.

2. Thinh vi6n Ban kiOm so6t kh6ng nh6t thitit phAi ld cd ddng cria C6ng ty.

3. Ban ki6m so6t phni c6 hcrn mQt nria sO thanh vi6n thucrng trri o Viqt Nam.

4. Trudrng hqp thdnh vi6n Ban Ki6m so6t c6 cing thdi di6m ktit ttruc nhiQm kj' md
thdnh viOn Ban ki€m so6t nhiQm kj' mdi chua dugc UAu tni thdnh vi6n Ban ki6m so6t dd
ntit ntrigm ky v6n ti6p tpc thyc hiQn quy0n vd nghia vU cho d6n khi thdnh vien ean f.i6-
so6t nhi6m kj'mdi dugc bAu vd nhQn nhiQm vp.

Di6u 6. TiOu chuAn vir ttidu kiQn thirnh vi6n Ban ki6m soft
Thdnh vi6n Ban ki6m so6t phii d6p ring c6c ti6u chuAn vd diOu kiQn sau ddy:

l. Khdng thuQc ddi tugng theo quy dfnh tai kho6n 2 Ei0u 17 oiual.u4t doanh nghi6p;

2. Dugc ddo t4o mOt trong c6c chuy6n ngdnh vO kinh t6, tdi chinh, k6 to6n, kiem to6n,
luflt, qu6n tri kinh doanh ho{c chuyOn ngdnh pht hgp vdi hoat clQng kinh doanh cria Cdng
ty;

3. Kh6ng phAi ld ngudi c6 quan h0 gia dinh cria thdnh vi0n Hgi d6ng qu6n tri, TOng
Gi6m c16c vd ngudi qu6n ly kh6c;

4. Kh6ng ph6i ld Nguoi di6u hdnh Cdng ty, khdng n at tttilt ph6i la cO d6ng hoflc
ngudi lao ddng cria Cdngty; .

5. Kh6ng dugc ldm viQc trong bQ phan k6 to6n, tdi chin cria COn gty;
6. Kh6ng dugc ld thdnh viOn hay nhdn vi6n cria td chric ki6m to6n dugc ch6p thuQn

thuc hiQn ki6m tofn cdcb6o c6o tdi chinh cria Cdng ty trong 03 ndm li6n tru6c d6;

7. Khdng dugc ld ngudi c6 quan hQ gia dinh cria nguoi qudn ly C6ng ty; Nguoi d4i\z

diQn ph6n v6n nhd nu6c t1i C6ng ty.

Di6u 7. Tru0ng Ban ki6m so6t

1. Trucrng Ban kiOm so6t phhi c6 bing.tdt nghiQp dai hoc trO lOn thu6c mQt trong c6c
chuyOn ngdnh kinh t€:, titi chinh, k6 to6n, ki0m toin, tu4t, qudn trf kinh doanh ho{c chuy6n

' r 1 , l.  nganh c6 liOn quan d6n hoat dQng kinh doanh cua C6ng ty.

2. Trucmg Ban ki6m so6t do Ban ki0m so6t bAu trong sO c6c thdnh vi6n Ban ki€m
so6t; vi6c bAu, miSn nhiQm, bai nhiqm Tru6rng Ban Ki0m roat theo nguy6n tic da sO.

3. Quy0n vd nghla vu cta Trucmg Ban ki0m so6t theo quy ilinh t4i Dieu 38 Diou lQ.

Didu 8. Dd cfr, rfrng cfr thhnh vi6n Ban ki6m soft

. 1. 96 d6ng ho{c nh6m cO d6ng sd hflu ty I 0% t6ng s6 cd phAn ph6 th6ng trd l6n c6
  aA r \ . \ I . ;quy6n dO cu ngudi vdo Ban ki6m so5t. ViOc d0 cu ngudi vdo Ban Ki6m so6t thUc hign nhu

sau:

a) Cdc.c6 ddng ph6 th6ng hgrp thanh nh6m AC AC -ctr ngudi vdo Ban ki6m so6t phdi
th6ng b6o vA viQc hop nh6m cho c6c cO d6ng dU hqp bitit tru6c khi khai m4c Dai hqi A'Ong
c6 d6ng;

b) Cdn cu sO lugng thdnh viOn Ban Ki6m so6t, c6 d6ng ho{c nh6m cd d6ng quy dinh
t4i khoin ndy dugc quy6n dO cu mQt hoflc mQt s6 ngudi th; quytit dinh cua D4i frOi OO"g

;
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ring cu vi€n dugc c6 d6ng hoflc
.X -l ,

quy6n d€ cri theo quyOt dinh cria
cl6ng quin tri, Ban-Ki0m so6t vd

2. Trucrng hqp sO luqng ung cri vi6n
h"ong du s6 luqng cAn thi6t theo quy dinh

ua ph6p luat.

Di6u 9. Cfch thric bAu, mi6n nhiQm, bei nhiQm thdrnh viOn Ban ki6m soft
1. ViQc bAu, mi6n nhiQm, bdi nhi6m thdnh vi6n Ban kiOm so6t thuQc thAm quydn cria

Dai hQi d6ng c6 ddng.

trulg cu thdnh vi6n Ban ki6m sodt dugc
thfip, bat dAu tt ring ct vi€n c6 sO phiOu
dinh tai Di0u lQ. Truong hqp c6 tir 02 ung cir
cho thdnh vi6n cu6i cing cria Ban ki6m so6t

.A , A t ' \

vi€n c6 sO phi6u bdu ngang nhau hoflc h;a chgn theo ti6u chf quy clinh t4i quy ch6 bAu cu
hodc Ei6u lq.

Ei6u 10. Cr[c trudng hgp mi6n nhiQm, bfli nhiQm thirnh vi@n Ban ki6m soft
1. Eai hQi ddng cO d6ng miSn nhiOm thdnh vi6n Ban Ki€m so6t trong truong hgp sau

ddv:

a) Khpng cdn dir ti6u chuAn vd cli0u kieq ldm thdnh vi6n Ban Ki6m so6t theo quy
dinh tai Di0u 169 ctr-I-u4t Doanh nghiQp vd Di6u 5 euy ch6 ndy;

, b) C6 dcrn tir chric vd dugc ch6p thupn;

.' c) Trudng hqp kh6c theo quy dinh cria ph6p lupt.

2. Dai hOi d6ng cO d6ng bdi nhi6m thdnh vi6n Ban kiOm so6t trong trudrng hgp sau
ddv:

a) Kh6ng hodn thdnh nhiQm vu, cdng viQc dugc phdn c6ng;

b) Kh6ng thgc hien quyOn vd nghia vU cria minh trong 06 thhng liQn tuc, trir trudrng
hep b6t khA kh6ng;

c) Vi pham nhi0u lAn, vi pham nghiOm trgng nghia vp cria thdnh vi6n Ban ki6m so6t
theo quy dinh cua Lu4t Doanh nghiOp vd Ei0u lO;

d) Trucrng h-ry. p kh6c theo nghi quytit Dai hQi d6ng c6 d6ng.

Diiu 11. Th6ng bfo vd biu, mi6n nhiQm, bfli nhiQm thirnh vi6n Ban ki6m soft
vi6n Ban ki hii c6ng bo
u 10 ngdy tr hqp DAi hQi
Cdng ty dO hi6u vd c6c

i
t

I!{t
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ring cu vi6n ndy trudc khi bo phiilu, fng cri vi6n Ban ki€m soiit phdi c6 cam k6t bing van
bin vO tinh trung thuc, chfnh xiic cria cai tfr )ng tin cii nhdn dugc c6ng bd vd phii ."i fiei
thgc hiQn nhiQm vp mQt c6ch trung thuc, cAn trgng va vi lgi ich.cao 

"nat 
cua c6ng ty n6u

dugc bAu ldm thdnh vi6n Ban ki6; so6t. Th6ng tin ti6n quan cttln ring cir vi6n B; kiO-
so6t dugc cdng bd bao g6m:

a) Hq tOn, ngdy, thing, ndm sinh;

b) Trinh dQ chuy€n m6n;

c) Qu6 trinh cdng tdc;

d) C6c chric danh qu6n ly kh6c;

d) Lqi ich c6 li€n quan tdi Cdng ty vd c6c b6n c6 1i6n quan cria C6nEty;
e) Cdc th6ng tin kh6c (ntfu c6) theo quy clfnh;

g), C6ng ty phii c6 tr6ch nhiQm c6ng UO tnOng tin vd c6c c6ng ty md ring cri vien
+ a .- , adang ndm glir chc chric danh quin ly vd crlc lgi fch c6 li€n quan t6i C6n g ty cria ring cft
vi6n Ban ki6m so6t (n6u co).

2.Yi€c thdng b6o v0 k6t qui bAu, miSn nhi6m, bdi nhiQm thdnh vi6n Ban ki6m so6t
thqc hiQn theo c6c quy clinh hudng d6n vo cong uo ilrong tin.

Chuong III
BAN KIEM SOAT

' Di6u 12. Quydn, nghia vg vh trfch nhi6m cria Ban ki6m so6t '

1. Ban Ki0m so6t thgc hiQn gifm s6t HQi d6ng qu6n tri, Tdng Gi5m d6c trong viQc
quan ly va diOu hdnh Cdng ty.

a

2. Ki6m tratinh hqp ly, hgp phhp, tfnh tryng thg.c vd mric dQ cAn trgng trong quin ly,
di0u hdnh hopt clOng kinh doanh; tfnh he th6ng, nt'tat qu6n vd phu hqp cua cOnitir113-
totn, th6ng kC vd lap b6o c6o titi chinh.

3. ThAm dinh tfnh ctAy ihi, hgp ph6p c6o tinh hinh kinh doanh,
b6o ciro tdi chinh hing ndm vd 06 thang d6nh gi6 c6n g tfrc qu6n ly
oua HQi cl6ng qu6n tri vd trinh bao c6o qp Da] hOi d6ng c6 d6ni
thucrng niOn. Rd.so6t hgrp d6ng, giao dich v6i nguo m quy6n phE
dgvet cria HQi dQ"g quin tri hoflc Eai hQi. d6ng c6 

"ghi 
uc n",p

d6ng, giao dich cAn c6 phO duyQt cria HOi d6ng quan d6ng

4. Rd so6t, ki6m tra vir d6nh gi6 hiQu luc vd hiQu qu6 cria hp th6ng ki6m sodt nQi bQ,
ki0m to6n nOi b0, quin ly rui ro vir c6nh b5o sdm cua cong ty.

vir c c6ng viQc
qu6n x6t quy6t oai
hOi d ngh uil<hohn2Di0u t2 Di6u tQ.

6. Khi c6 y6u cAu cria c6 ddng hoflc nh6m cd d6ng quy dinh tai khoin 2 Eieu ll5
Lu4t Doanh nghiQp vd Khohn 3 Di0u 12 DiC
thdi hqn 07 ngd{ nhQn
ngdy -k0t thfc ki6 phii
tra d6n HQi ddng hoic

(,
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Ban ki6m so6t quy clinh tai kho6n ndy khdng dugc chn trb ho4t dQng binh thuong cua HQi
-l 2 , . r I A A . \

ddng qu6n tri, kh6ng gAy gi6n dopn di6u hdnh ho4t <lQng kinh doanh cria C6ngty.

7. Ki6n nghi Hgi d6ng qu6n tri hoflc Dai hQi d6ng c6 d6ng biQn ph6p sria ddi, bo
a. ,.4 ' ' , a a, . -.'sung, cii ti6n co cdu td chric quin ly, gi6m s6t vd di6u hdnh hoat clQng kinh doanh cria

C6ng ty.

8. Khi ph6t hien c6 thdnh vi6n HQi d6ng qudn tri, T6ng Gi6m ctdc vi pham quy tlinh
tai Di0u 165 LuQt doanh nghiQp phii th6ng b6o ngay bing vdn b6n cho HQi cl6ng quin tri,

^ 
I \ . z r \ r . ' ., , a t r . i . :. 'y6u cdu ngudi co hdnh vi vi pham chdm dut hAnh vi vi pham vd c6 gi6i ph6p khic phUc

h4u qu6.

9. Tham dg vd tham gia th6o luQn tqi c6c cuQc hqp Eai hQi ddng cO d6ng, Hgi ddng
quin tri vd c6c cuQc hgp kh6c cria Cdng ty.

10. Su dpng tu v6n dQc 10p, bq phan ki6m toin noi b0 cria C6ng ty dO thgc hiQn
nhiQm vp dugc giao.

I 1. Ban ki6m so6t co th6 tham kh6o y kitin cria HQi ddng quin tri trudc khi trinh b6o
, t A, t n ' \ t

c6o, kOt luQn vd ki6n nghi l6n D4i hQi cl6ng cO ddng.

12. Ki0m tra timg v6n dO cu th6 li6n quan d6n qu6n ly, cli6u hdnh ho4t clQng cria Cdng
ty theo dO nghi cria c6 d6ng.

13. YOu cAu HQi d6ng qu6n tri ph6i triQu t4p hqp U6t ttrucrng Dai hQi d6ng cO ddng.

14.Thay th6 Hgi <tdng qu6n tri triQu tflp hqp Dai hOi it6ng c6 d6ng trong thdi h4n 30
ngdy trong trudrng hgp tlQi d6ng quAn tri kh6ng triQu tflp hqp EAi hQi d6ng cO d6ng theo
quy dinh tai khoin 3 Ei6u 140 LuQt Doanh nghiQp.

15. DA nghi Cht tich Hgi <l6ng quin trf phii triQu tflp hqp Hgi cl6ng quin tri.

16. Xem xdt,trich luc, sao ch6p mQt phAn ho{c todn b0 nOi dung kO khai Danh s6ch
nguoi co li6n quan vd lgi ich c6 li6n quan dugc kO khai quy dinh tai kho6n I vd khohn 2
Di0u 164 Ludt Doanh nghiQp.

'17 . DC xuSt vd ki6n nghi Dai hQi d6ng cO d6ng ph6 duyQt danh siich t6 chric ki6m
totn dugc chdp thupn thgc hien ki6m to6n 86o c6o tdi chinh cria C6ngty; td chric ki6m
, , a t f,. ,1 A ,l t ' , a , a  . ' 

\ t

to6n dugc ch6p thu4n thgc hiqn ki6m tra circ hopt dQng cria C6n g ty khi x6t thdy c6n thiOt.
' 18. Chiu trhchnhiqm tru6c cO d6ng vA ho4t clQng giam s6t cira minh.

19. Gi6m s6t tinh hinh tdi chinh C6ng ty, viQc tuAn thu ph6p luQt cria thdnh viOn HQi
-X a , '
d6ng quin tri, TOng Gi6m d6c, nguoi qu6n ly kh6c trong c6c ho4t dQng.

20. Dhmb6o ph6i hqp ho4t dQng v6i HQi d6ng qudn tri, T6ng Gi6m d5c vd c6 d6ng.

21. Truong hcv. p phht hiQn hdnh vi vi pham ph6p luQt hoac vi ph4m Di0u lQ cua thdnh
vi6n HQi d6ng quin tri, Tdng Gi6m d6c vd Nguoi di6u hdnh kh6c, Ban kiOm so6t ph6i

c HQi tl6ng quin tri trong vdng 48 gid, y6u cAu ngudi c6 hdnh
vi vi pham chAm dut vi pham vd c6 gihi phdp khdc phUc h4u qu6

22. Xdy dUng Quy ch6 ho4t ctOng cria Ban kiOm so6t vd trinh Dai hQi ddng cb d6ng
thdng qua.

23. Chirng ki6n Hqi ddng qu6n tri tO chric ki6m phi6u vd lap bion ban kiem phi6u n6u
dugc HQi d6ng qua.n tri y6u cAu trong trucrng hap lay ! ki6n cO d6ng bing vdn bin d0
th6ng qua nghi quyOt cria D4i hQi tl6ng cO ddng.

;
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24. Truong Ban ki6m so6t <li6u hdnh Ae Oai hQi ctdng c6 d6ng bAu chu tga cuQc hgp
tA. ,. , . i  a ' 'dor vor trucrng hgp Cht tich ving mflt ho{c tAm thdi mat kh6 ndng ldm viQc m}r c6c thdnh

vi0n.HQi d6ng quin tri cdn lai kh6ng bAu dugc ngudi ldm chri tga. Trucrng hqp ni,y, ngudi
c6 sd phi6u bAu cao nhat ldm chir tga cuQc hqp.

_ 25. Thgc hign c6c quyAn vd nghia vp khiic theo quy clfnh cria Luat Doanh nghiQp,
Di6u le vd Nghi quytit cria D4i hQi d6ng cO ddng.

Di6u 13. Quydn ttugc cung c6p thdng tin cria Ban ki6m soft
l. Tei liOu vd th6ng tin ph6i dugc gui d6n thdnh viOn Ban ki€m soft cing thdi diOm

vd theo phuong thtc nhu i16i vdi thdnh viOn HQi d6ng qu6n tri, bao gdm:

a) Th6n gb6o mdi hsp, phitiu hV ! ki6n thdnh vi6n Hgi d6ng qudn trf vd tdi liQu kdm
theo;

b) Nghi quy6t, quy6t clinh vd bi6n bin hqp cria D4i hQi ct6ng cO ddng, HQi ddng quan
tri;

c) B5o c6o cria TOng Gi6m d6c trinh HOi il6ng qu6n tri hoflc tdi liQu kh6c do Cdng ty
phdt hdnh.

2. Thinh viOn Ban ki0m so6t co quyOn tiiSp can hd so, tdi li€u cria C6ng ty luu git t4i
trp so chfnh, chi nh5nh vd dia tliOm kh6c; c6 quyOn dtin dia diOm ldm viQc cua nguoi qu6n
ly vd nhdn viOn cria COng ty trong gio ldm viQc.

3. Hgi ddng qu6n tri, thdnh viOn Hgi d6ng qu6n tri, Tdng Gi6m d6c, ngudi quin ly
kh6c phii cung c6p dAy dri, chinh x6c, kfp thoi th6ng tin, tdi lieu vd cdng tdc quhnly, eie,.,
hdnh vd ho4t ilQng kinh doanh cta Cdng ty theo y6u cdu cria thdnh vi6n Ban kiOm so6t
ho{c Ban ki€m so6t.

Did;u 14. Trirch nhiQm cfia Ban ki6m soft trong viQc triQu tap hqp Udt ttrudng
DAi hQi ttdng cO C6rrg '

l. Ban ki6m so6t c6 trSch nhiQm thay th6 Hgi ddng quin tri triqu tflp hqp Dai hQi
ri i r^ r \. r An \ , . 'd6ng cO d6ng_trong- thdi h4n 30 ngdy trong trucnrg hgp HQi ddng quin tri khdng triQu tap
hgp Dai hOi d6ng cO d6ng trong c6c trudng hqp sau dAy:

, a) SO tnanh vi6n Hgi ct6ng qu6n tri, Ban kiOm so6t cdn 14i it hcrn sd thanh vi€n theo
quy dinh ctia phdp luflt;

b) Theo y6u cAu cira cd d6ng hoflc nh6m cd ddng quy dinh t4i khoin 2 Ei6u I 15 Luflt
Doanh nghiQp vd Khodn 3 Di6u 12 Di6u le;

c) Khi c6 yOu cAu triQu tflp hqp b6t thuong Dai hOi d6ng cO d6ng cria Ban ki6m so6t
nhung HQi d6ng qu6n tri kh6ng thgc hiQn.

2. Trudng" hAp Ban ki0m so6t kh6ng triQu tflp hqp Dai hQi ddng cd d6ng theo quy
dinh thi Ban ki6m so6t ph6i b6i thudng thiOt hai ph6t sinh cho Cdn gty.

. 3. Chi phf triQu t4p va ti6n hdnh hqp DAi hQi d6ng cd d6ng theo quy dinh t4i khoin 1

Di6u ndy s€ dugc C6ng ty hodn l4i.

Chuong IV
CUQC HQP BAN KIEM SOAT

t

:

'

Di6u 15. CuQc hgp cria Ban ki6m soft



1 . Ban ki6m so6t ph6i hqp it nh6't hai (02) lAn trong mQt ndm, sO lugrrg thdnh vi6n
tham dU hqp it nhdt ld hai phAn ba (213) sO tfrann vi6n Ban ki6m so6t.

2.Banki6m so6t co quydn yOu cAuthdnhvi6n Hgi ddng qu6ntri, TOng Gi6m d6cvd
dai diqn td chric kiOm to6n dugc ch6p thuQn tham dg vd tri ldi cdc vdndO cAn dugc ldm 16.

Di6u 16. Bi0n bin hgp Ban ki6m soft

Bi0n b6n hqp Ban kiOm so6t dugc lAp chi titit vd rd rdng. Nguoi ghi bi6n bhn vd cdc
thdnh vi6n Ban ki6m so6t tham dU hqp phii ky t6n vdo biOn b6n cuQc hqp. Cdc bi6n bin
hgp cua Ban ki6m so6t ph6i dugc luu giir nhim x6c dinh tr6ch nhiQm cria timg thdnh vi6n
Ban kiOm so6t.

Chucrng V

nAo cAo vA cdNG KHAr Lor icu
Diiiu 17. Trinh b6o c6o hhng nim
Cdc B5o c6o cria Ban ki6m so6t t4i cuQc hqp Dai hQi <l6ng cO d6ng thucrng niOn bao

X , A. Ig6m c6c nQi dung sau ddy:

1. 86o c6o vd ktitqu6 kinh doanh cria C6ngty, vC tctit qui ho4t ilQng cua HQi d6ng
1 , . 

-i 
t ' \ 'qu6n tri, Tdng Gi6m ddc cl6 trinh Dai hQi d6ng c6 d6ng thdng qua t4i cuQc hqp Dai hQi

\?

ddng c6 ddng thudrng ni6n.

so6t.

t,

2.86o c6o tg d6nh gi6,ket qui ho4t dQng cria Ban ki6m so6t vd thdnh vi6n Ban ki0m

ich kh6c cta Ban Ki6m so6t vd timg thdnh

4..TOng k6t c6c cuQc hqp cria Ban ki6m so6t vd c6c ktit luan, ki6n nghi cria Ban Ki6m
so6t; k6t qu6 giim s6t tinh hinh ho4t <lQng vd tdi chinh cria Cdngty.

5. B6o c6o d6nh giri v0 giao dich gifra Cdng ty, c6ng ty con, c6ng ty kh6c do C6ng ty
.i X 1.t ', , v /F A/\ ' \

ndm quy6n ki6m so6t tr6n ndm muoi ph6n trdm (50%) tr0 l6n vdn di€u lq v6i thdnh viOn
,\r,

HQi cl6ng quin tri, Tdng Gi6m d6c vd nhirng ngudi c6 li6n quan cria thdnh vi6n d6; giao
dich gita COng ty vdi cdng ty trong d6 thdnh viOn HQi ddng g!6n tri ld thdnh viOn s"5ng l?p
ho[c ld ngudi qu6n ly doanh nghiQp trong thdi gian 03 ndm gdn nhdt trudc thdi diOm giao
dich. ' 

,

6. K6t qu6 gi6m srlt ct6i v6i HQi d6ng quin tri, Tdng Gi6m c16c vd Nguoi di6u hdnh
kh6c.

7 . KCt qui dSnh gi6, sg phdi h-o. p ho4t ctQng gita Ban kiOm so6t vdi HQi ilOng quin tri,
Tdng Gi6m d6c vd c6c c6 d6ng. ,

S. DC xu6t vd ki6n nghi Dai hQi d6ng cO ddng ph6 duyqt danh s6ch tO chric kiOm to6n
dugc chlp thu4n thgc hiQn ki€m to6n B5o c6o tdi chinh cria Cdn e V; tO chuc ki6m to6n
dugc ch6p thu4n thyc hien ki€m tra cdc hopt dOng cria Cdng ty khi x6t thSy cAn thi6t.

Diiru 18. Tidn luong vh quydn lqr khfc

Ti6n lucrng, thi lao, thucrng vd lgi ich kh5c cria thdnh vi6n Ban ki6m so6t dugc thUc
hiQn theo quy dinh sau ddy:

3. Thn lao, chi phi ho4t ilQng vd c6c lgi
vi6n Ban ki6m so6t.

\
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1. Thdnh vi6n Ban ki€m so6t dugc trd ti0n lucrng, tht lao, thucrng vd lgi ich kh6c theo
quytit tlinh cria D4i hQi d6ng cO d6ng. Dai hOi ct6ng c6 d6ng quytit itinh t6ng mric tiOn
lucrng, tht lao, thucrng, lgi ich kh6c vd ng6n s6ch ho4t dQng hing n[m cria Ban kiOm so6t.

2. Thdnh vi€n Ban kitim sodt dugc thanh todn chi phf dn, O, di hqi, chi phi sri dgng
dich vp tu ry6n dQc lap vdi mric hqp ly. TOng mric tht lao vd chi ph( ndy kh6ng vugt qu6
,X   . r r r aA , t ' t, -- a 

- 
\ 't6ng ngdn s6ch hopt clQng hdng ndm cria Ban Ki6m s-o6t dd dugc Dai hQi ddng cO d6ng

ch6p thuQn, trir trudmg hap Dai hQi d6ng cO ddng c6 quyiSt ctfnh kh6c.

3. Ti0n lucrng vd chi phi ho4t ctQng cria Ban ki6m so6t dugc tinh vdo chi phi kinh
doanh cria COng ty theo quy dinh cria ph6p luat vC thu6 thu nhflp doanh nghiQp, quy dfnh
kl.t6t cria ph6p luQt c6 li€n quan vd ph6i dugc lQp thdnh mpc ri6ng trong b6o c6o tdi chinh
hdng ndm cria C6n g ty .

Di0u 19. C6ng khai c6c lqi ich li0n quan

l. Thdnh vi6n Ban ki6m so6t cria C6ngty phii kO khai cho Cdngty v0 c6c lgi ich li6n
quan cria minh, bao gdm:

a) TOn, md sO doanh nghiQp, ctia chi try so chinh, ngdrnh, ngh6 kinh doanh cria doanh
nghiQp md h9 ldm chri hoflc sd hiru phAn v6n g6p hoac cO phAn; ry le vd thoi di6m ldm
cht, s0 hiru phAn v6n g6p hoflc cd phAn d6;

b) TOn, md s6 doanh nghiQp, clia chi try s0 chinh, ngdnh, ngh6 kinh doanh cria doanh
nghiQp md nhirng ngudi c6 1i6n quan cria hg ldm chri, ctng so hftu hoflc s0 hiru riOng phAn

Arrv'\
v6n gop hopc c6 phdn tr6n l0% v6n iliOu le.

' 2. ViQc kC khai theo quy dinh tai kho6n 1 Di6u ndy ph6i dugc thgc hien trong thdi
a?

hqn 07 ngdy ldm viQc kO ttr ngdy ph6t sinh lgi ich li6n quan; viQc sria d6i, bO sung phai
dugc thdng b6o vdi Cdng ty trong thdi hpn 07 ngey ldm viQc k0 ttr ngdy c6 sta d6i, bo
sung tucrng ring.

3. Thdnh vi6n Ban ki6m so6t vd nhirng ngudi c6 1i6n quan cria c6c thanh viOn Ban
ki6m so6t chi dugc sri dUng nhfing th6ng tin c6 dugc nhd chric vq cria minh cl6 phgc vU lgi
ich cira COng ty.

4. Thdnh vi€n Ban ki€m soilt c6 nghia 4r th6n gb6o bing vdn bin cho HQi <l6ng quin
tr.i, Ban ki6m so6t vd c6c giao dich gitra Cdng ty, c6ng ty con, c6ng ty kh6c do COng ty

i X t.' t v /F 
^/. 

t a

n6m quy6n ki6m soiit trOn ndm muoi ph6n trdm (50%).tro 16n v6n diOu lQ vdi thdnh vi6n
,^\/t2'

Ban kiOm soiit ho{c v6i nhfrng ngudi c6 1i6n quan cria thdnh vi6n Ban ki6m so6t theo quy
ttinh ctnph6p luat. DOi voi cdc giao dich nOu trOn do D4i hQi ddng cO d6ng hoAg HQi ddng
quin tri ch6p thufln, COng ty phii thgc hien c6ng UO ttrOng tin vd c5c nghi quytit ndy theo
quy dinh cria ph6p 1u0t chimg kho6n vA c6ng bO tnOng tin.

5. Thdnh vi6n Ban ki6m soiit vd nhfing ngudi c6 li6n quan crta chc thdnh vi6n ndy
khdng dugc sri dgng hoflc ti6t l9 cho nguoi khrlc c5c thdng tin nOi b0 il6 thUc hiQn c6c giao
dich c6 li6n quan.

Chucrng VI
MOI QUAN HP CUA BAN KIEM SOAT

Diiru 20. M6i quan hQ giila cfc th)rnh vi0n Ban ki6m sorflt

C6c thdnh vi6n Ban ki€m soilt cO m6i quan hp ilOc 14p, khdng phU thuQc 15n nhau,,,
nhung c6 sg ph6i hgp, cQng t6c trong cdng viQc chung cl€ ctim bao thgc hiQn t6t tr6ch
nhiQm, quy6n vd nhipm vU cria Ban kiOm so6t theo quy clinh ph6p luat vd Di6u lQ. Tru0ng

\

\
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Ban Ki6m soilt ld ngudi cli6u pnOi cgng viqc chung cria Ban ki6m so6t nhung khdng co
quyiin chi ph6i c5c thdnh viOn Ban kiOm sobt.

Didju 21. M6i quan hQ vcri Ban Tdng gi6m tliic

Ban ki6m soSt c6 m6i quan he ilQc-lfrp v6i Ban Tdng gi6m d6c, ld ctcrn vi th$c hiQn
chric ndng gi6m s6t ho4t tlQng cria Ban T6ng gi6m d6c.

Diiu 22. M6iquan hQ vail{Oi ddng qurfln tri
Ban ki6m so6t c6 mtii quan he <tQc lap vdi HOi ddng quin tri, ld dcrn vi thpc hien

chric ndng gi6m s6t ho4t ilOng cria HQi d6ng quin trf .

uollg VII
DIEU KHOAN THI HANH

Di6u 23. Hieu lqc thi hhnh

Quy chti hoat ctQng cria Ban ki6m so6t C6ng ty 
"6 

phAn Dugc Trung uong 3 bao gdm
07 chucrn g,23 tti6u vd c6 hiQu lUc thi hdnh te tU ngey OO tfrang 05 ndm 2021.
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Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 

 
Trang 1 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

              Số: 50/BC-HĐQT Đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2021 

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020 

 VÀ PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 

 

Căn cứ các quy định của pháp luật liên quan, quy định tại Điều lệ của Công ty 

CP Dƣợc Trung ƣơng 3, Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt 

động của HĐQT năm 2020, Kế hoạch hoạt động và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 

năm 2021 của Công ty CP Dƣợc Trung ƣơng 3 nhƣ sau: 

- Tên công ty đại chúng:  CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3    

- Địa chỉ trụ sở chính: 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, Đà Nẵng 

- Điện thoại (Fax):     (0236) 3822 767           Email: duoctw3@gmail.com 

- Vốn điều lệ: 17.500.000.000 đồng. (Mƣời bảy tỷ, năm trăm triệu đồng) 

 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020: 

1. Đánh giá chung: 

a. Thuận lợi: 

- Bộ máy tổ chức của Công ty đã đƣợc kiện toàn, tại Đại hội đồng cổ đông 

thƣờng niên 2020 đã bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2020-2025. HĐQT 

đã quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc từ 01/6/2020. 

- HĐQT luôn đề cao sự đồng thuận, nhất trí trong việc xây dựng chính sách, 

quyết định chủ trƣơng của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổ chức bộ máy, 

luôn lắng nghe và đề cao ý kiến của các thành viên HĐQT, Ban Điều hành trong 

việc đề ra các giải pháp và tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, 

điều hành sản suất kinh doanh có hiệu quả.  

- Công ty có Nhà máy tân dƣợc Non-Betalactam đạt chuẩn GMP-WHO, dây 

chuyền thực phẩm bảo vệ sức khỏe đạt tiêu chuẩn GMP và kho hàng hóa đạt chuẩn 

GSP. 

- Có hệ thống khách hàng, nhân viên và trình dƣợc viên, cộng tác viên của công 

ty bao phủ trên toàn quốc. 

- Tinh thần, nề nếp làm việc của cán bộ công nhân viên đã có nhiều thay đổi 

theo hƣớng tích cực, và kết quả là Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch đã 

đề ra trong năm 2020. 

b. Khó khăn: 

- Tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp và ảnh hƣởng đặc biệt 
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nghiêm trọng trên địa bàn TP. Đà Nẵng; mƣa bão, lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra liên 

tiếp trên khu vực miền Trung đã ảnh hƣởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty.  

- Máy móc thiết bị: Phần lớn các thiết bị đã cũ, mua từ 12-18 năm về trƣớc. 

Một số máy mới đầu tƣ trong năm 2018, 2019 chƣa đồng bộ nên chƣa phát huy tính 

hiệu quả và công suất nhà máy. 

- Hệ thống phụ trợ đều đã cũ, đƣợc cải tạo nhiều lần. Đặc biệt hệ thống điều 

hòa không khí có nguy cơ hƣ hỏng nặng, không còn phù hợp với điều kiện hiện tại. 

- Danh mục sản phẩm ít: Tính đến hết năm 2020 chỉ có khoảng hơn 50 số đăng 

ký. Những số đăng ký chủ lực của công ty hiện tại không đƣợc đăng ký lại cũng nhƣ 

không đƣợc phép sản xuất tiếp tục vì yêu cầu dây chuyền riêng biệt.   

Vì vậy, HĐQT và Tổng giám đốc đã gặp không ít khó khăn trong quản trị, 

điều hành để đảm bảo sản xuất kinh doanh đƣợc ổn định cũng nhƣ nâng cao đời 

sống vật chất và tinh thần cho toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty. Tuy nhiên 

với sự nỗ lực của HĐQT, Tổng giám đốc và tập thể ngƣời lao động Công ty đã cố 

gắng khắc phục các khó khăn, tình hình sản xuất, kinh doanh dần ổn định và đạt 

đƣợc những thành tựu đáng khích lệ. 

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 

Tại Đại hội đồng thƣờng niên năm 2020 ngày 01/06/2020 đã bầu Hội đồng 

quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 thành viên nhƣ sau: 

- Ông Nguyễn Văn Khái – Chủ tịch HĐQT 

- Ông Trƣơng Thoại Nhân – TV HĐQT, Tổng giám đốc 

- Ông Trần Anh Tuấn – TV HĐQT 

- Ông Nguyễn Huy Thanh – TV HĐQT 

- Ông Vũ Tam Khôi – TV HĐQT 

Stt 

No. 
Thành viên HĐQT 

Số buổi họp 

HĐQT tham dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Lý do không tham 

dự họp 

 Nhiệm kỳ 2015-2020    

1 Nguyễn Thành Linh 2/2 100%  

2 Võ Kim Huệ 2/2 100%  

3 Nguyễn Đức Thắng 2/2 100%  

4 Trƣơng Thoại Nhân 2/2 100%  

5 Trần Anh Tuấn 2/2 100%  

 Nhiệm kỳ 2020-2025    

1 Nguyễn Văn Khái 3/3 100%  

2 Trƣơng Thoại Nhân 3/3 100%  

3 Trần Anh Tuấn 3/3 100%  
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Stt 

No. 
Thành viên HĐQT 

Số buổi họp 

HĐQT tham dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Lý do không tham 

dự họp 

4 Nguyễn Huy Thanh 3/3 100%  

5 Vũ Tam Khôi 3/3 100%  

3. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020 

Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực 

tế của Công ty, có sự đồng thuận cao của các thành viên trong Hội đồng quản trị. 

Các cuộc họp HĐQT, lấy ý kiến bằng văn bản đƣợc thực hiện đúng theo quy định 

của pháp luật và điều lệ của Công ty. Trong năm 2020 HĐQT đã tổ chức 5 phiên 

họp và tổ chức lấy ý bằng văn bản 10 lần, ban hành 17 nghị quyết và 10 quyết định 

theo thẩm quyền quy định của HĐQT, tập trung vào các nhóm vấn đề chính nhƣ sau: 

- Nghị quyết về việc mua lại cổ phiếu ƣu đãi cam kết làm việc lâu dài cho 

doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa của ngƣời lao động khi chấm dứt hợp đồng 

lao động trƣớc thời gian cam kết để làm cổ phiếu quỹ năm 2020. 

- Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm 

kỳ 2015-2020 đối với Ông Nguyễn Thành Linh. 

- Nghị quyết về việc Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 

2015-2020 đối với ông Trƣơng Thoại Nhân. 

- Nghị quyết thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm 

2020. 

- Nghị quyết thống nhất việc giải thể chấm dứt hoạt động của Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc Trung Ƣơng 3 – Chi Nhánh Thăng Long. 

- Nghị quyết  về việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc 

của Ông Nguyễn Đức Thắng. 

- Nghị quyết và quyết định về việc bầu ông Nguyễn Văn Khái giữ chức danh  

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Bổ nhiệm ông Trƣơng Thoại Nhân giữ chức 

danh Tổng giám đốc Công ty, miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với 

ông Vũ Tam Khôi. 

- Nghị quyết và quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Anh giữ chức vụ 

giữ chức vụ Phụ trách kế toán Công ty. 

-  Nghị quyết thông qua việc xử lý hàng hóa, bao bì, nguyên liệu kém phẩm 

chất, đã hết hạn sử dụng hoặc hết số đăng ký hiện đã trích lập dự phòng năm 2019. 

Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, trả lời phiếu lấy 

ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản và thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT 

đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty. 

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ 

quản lý khác: 

Căn cứ vào Quy chế nội bộ của công ty ban hành năm 2018 quy định cụ thể 
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quyền hạn, nghĩa vụ cũng nhƣ mối liên hệ giữa HĐQT và Tổng giám đốc. Tổng 

giám đốc thực hiện đúng theo chế độ các báo hàng tháng và hàng quý, thực hiện 

đúng với chức năng nhiệm vụ đƣợc quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.  

Tại các cuộc họp thƣờng kỳ, HĐQT đã giám sát và đánh giá kết quả thực hiện 

nhiệm vụ của Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý về kế hoạch sản xuất kinh doanh 

và các vấn đề quan trọng của Công ty. 

5. Những kết quả đạt đƣợc: 

 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020: 

Năm 2020 là năm khó khăn của cả nƣớc nói chung và ngành dƣợc nói riêng 

khi phải đối mặt với đại dịch Covid-19 và đặc biệt khu vực miền Trung cộng thêm 

thiên tai liên tiếp.  

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và ngƣời lao động 

công ty trong công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng nhƣ 

tăng cƣờng tuyển dụng, sắp xếp lại nhân sự,... đã đƣa công ty vƣợt qua khó khăn và 

về cơ bản đã hoàn thành kế hoạch năm 2020 đã đề ra, doanh thu hàng sản xuất đạt 

94,5% kế hoạch và bằng 109,1% so với năm trƣớc, đặc biệt lợi nhuận trƣớc thuế đạt 

348% và lợi nhuận sau thuế đạt 307% kế hoạch năm 2020 và bằng 11 lần so với 

thực hiện năm 2019. 

Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Thực 

hiện 

2019 

Kế 

hoạch 

2020 

Thực 

hiện 

2020 

Tỷ lệ % 

So với 

KH 

So với 

NT 

1. Doanh thu thuần tr.đ 338.317 307.000 264.326 86,1% 78,1% 

- Doanh thu hàng sản 

xuất 
tr.đ 62.589 72.000  68.288 94,8% 109,1% 

- Doanh thu bán hàng 

và ủy thác nhập khẩu 
tr.đ 275.727 235.000  196.038 83,4% 71,1% 

2. Lợi nhuận trƣớc 

thuế 
tr.đ 364 700 2.436 348,0% 

669,2

% 

3. Lợi nhuận sau thuế  tr.đ 159 560 1.720 307,1% 
1081,8

% 

4. Mức chia cổ tức % 0 3 5 166,7% - 

 Hoàn thành việc xét đạt GMP cho nhà máy thực phẩm bảo vệ sức khỏe vào 

tháng 11/2020 

 Kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành 

Năm 2020 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT mới 2020-2025 và Tổng 

giám đốc đƣợc bổ nhiệm mới từ 01/6/2020.  

Trong năm 2020 Công ty cũng đã rà soát và kiện toàn lại bộ máy nhân sự 

quản lý, điều hành phù hợp với yêu cầu nhƣ: Tổ chức, sắp xếp lại hoạt động kinh 

doanh và nhân sự của Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh; giải thể Chi nhánh Thăng Long; 
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tuyển dụng và bổ nhiệm Kế toán trƣởng và các nhân sự khác. 

 Từng bƣớc hoàn thiện và đảm bảo tuân thủ quy trình sản xuất kinh doanh, 

hoạt động sản xuất dần đi vào ổn định. Diện mạo Công ty bƣớc đầu đã có 

những thay đổi. Nề nếp, tinh thần làm việc của ngƣời lao động thay đổi theo 

hƣớng tích cực 

 Hệ thống kinh doanh đƣợc củng cố và mở rộng. 

6. Lƣơng và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020 

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020, mức lƣơng thù lao 

chi trả cho HĐQT là : 

STT Chức danh 
Chuyên trách 

(đồng/ngƣời/tháng) 

Không chuyên trách 

(đồng/ngƣời/tháng) 

1 Chủ tịch HĐQT 40.000.000 6.000.000 

2 Ủy viên HĐQT   4.000.000 

 Tổng mức chi trả lƣơng và thù lao cho HĐQT năm 2020 là: 366.000.000 

đồng. 

     II. PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021: 

Năm 2021 đƣợc dự báo sẽ tiếp tục là một năm khó khăn nữa của cả nƣớc khi 

tình hình dịch bệnh còn phức tạp, sự thay đổi về Luật doanh nghiệp, Luật chứng 

khoán mới cũng nhƣ các văn bản pháp luật trong ngành áp dụng một số quy định 

mới và hơn nữa đó là sức cạnh tranh thị trƣờng ngày một lớn khiến Công ty gặp 

nhiều khó khăn. HĐQT và Ban điều hành sẽ tiếp tục tiến hành phân tích dữ liệu và 

đề ra kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, xây dựng kế hoạch cho năm 2020 và kế 

hoạch cho những năm sắp đến của nhiệm kỳ 2020-2025. 

1. Đánh giá chung về tình hình sản xuất kinh doanh của năm 2021: 

a. Thuận lợi: 

- Năm 2020 Công ty đã tiến hành việc rà soát, sắp xếp lại nhân sự, máy móc 

thiết bị cũng nhƣ hệ thống sản xuất, bán hàng nên năm 2021 sẽ là năm ổn định đi 

vào sản xuất kinh doanh. 

- Việc xét đạt GMP cho nhà máy thực phẩm bảo vệ sức khỏe, tạo động lực để 

đẩy mạnh phát triển dòng sản phẩm này trong năm 2021. 

- Hơn 20 số đăng ký đã đƣợc gia hạn 1 năm trong năm 2020 sẽ giúp công ty bổ 

sung vào danh mục sản phẩm. 

b. Khó khăn: 

- Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp; tốc độ tăng trƣởng kinh tế 

đạt thấp; nhu cầu khám chữa bệnh của ngƣời dân giảm làm giảm nhƣ cầu về thuốc 

đối với các bệnh viện và cơ sở y tế. 
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- Danh mục sản phẩm sản xuất của Công ty rất ít, chƣa đa dạng và không có 

nhiều lợi thế trong sản xuất kinh doanh. Công tác nghiên cứu sản phẩm mới của 

Công ty rất yếu, việc đăng ký và gia hạn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. 

- Việc đầu tƣ Dự án kho và văn phòng tại Hòa Minh – Liên Chiểu dự kiến triển 

khai thực hiện và đi vào hoạt động trong 2021, tuy nhiên dự kiến trong 3 đến 5 năm 

đầu chƣa có hiệu quả.  

- Khó khăn về nguồn vốn: Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty quá thấp, hiện có 

17,5 tỷ đồng. Do đó, nguồn vốn lƣu động của Công ty hoàn toàn không có, nên phụ 

thuộc toàn bộ vào nguồn vốn vay ngân hàng. Mặt khác, do hiệu quả sản xuất kinh 

doanh những năm trƣớc đạt thấp nên việc vay vốn, giải ngân phía ngân hàng gặp 

khó khăn, trở ngại. Trong năm 2021 Công ty sẽ phát sinh các khoản chi phí đầu tƣ 

lớn và quan trọng nhƣ đầu tƣ cải tạo Nhà máy phục vụ cho việc xét duyệt GMP; đầu 

tƣ dự án kho Hòa Minh – Liên Chiểu; đầu tƣ sửa chữa nhà kho, văn phòng do đã bị 

xuống cấp trầm trọng, dột và thấm nƣớc,... 

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021: 

Với những đánh giá, phân tích nhƣ trên, Công ty dự kiến một số chỉ tiêu kế 

hoạch năm 2021 nhƣ sau: 

  TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kế hoạch 

năm 2021  

So với NT 

(%)  

1 Doanh thu thuần tr. đồng 290.000 109,7% 

 - Doanh thu hàng sản xuất tr. đồng 80.000 117,2% 

 - Doanh thu hàng ủy thác NK tr. đồng 210.000 107,1% 

2 Lợi nhuận trƣớc thuế tr. đồng 3.500 143,7% 

3 Lợi nhuận sau thuế  tr. đồng 2.800 162,8% 

4 Mức chia cổ tức % 5% 100,0% 

3. Các nhiệm vụ trọng tâm: 

HĐQT tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trƣơng, định hƣớng của 

Công ty, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban Điều hành hoàn thành nhiệm vụ sản 

xuất kinh doanh, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

- Đầu tƣ cải tạo, nâng cấp các dây chuyền sản xuất phù hợp. Hoàn thành xét 

GMP cho Nhà máy tân dƣợc; 

- Phát triển danh mục sản phẩm. Duy trì và gia tăng sản lƣợng các mặt hàng 

chủ lực và có tiềm năng; 

- Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; mở rộng và phát triển thị trƣờng; đẩy mạnh 

phát triển thị trƣờng OTC; tập trung tham gia đấu thầu và nhận ủy quyền thầu trên 
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phạm vi toàn quốc; 

- Đẩy mạnh công tác giám sát quản trị chất lƣợng sản phẩm. Tiếp tục hoàn 

thiện các Quy trình sản xuất, quy chế quản trị, điều hành. Xây dựng các định mức 

kinh tế kỹ thuật để quản lý sản xuất kinh doanh có hiệu quả; 

- Tìm kiếm nguồn nguyên liệu ổ định, hợp lý nhằm đảm bảo ổn định chất lƣợng 

sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm; 

- Triển khai thực hiện Dự án kho và văn phòng tại Hòa Minh – Liên Chiểu. 

4. Các giải pháp thực hiện: 

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Công ty sẽ triển khai 

thực hiện bằng các giải pháp cụ thể: 

- Khảo sát, đánh giá và lên kế hoạch cụ thể để đầu tƣ cải tạo, nâng cấp cơ sở vật 

chất cho nhà máy tân dƣợc và hoàn thiện hồ sơ sản xuất để hoàn thành mục tiêu xét 

GMP – WHO cho nhà máy tân dƣợc dự kiến vào tháng 10/2021. 

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Xây dựng kế hoạch tài chính, tìm kiếm 

nguồn vốn khả thi, phù hợp với tình hình thực tế để đầu tƣ mở rộng sản xuất và thực 

hiện các mục tiêu chiến lƣợc của Công ty. 

- Hoàn thiện quy trình sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh công tác bán hàng: Tăng 

cƣờng công tác bán hàng OTC bao phủ cả nƣớc, ETC đƣợc mở rộng hơn, tìm thêm 

các đối tác gia công tại nhà máy để tăng doanh số, giải quyết việc làm cho ngƣời lao 

động. 

- Đẩy mạnh hoạt động của nhà máy thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 

- Tăng cƣờng liên kết, hợp tác kinh doanh với các Công ty, đơn vị có thế mạnh 

về tài chính, về khách hàng và marketing để đẩy nhanh việc bán các sản phẩm mới 

nhằm quảng bá thƣơng hiệu, hình ảnh Công ty. 

- Chú trọng công tác đăng ký hồ sơ để tăng danh mục hàng sản xuất. Đầu tƣ 

nghiên cứu phát triển sản phẩm mới phục vụ cho nhu cầu xã hội: Tăng cƣờng công 

tác làm hồ sơ đăng ký sản phẩm để đạt tối thiểu 70 số đăng ký thuốc và 12 số đăng 

ký thực phẩm bảo vệ sức khỏe vào cuối năm 2021, và mỗi năm tăng 10-15 số đăng 

ký mới, công ty cố gắng phấn đấu nghiên cứu có sản phẩm chủ lực cho Công ty. 

- Tiếp tục rà soát và hoàn thiện các Quy trình sản xuất, quy trình nghiệp vụ, quy 

chế quản lý điều hành cho phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty. Tăng cƣờng 

giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh và việc tuân thủ các nội quy, quy chế, 

các nghị quyết, quyết định của HĐQT, kịp thời phát hiện các sai sót để khắc phục. 

Phát huy hơn nữa tính tích cực, chủ động của bộ máy điều hành, nâng cao tinh thần 

trách nhiệm của ngƣời lao động. 

- Tăng cƣờng kiểm soát chi phí: Xây dựng và thực hiện các quy định mới nhằm 

kiểm soát công nợ, hàng hóa chặt chẽ. Tiếp tục rà soát và thực hiện việc tiết kiệm 

các khoản chi phí không cần thiết, tránh lãng phí. 

- Rà soát, đánh giá để lựa chọn các nhà cung cấp ổn định nguyên liệu đầu vào 
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đảm bảo chất lƣợng, giá cả hợp lý nhằm đảm bảo ổn định chất lƣợng sản phẩm, 

giảm giá thành, tăng năng suất lao động. 

- Củng cố công tác nhân sự: Tuyển dụng, bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, tuyển 

dụng nhân sự cho Chi nhánh hoạt động kinh doanh ủy thác tại Hồ Chí Minh. Sắp 

xếp bố trí nhân sự phù hợp, tuyển dụng thêm nhân sự có trình độ chuyên môn, có 

tinh thần trách nhiệm cao trong khâu sản xuất, nghiên cứu sản phẩm cũng nhƣ trong 

ở bộ phận kinh doanh.  

- Chăm lo đời sống ngƣời lao động. Xây dựng các chính sách đãi ngộ nhân tài 

phù hợp nhằm thu hút và tạo sự gắn bó của ngƣời lao động với Công ty. Có kế 

hoạch đào tạo, nâng cao trình độ năng lực cán bộ của các phòng ban chuyên môn. 

Tổ chức tập huấn các văn bản pháp luật mới liên quan đến hoạt động và các kỹ năng 

cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh 

năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Công ty CP Dƣợc Trung ƣơng 3. 

Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Quý cổ đông, Tổng công ty Dƣợc 

Việt Nam, Quý khách hàng, Nhà đầu tƣ cùng toàn thể CBCNV đã hỗ trợ, giúp đỡ, 

tạo điều kiện thuận lợi để Công ty CP Dƣợc Trung ƣơng 3 hoàn thành tốt nhiệm vụ 

sản xuất, kinh doanh năm 2020. 

Kính chúc Quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công ! 

Trân trọng cảm ơn ! 

 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ; 

- HĐQT, BKS; 

- Ban TGĐ; 

- Lƣu: VT.    

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Khái 
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CÔNG TY CỔ PHẦN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                  Số : 10/BC-TW3                                      Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2021 

      

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2020 VÀ  

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 

 

Kính gửi :  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2020: 

1. Tình hình chung: 

- Năm 2020, dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến nhiều ngành kinh tế của Việt Nam, 

trong đó thì ngành dược phẩm tuy là một trong những ngành cung cấp mặt hàng thiết 

yếu đối với người dân nhưng cũng chịu sự tác động không nhỏ từ đại dịch.  

- Việc xin cấp số đăng ký sản xuất yêu cầu ngày càng chặt chẽ, là rào cản lớn đối với 

các doanh nghiệp nhỏ, một số số đăng ký cũ không đủ điều kiện tái cấp làm suy giảm 

nghiêm trọng tới doanh số sản xuất. Phần lớn danh mục sản phẩm của Công ty là 

những loại thuốc thông thường, không có các loại thuốc có dạng bào chế đặc biệt và 

thuốc chuyên khoa đặc trị. 

- Nguyên liệu của Công ty đa phần là hàng mua trong nước, được nhập khẩu từ nước 

ngoài và có nguồn gốc chủ yếu là từ Trung Quốc và Ấn Độ. Dịch Covid-19 đã làm 

gián đoạn nguồn cung nguyên liệu của các doanh nghiệp nhập khẩu. Việc khan hiếm 

nguyên liệu trong chuỗi cung ứng toàn cầu cùng với chi phí vận chuyển, phân phối 

tăng cao và nhu cầu mua hàng trong nước cũng gia tăng trong tình hình dịch bệnh 

Covid-19 dẫn đến đẩy giá nguyên liệu dùng để sản xuất tăng cao.  

- Công ty CP Dược trung ương 3 là doanh nghiệp nhỏ, chịu ảnh hưởng sâu sắc theo tình 

hình chung của ngành, mặt khác cộng thêm khó khăn về tài chính cũng là vấn đề nan 

giải chưa có giải pháp tháo gỡ. 

2. Các mặt đạt được: 

- Tiếp tục củng cố sản xuất, nâng cao năng lực và công suất của Nhà máy GMP tân 

dược, đảm bảo cung ứng kịp thời hàng hóa theo yêu cầu của bộ phận kinh doanh.  

- Hoàn thành việc xét đạt GMP cho nhà máy thực phẩm bảo vệ sức khỏe vào tháng 

11/2020. 
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- Việc mở rộng thị trường tại khu vực miền Bắc và tiếp tục củng cố hệ thống kinh doanh 

tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam tới từng quầy thuốc đã phát huy 

hiệu quả, doanh số đã có những bước tăng trưởng ổn định. 

3. Những hạn chế còn tồn tại:  

- Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh và thiên 

tai, đặc biệt dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn TP. Đà Nẵng nói 

riêng và cả nước nói chung đã khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

đã có thời điểm bị gián đoạn. 

- Máy móc thiết bị: Phần lớn các thiết bị đã cũ, công suất không đảm bảo phục vụ sản 

xuất, chưa phát huy tính hiệu quả và công suất của nhà máy. 

- Hệ thống phụ trợ đã cũ, đặc biệt hệ thống điều hòa không khí và hệ thống nước RO 

được cải tạo nhiều lần, có nguy cơ hư hỏng nặng, không đáp ứng đủ công suất hiện tại 

cho nhà máy GMP tân dược và xưởng GMP Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, cần phải 

được đầu tư nâng cấp. 

- Dây chuyền cao xoa thuốc nước dùng ngoài hiện tại đã không đủ điều kiện để tiếp tục 

sản xuất, cần phải được đầu tư làm mới, cải tạo hoàn toàn. 

- Về nguồn vốn: nguồn vốn lưu động của Công ty hoàn toàn không có, nên lệ thuộc toàn 

bộ vào nguồn vốn vay ngân hàng. Tuy nhiên, do hiệu quả sản xuất kinh doanh những 

năm trước đó thấp nên việc vay vốn, giải ngân phía ngân hàng gặp trở ngại. 

- Danh mục sản phẩm: tính đến hết năm 2020, công ty chỉ có khoảng hơn 50 số đăng ký 

và một số phẩm chủ lực số đăng ký chủ lực của công ty không được phép sản xuất tiếp 

tục do dây chuyền sản xuất chưa đáp ứng được theo yêu cầu, các hoạt chất kết hợp 

không được cục quản lý dược đồng ý cấp phép...  

- Từ tháng 7/2019 đến 10/2020, Công ty phải đã dừng sản xuất các sản phẩm thực phẩm 

bảo vệ sức khỏe do chưa có giấy chứng nhận GMP theo yêu cầu của Bộ y tế, khiến 

việc sản xuất khoảng 10 số đăng ký mỹ phẩm và thực phẩm chức năng bị đình trệ và 

việc số đăng ký mới cũng không thể tiến hành. 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020: 

1. Một số chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh thực hiện trong năm 2020  
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Đơn vị tính: 1.000 đồng 

 

1. Doanh thu: Doanh thu thuần thực hiện năm 2020 chỉ đạt 78% so với năm 2019 và 

86% so với kế hoạch năm 2020 và, trong đó: 

- Hàng nhập khẩu ủy thác của 2 chi nhánh: Tổng doanh thu năm 2020 của 2 chi nhánh 

bị ảnh hưởng chung bởi tình hình dịch Covid-19, chỉ đạt 196 tỷ đồng, bằng 61% so với 

kế hoạch năm 2020 đã đề ra.  

Chỉ tiêu 

  

Thực hiện 

2019 

  Thực hiện 

2020 

Kế hoạch 

2020 

Tỷ lệ  so với  

TH 

2019 

KH 

2020 

Doanh thu thuần về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 

     

338.317.552 
  

264.326.728 

 

307.000.000    78% 86% 

Doanh thu hàng sản xuất 62.589.698 
68.288.527 

     

72.000.000    109% 95% 

Doanh thu từ bán hàng và ủy 

thác NK 
275.727.854 

196.038.201 

   

235.000.000    71% 61% 

Giá vốn hàng bán 
306.985.325 

        

227.707.907 

       

275.400.000    74% 83% 

Lợi nhuận gộp về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 
       

31.332.227  36.618.822 
      

31.600.000    117% 116% 

Doanh thu hoạt động tài chính 
               

230.420  401.346 

              

300.000    174% 134% 

Chi phí tài chính 
            

4.310.321  4.235.877 

        

3.700.000    98% 114% 

Trong đó: Chi phí lãi vay 1.452.202 1.447.731 1.700.000 99% 85% 

Chi phí bán hàng 
          

12.362.473  14.419.945 

      

13.000.000    117% 111% 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 
          

14.883.134  16.110.246 

      

14.000.000    108% 115% 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động 

kinh doanh 6.719  2.254.100 

        

1.200.000    335% 188% 

Thu nhập khác 
               

603.968  589.806 

              

400.000    97% 147% 

Chi phí khác 
               

246.625  408.201 

              

800.000    165% 51% 

Tổng lợi nhuận trước thuế 
             

364.062 2.435.704  

            

700.000    669% 348% 

Chi phí thuế thu nhập hiện hành 
204.617  715.228 

              

140.000    350% 511% 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp 159.445 1.720.476                      560.000    1079% 307% 
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- Hàng sản xuất: Trong năm 2020 mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid 19 và thiên tai 

nhưng doanh số bán hàng sản xuất của Công ty đã đạt 68,3 tỷ đồng, tăng 9% so với 

năm 2019, đạt 95% so với kế hoạch năm 2020 đề ra.  

2. Lợi nhuận: Lợi nhuận gộp toàn công ty đạt 36,6 tỷ đồng đạt 116% kế hoạch năm 

2020. Lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 2.4 tỷ đồng, tăng 669% so với năm 2019 

và đạt 348% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 1,72 tỷ đồng, gấp hơn 11 lần so 

với năm 2019 và vượt 307% kế hoạch năm 2020 đề ra. 

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021: 

1. Đặc điểm tình hình: 

a. Thuận lợi 

- Năm 2020 công ty đã tiến hành việc rà soát, sắp xếp lại nhân sự, máy móc thiết bị 

cũng như hệ thống sản xuất, bán hàng nên năm 2021 sẽ là năm ổn định đi vào sản xuất 

kinh doanh. 

- Việc xét đạt GMP nhà máy thực phẩm bảo vệ sức khỏe, tạo động lực để đẩy mạnh 

phát triển dòng  sản phẩm này trong năm 2021. 

- Số đăng ký sẽ được gia hạn giúp công ty bổ sung vào danh mục sản phẩm, tăng doanh 

thu. 

- Sẵn sàng về công tác nhân sự và nguồn lực liên quan để mở rộng mảng đấu thầu toàn 

quốc và phân phối thương mại cho các công ty khác.  

b. Khó khăn 

- Việc đầu tư cho công tác duy tu, sửa chữa, cải tạo nhà máy tân dược để chuẩn bị xét 

duyệt GMP trong tháng 10/2021 dự tính sẽ tốn kém một khoản chi phí khá lớn thì mới 

có khả năng xét đạt.  

- Nhà kho GSP (đã xây dựng gần 20 năm), khu văn phòng, đã bị xuống cấp trầm trọng, 

dột và thấm nước, trong thời gian đến cần phải được sửa chữa, nâng cấp rất nhiều. 

- Hiện công ty đang có hơn 10 bộ hồ sơ xin cấp số đăng ký tại Cục quản lý dược, trong 

đó các sản phẩm chủ lực mà công ty hướng đến như Amlocen, Clarithromycin, Leflox 

750, Paracetamol 650, Datadol codein … thì vẫn chưa được cấp số đăng ký. 

- Đầu tư cải tạo, làm mới dây chuyền cao xoa, thuốc nước dùng ngoài do hiện đã không 

còn phù hợp để sản xuất. 

- Chi phí để tiếp tục củng cố, tổ chức lại hệ thống bán hàng theo phương thức quản lý, 

đồng thời dự kiến đầu tư thêm văn phòng cho khu vực miền Đông Nam Bộ. 

- Dự án kho và văn phòng tại Hòa Minh – Liên Chiểu dự kiến triển khai và đi vào hoạt 

động trong 2021, tuy nhiên trong 3 năm đầu sẽ không có hiệu quả tài chính. 
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2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021: 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Stt Chỉ tiêu Kế hoạch 2021 
So sánh với thực 

hiện năm 2020 (%) 

I DOANH THU THUẦN 290.000 108 

1 Doanh thu hàng sản xuất 80.000 117 

2 Doanh thu hàng ủy thác NK 210.000 107 

II TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ  3.500 144 

III TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ  2.800 163 

3. Các giải pháp thực hiện: 

- Hoàn thành mục tiêu xét đạt GMP cho nhà máy tân dược: Lên kế hoạch cụ thể để đầu 

tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất cho nhà máy tân dược và hoàn thiện hồ sơ sản xuất, 

phấn đấu xét duyệt đạt tiêu chuẩn GMP- WHO cho nhà máy tân dược vào tháng 

10/2021 đồng thời hoàn thành kế hoạch năm 2021 đề ra. 

- Xây dựng, mở rộng danh mục sản phẩm:  

+ Thuốc tân dược: Tăng cường công tác làm hồ sơ đăng ký sản phẩm để tăng danh 

mục lên khoảng 70 sản phẩm vào cuối năm 2021 và mỗi năm phấn đấu tăng 10-15 số 

đăng ký mới. Đồng thời cố gắng phấn đấu nghiên cứu và xây dựng một số sản phẩm 

chủ lực cho công ty. 

+ Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Tiếp tục triển khai thực hiện việc đăng ký số mới, dự 

kiến đến cuối năm 2021 sẽ có thêm khoảng 03 số đăng ký mới của công ty và 03 số 

của các đối tác gia công. 

- Đẩy mạnh công tác bán hàng: Tăng cường công tác bán hàng OTC bao phủ cả nước, 

ETC được mở rộng hơn, tìm thêm các đối tác gia công tại nhà máy để tăng doanh số. 

- Tập trung triển khai mảng đấu thầu: Mở rộng, tập trung tham gia đấu thầu trên phạm 

vi toàn quốc và đồng thời tìm kiếm, hợp tác phân phối thương mại, nhận ủy quyền 

thầu cho các công ty khác.   

- Kiểm soát chi phí: Xây dựng và thực hiện các quy định mới nhằm kiểm soát công nợ, 

hàng hóa chặt chẽ. Tiếp tục rà soát và thực hiện việc tiết kiệm các khoản chi phí không 

cần thiết, tránh lãng phí. 
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- Đẩy mạnh hoạt động của nhà máy thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Nhà máy bảo vệ sức 

khỏe được xét duyệt sẽ là yếu tố để phát triển và triển khai sản xuất sản phẩm TPCN, 

đăng ký số đăng ký mới bổ sung thêm vào danh mục sản phẩm của Công ty. 

- Củng cố công tác nhân sự: Củng cố quy trình, tổ chức lại nhân sự cho chi nhánh hoạt 

động kinh doanh ủy thác tại Hồ Chí Minh. Sắp xếp bố trí nhân sự phù hợp, tuyển dụng 

thêm nhân sự có trình độ chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao trong khâu sản 

xuất cũng như trong ở bộ phận kinh doanh. 

- Đối với dự án Hòa Minh – Liên Chiểu: Triển khai xây dựng và đưa dự án Hòa Minh đi 

vào hoạt động trong năm 2021. 

   

        TM. BAN ĐIỀU HÀNH 

Nơi nhận                                                    

- Tổng Công ty  Dược Việt Nam – CTCP;  

- HĐQT; 

- VT; 
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             CÔNG TY CỔ PHẦN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

                    DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                   

                                Số :  01/BKS                                                Đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2021.   

                                                                               

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3 

NĂM 2020 

 

Kính gởi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dƣợc Trung Ƣơng 3 

 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật 

doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động Công ty; 

- Căn cứ tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ 

Phần Dược Trung Ương 3 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & 

Young Việt Nam. 

 

Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả hoạt 

động của Công ty trong năm 2020 với các nội dung như sau: 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT: 

 Cơ cấu tổ chức Ban kiểm soát: 

Ban kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ 2020-2025 có 03 thành viên đã được đề cử tại Đại 

hội đồng cổ đông thường niên gồm: 

- Bà Trần Thị Minh  - Trưởng ban 

- Bà Hà Lan Anh – Thành viên 

- Bà Ngô Thị Thu Hiền – Thành viên 

Trong đó: 02 thành viên đang công tác tại Công ty và Bà Hà Lan Anh công tác tại 

Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP. 

 Hoạt động của BKS năm 2020 

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của 

Ban điều hành Công ty 

- Giám sát theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 

2020; giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, pháp luật Nhà nước, các quy chế 

quản trị nội bộ của công ty.  

- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty; 

phối hợp với các phòng ban chức năng của Công ty giám sát : Công tác quản lý, 

điều hành, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác kế toán, lập báo cáo tài chính, 

công tác ký kết thực hiện thanh lý hợp đồng, thu hồi công nợ… 
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- Tham gia các buổi họp của Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 về 

kế hoạch kinh doanh hàng năm và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh. 

- Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, họp định kỳ, đột xuất khi nhận được thư 

mời; phối hợp với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc sửa đổi cải 

tiến cơ cấu quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vốn chủ sở 

hữu với mục đích bảo toàn vốn. 

- Năm 2020 Công ty có nhiều biến động về tình hình hoạt động và cơ cấu tổ chức, 

BKS đã đưa ra các ý kiến kiến nghị liên quan đến hoạt động điều hành của HĐQT 

và Ban điều hành đảm bảo tuân thủ các quy định quy trình thủ tục pháp lý, điều lệ 

và các quy định nội bộ. 

 Thù lao Ban kiểm soát năm 2020: 

 

II. SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN 

TỔNG GIÁM ĐỐC  

BKS được cung cấp các thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng 

quản trị, tham gia tất cả các buổi họp thường kỳ và bất thường của HĐQT.  

Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc trong 

xây dựng các quy chế quy định tại Công ty 

III.  KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ  

1. Đánh giá hoạt động quản trị, điều hành hành của Công ty: 

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2020, BKS nhận thấy HĐQT và 

Tổng giám đốc đã chỉ đạo hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ quyền 

hạn được quy định của pháp luật và Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Đồng thời, 

hoạt động kinh doanh đã thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ chính sách quy định của 

pháp luật  

2. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị  

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý 

theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Các cuộc họp đều do Chủ tịch 

Hội đồng quản trị chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm. Các 

thành viên Hội đồng quản trị tham gia các cuộc họp đầy đủ và tham gia ý kiến về các 

nội dung họp. Các cuộc họp đều được ghi nhận vào Biên bản và ban hành Nghị 

quyết triển khai thực hiện;  

T

T 

Tên thành viên 

BKS 

Vị trí Thù lao 

(đồng/tháng) 

Năm 2020 

1 Trần Thị Minh Trưởng BKS 4.000.000 Từ tháng 1đến tháng 12 

2 Hà Lan Anh Thành viên BKS 2.000.000 Từ tháng 1đến tháng 12 

3 Ngô Thị Thu Hiền Thành viên BKS 2.000.000 Từ tháng 6 đến tháng 12 

4 Dương Trường Sinh Thành viên BKS 2.000.000 Từ tháng 1 đến tháng 5 
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Công tác quản trị điều hành của Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ theo quy định 

của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động 

điều hành của Công ty đảm bảo tính công khai và minh bạch, tập trung vào chiến 

lược kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và hướng đến mục tiêu 

hiệu quả hoạt động.  

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 1/6/2020 đã ban 

hành 36 Nghị quyết và Quyết định để chỉ đạo các nội dung thuộc chức trách và 

nhiệm vụ của Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh và 

biện pháp hoạt động của Tổng công ty. 

3. Giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc  

Trong năm 2020, Tổng giám đốc đã bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện 

đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao, cụ thể:  

- Đã cụ thể hóa mục tiêu và có các biện pháp triển khai kế hoạch kinh doanh, tăng 

cường mở rộng mạng lưới kinh doanh rộng khắp cả nước và mảng kinh doanh thầu, 

tăng cường công tác quản lý tài chính, tập trung tìm kiếm nhân lực có chuyên môn, 

nâng cao công tác đào tạo cán bộ. Rà soát sắp xếp sản xuất nâng cao năng suất lao 

động đảm bảo đáp ứng kịp thời nguồn hàng kinh doanh…  hướng đến mục tiêu tiếp 

tục tăng trưởng an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.  

- Xây dựng và triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đến từng cán bộ, chỉ đạo kịp 

thời công tác sắp xếp bổ sung nhân sự chuyên môn quản lý một số vị trí cần thiết 

gồm : Kế toán trưởng Công ty, Giám đốc chi nhánh HCM, Phó phòng NCPT, Phó 

phòng Bán hàng, Phó phòng Thầu, Trưởng bộ phận Cơ điện… 

- Thúc đẩy tiến độ thực hiện hoàn thành việc xét Nhà máy GMP thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe. 

- Trong các cuộc họp giao ban, Tổng giám đốc định kỳ thực hiện việc đánh giá triển 

khai theo định hướng của HĐQT, chỉ đạo khắc phục sửa chữa và thanh quyết toán 

một số MMTB tồn đọng, xử lý đôn đốc thu hồi nợ cũ, trích lập xử lý hàng hóa, NVL, 

bao bì kém phẩm chất hết hạn.. 

- Thực hiện đúng đủ các chế độ chính sách chế độ đối với NLĐ…. 

IV. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT 

KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2020: 

1. Tình hình hoạt động tài chính của Công ty: 

- Tất cả các hoạt động tài chính của Công ty phù hợp với đăng ký kinh doanh. 

- Công tác tài chính kế toán của công ty tuân thủ các quy định về kế toán, kiểm toán 

Việt Nam. 

- Công ty đã thuê Công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young Việt 

Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 
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- Công ty đã thực hiện đúng quy định của luật kế toán, chế độ kế toán, chuẩn mực kế 

toán Việt Nam đồng thời phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Việc lập, luân chuyển sử dụng chứng từ kế toán đảm bảo hợp pháp, hợp lý, hợp lệ. 

- Chứng từ sổ sách kế toán lưu trữ, biểu mẫu phù hợp, việc hạch toán trên máy và 

được in ra lưu trữ theo qui định 

- Nhìn chung, báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được kiểm toán đã phản ánh 

trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2020. 

2. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ: 

Năm 2020 dịch bệnh thiên tai ảnh hưởng rất nhiều đến khu vực và cả nước, tại Công 

ty thì có quá nhiều biến động nhưng Ban điều hành đã quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh 

các công tác khắc phục, xúc tiến công tác kinh doanh và sản xuất để đạt được kết quả 

theo Nghị quyết của HĐQT: 

T

T 
Chỉ tiêu ĐVT 

Thực 

hiện 

2019 

Kế 

hoạch  

2020 

Thực 

hiện 

2020 

Tỷ lệ           

 Thực hiện 2020 

TH 

2019 

KH 

2020 

1. Vốn điều lệ Tỷ đồng 17,5 17,5 17,5 100% 100% 

2. Doanh thu thuần Tỷ đồng 338 307 264 78% 86% 

3. Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 0,364 0,700 2,436 669% 348% 

4. Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 0,159 0,560 1,720 1079% 307% 

5. 
Tỷ lệ chia cổ tức 

/VĐL/năm 
% 0 3 5 0 167% 

Năm 2020, Doanh thu hợp nhất thực hiện giảm so với kế hoạch chỉ đạt 86% và so 

với thực hiện chỉ đạt 78% (trong đó doanh thu XNK giảm so với thực hiện năm 2019 

và chỉ đạt 71%, nhưng doanh thu hàng sản xuất tăng 9% so với thực hiện 2019), vì 

vậy mặc dù doanh thu hàng sản xuất có tăng nhưng rất thấp không bù đắp được mức 

giảm của doanh thu hàng XNK.  

Nhưng lợi nhuận sau thuế năm 2020 tăng cả so với năm 2019 lẫn kế hoạch 2020 cho 

thấy Công ty cũng đã cố gắng nổ lực để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như 

hiện tại. 

Trong năm 2020 do công ty chủ động đầu tư nâng cấp từ công tác sản xuất đến bán 

hàng nên chi phí quản lý doanh nghiệp, cũng như chi phí bán hàng tăng so với năm 

2019 nhưng Công ty đã thực hiện rất tốt về công tác quản lý sản xuất giảm chi phí hao 

hụt, quản lý tốt khâu giá thành sản xuất góp phần cải thiện kết quả hoạt động sản xuất 

của công ty, Công ty cần tiếp tục phát huy điểm này. 
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  Thời gian qua Công ty cũng đã đảm bảo công ăn việc làm thường xuyên cho người 

lao động, thực hiện đúng đủ chính sách cho người lao động không nợ BHXH, thực 

hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ đúng qui định. 

3. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021: 

- Ban điều hành và HĐQT đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với 

các chỉ tiêu đều tăng từ 7% trở lên như sau: 

Stt Chỉ tiêu 
Kế hoạch 

2021 

So sánh với thực 

hiện năm 2020 

(%) 

I DOANH THU THUẦN 290.000 108 

1 Doanh thu hàng sản xuất 80.000 117 

2 Doanh thu hàng ủy thác NK 210.000 107 

II 
TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC 

THUẾ 
3.500 144 

III TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ 2.800 163 

IV Tỷ lệ chia cổ tức /VĐL/năm 5% 100 

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT: 

- HĐQT sớm thống nhất đưa ra các phương án cho Dự án Hòa Minh. 

- HĐQT cần có biện pháp xử lý dứt điểm các hệ lụy tài chính về nợ xấu 

- HĐQT cần quyết liệt chỉ đạo Ban điều hành đưa ra các quyết sách thúc đẩy kinh 

doanh hàng sản xuất vẫn ưu tiên cắt giảm chi phí. 

- Các dự toán công tác đầu tư cần được quyết định dứt khoát giữa Ban điều hành và 

HĐQT để nâng cao hiệu quả kinh tế. 

- Công tác tài chính kế toán lưu ý tăng cường biện pháp quản trị rủi ro đối với công 

nợ khách hàng đảm bảo tăng doanh số nhưng an toàn trong công tác thu nợ 

- Công tác quản lý tại CN HCM mới bổ sung thay thế, Ban điều hành xem xét có kế 

hoạch quản lý phù hợp, đạt hiệu quả kinh doanh. 

VI. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT: 

 - Xây dựng kế hoạch làm việc năm 2021. 

- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, giám sát tình 

hình triển khai thực hiện kế hoạch năm 2021, giám sát việc triển khai các chiến lược 

và định hướng Công ty. 
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- Xây dựng kế hoạch tập huấn, tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên 

môn liên quan đến công tác kiểm soát. 

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông 

thường niên năm 2020. 

Kính chức ĐHĐCĐ sức khỏe và thành công. 

Trân trọng./. 

 

           

Nơi nhận:          

- HĐQT, BTGĐ; 

- Lưu: VT, BKS. 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

               Số : 52/TTr-HĐQT                                         Đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 
V/v : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 

Và Dự kiến một số chỉ tiêu tài chính năm 2021  

 

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

nghĩa Việt Namthông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3; 

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; 

 

       Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 kính trình Đại hội đồng 

cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Dự kiến một số chỉ tiêu tài 

chính năm 2021 như sau : 

1. Chi tiết chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2020: 

   ĐVT: Triệu đồng 

STT Khoản mục 
Thực hiện 

(Triệu đồng) 

Tỷ lệ so với kế 

hoạch 

1 Doanh thu thuần   264.327 86% 

2 Lợi nhuận trước thuế 2.436 348% 

3 Lợi nhuận sau thuế 1.720 307% 

4 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.720 307% 

 

2. Đề xuất phƣơng án phân phối lợi nhuận năm 2020: 

                                                                                                                        ĐVT: Triệu đồng 

STT Khoản mục  Số tiền   

1 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.720 

2 Chi trả cổ tức: 5%/vốn điều lệ 875 

3 Quỹ đầu tư phát triển (trích 30% LNST) 516 

4 Quỹ khen thưởng phúc lợi 170 

5 Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối 159 
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3. Dự kiến một số chỉ tiêu tài chính năm 2021: 

           ĐVT: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 
Kế hoạch  

năm 2021 

Tỷ lệ so với thực 

hiện năm 2020 

1 Tổng doanh thu thuần 290.000 108 % 

2 Lợi nhuận trước thuế  3.500 144% 

3 Lợi nhuận sau thuế  2.800 163% 

4 Cổ tức 5%/ vốn điều lệ 100% 

5 Trích Quỹ Đầu tư phát triển 30% LNST 100% 

6 Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi 10% LNST 100% 

 

  Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua ./. 

   

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

  

 

 NGUYỄN VĂN KHÁI 

  

Nơi nhận : 

- ĐHĐCĐ; 

- HĐQT, BKS; 

- TK công ty; 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:  53/TTr-HĐQT  

Đà Nẵng , ngày 14 tháng 04 năm 2021 
 

 

TỜ TRÌNH 

V/v : Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát,  

Thư ký công ty và lương Tổng giám đốc năm 2020 

Kế hoạch chi trả thù lao, lương năm 2021 

 

 

Kính trình:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
 

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

Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3; 

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; 

1. Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thƣ ký công ty  

và lƣơng của Tổng giám đốc năm 2020 

 Mức chi trả thù lao, lương thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 

Tổng giám đốc và Thư ký công ty năm 2020 

 

STT 
Chức danh 

Số 

lƣợng 

Kế hoạch  

năm 2020 

(đồng/người

/tháng) 

Thực hiện 

năm 2020 

(đồng/người

/tháng) 

Ghi chú 

I Hội đồng quản trị 5    

1 

 

Chủ tịch HĐQT 

(Chuyên trách) 

1 40.000.000 40.000.000  

Chủ tịch HĐQT 

(Không chuyên trách) 

6.000.000 6.000.000  

2 Ủy viên HĐQT  4 4.000.000 4.000.000  

II Ban kiểm soát 3    

1 Trưởng ban kiểm soát 

(Không chuyên trách) 

1 4.000.000 4.000.000  

2 Thành viên ban kiểm 

soát 

2 2.000.000 2.000.000  

III Tổng giám đốc 1 35.000.000 35.000.000  

IV Thƣ ký công ty 1 2.000.000 2.000.000  
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Tổng cộng khoản chi thù lao, lương cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và thư 

ký công ty là: 891.600.000 đồng. 

Như vậy việc chi trả thù lao, lương cho thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm 

soát, Tổng giám đốc và Thư ký công ty đã tuân thủ đúng theo nội dung Nghị quyết Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua. 

2. Kế hoạch chi trả thù lao, lƣơng năm 2021 

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua thù lao, lương cho 

các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS), Tổng giám 

đốc và Thư ký của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 trong năm 2021 như sau: 

- Thù lao, lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 

 

STT Chức danh Chuyên trách 

(đồng/người/tháng) 

Không chuyên trách 

(đồng/người/tháng) 

 Hội đồng quản trị   

1 Chủ tịch HĐQT 40.000.000 6.000.000 

2 Ủy viên HĐQT   4.000.000 

II Ban kiểm soát   

1 Trưởng BKS 15.000.000 4.000.000 

2 Thành viên BKS  2.000.000 

- Lương Tổng giám đốc: 35.000.000 đồng/ tháng 

- Thù lao Thư ký công ty: 2.000.000 đồng/ tháng 

Tiền thù lao,lương thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và Thư ký 

của Công ty được trả cuối mỗi tháng. 

Trân trọng ./. 

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Nơi nhận : CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- HĐQT; 

- BKS; 

- TK công ty;  
   

 

  

 NGUYỄN VĂN KHÁI 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số : 54/TTr - BKS  
                      

                  Nẵ  ,    y 14 tháng 04       21 

      TTỜỜ  TTRRÌÌNNHH  
V/v: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 

  Kính trình: Đại hội đồng cổ đông  

-     cứ Luật doa          số 59/    /Q 14 đã đ ợc Quốc  ộ    ớc  ộ    òa Xã  ộ  

  ủ    ĩa V  t Na  t ô   qua    y    y 17/ 6/    ; 

-     cứ Luật   ứ   k oá  số 54/  19/Q 14 đã đ ợc Quốc  ộ    ớc  ộ    òa Xã  ộ  

  ủ    ĩa V  t Na  t ô   qua    y  6 t á   11       19; 

-     cứ N  ị đị   số 155/    /N - P    y 31/1 /     của   í     ủ về v  c quy 

đị   c   t ết t         ột số đ ều của Luật c ứ   k oá ; 

-     cứ   ều     oạt độ   v  tổ c ức của  ô   ty  ổ   ầ  D ợc  ru    ơ   3 ; 

 Để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 phù hợp với 

các quy định của pháp luật hiện hành và theo quy định về lập báo cáo tài chính hợp 

nhất, để cho việc hợp nhất báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty Dược Việt 

Nam – CTCP được thuận lợi đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn 

đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cùng với lựa chọn của Tổng công ty 

Dược Việt Nam – CTCP. 

 Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- N   tr  ; 

-   Q , BKS; 

- L u V ; 

 

 

 TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

TRẦN THỊ MINH 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

               Số :  55/TTr-HĐQT                                       Đà Nẵng, ngày  14 tháng 04 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 
V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Tam Khôi  

Và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị 

 

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3; 

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3; 

- Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ/2021/HĐQT ngày 24/03/2021 về việc tiếp nhận đơn xin từ 

nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Vũ Tam Khôi; 

 

 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 kính trình Đại hội đồng cổ 

đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ 

Tam Khôi và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị. 

Trân trọng ! 

   

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

  

 

 NGUYỄN VĂN KHÁI 

  

Nơi nhận : 

- ĐHĐCĐ; 

- HĐQT, BKS; 

- TK công ty; 



Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 

 
1 

 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

               Số :  56/TTr-HĐQT                                        Đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 
V/v miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Trần Thị Minh  

Và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát 

 

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3; 

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3; 

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty của bà Trần Thị 

Minh; 

 

 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 kính trình Đại hội đồng cổ 

đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Trần Thị 

Minh và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát. 

Trân trọng ! 

   

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

  

 

 NGUYỄN VĂN KHÁI 

  

Nơi nhận : 

- ĐHĐCĐ; 

- HĐQT, BKS; 

- TK công ty; 



CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            Số: 45/QĐ-HĐQT  
                      

                           Đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v: Ban hành Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử 

Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban  i m so t nhi m    2020-2025  

tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 c a Công ty CP Dược Trung ương 3  

---------------------------------- 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghi p số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội ch  

nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 16 th ng 06 năm 2020; 

- Luật Chứng  ho n số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội ch  nghĩa Vi t 

Nam thông qua ngày 26 th ng 11 năm 2020; 

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 c a Chính ph  quy định chi tiết thi 

hành một số điều c a Luật Chứng Kho n; 

 - Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 c a Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về 

quản trị công ty  p dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2020 c a chính ph  quy định chi tiết thi hành một số điều c a Luật Chứng Kho n; 

- Căn cứ Điều l  Công ty cổ phần Dược Trung ương 3; 

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Dược Trung ương 3; 

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 43/NQ/2021/HĐQT ngày 14/04/2021 ; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung 

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban ki m so t Công ty Cổ phần Dược Trung 

ương 3 nhi m k       - 2025. 

Điều 2: Quyết định này có hi u lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 

2021 bi u quyết thông qua và chỉ  p dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2021 của Công ty. 

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Ki m so t, c c thành viên liên quan và c c cổ 

đông người đại di n theo ủy quyền của cổ đông tham dự h p Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm   21 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 chịu tr ch nhi m thi 

hành Quyết định này. . 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 
- SSC, HNX; 

- Lưu TK công ty; 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   

CHỦ TỊCH 

 

 

 

NGUYỄN VĂN KHÁI 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2021 

QUY CHẾ 
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ  

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ , THÀNH VI N BAN KIỂM SOÁT                                                          

TẠI PHI N HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NI N NĂM 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3 

(Ban hành kèm  Quyết định số  45/QĐ-HĐQT ngày 14 tháng 04 năm 2021 c a Hội đồng quản trị 

Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3) 

 

Điều 1. Đối tƣợng điều chỉnh và phạm vi áp dụng 

 Quy chế này  p dụng cho vi c bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) , 

Ban ki m so t (BKS) nhi m k  2020-2025 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 tại k  

h p Đại hội đồng cổ đông thường niên năm   21 (ĐHĐCĐ). 
 

Điều 2. Danh sách bầu cử, nhiệm kỳ và số lƣợng thành viên HĐQT, BKS 

2.1 Ban tổ chức h p ĐHĐCĐ thu thập hồ sơ đề ứng cử thành viên HĐQT BKS do cổ 

đông gửi về trước thời đi m tổ chức k  h p Đại hội đồng cổ đông thường niên năm   21. 

2.2 Tại k  h p Đại hội đồng cổ đông thường niên năm   21, số lượng bầu bổ sung thành 

viên HĐQT nhi m k  2020-2025 là 01 thành viên, số lượng bầu bổ sung thành viên BKS 

nhi m k  2020-2025 là 01 thành viên. 

Điều 3. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát 

Theo quy định tại Luật Doanh nghi p Điều l  và Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty 

cổ phần Dược Trung ương 3, điều ki n trở thành thành viên thành viên HĐQT, BKS như sau: 

Đối với thành viên HĐQT 

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản   Điều 17 của Luật Doanh nghi p; 

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghi m trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, 

ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ 

trường hợp Điều l  công ty có quy định kh c; 

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

của công ty kh c; 

Đối với thành viên BKS 

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản   Điều 17 của Luật Doanh nghi p; 

- Được đào tạo một trong c c chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế to n, ki m to n, 

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

nghi p; 

- Không phải là người có quan h  gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Gi m đốc 
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hoặc Tổng gi m đốc và người quản lý kh c; 

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

động của công ty, trừ trường hợp Điều l  công ty có quy định kh c; 

Điều 4. Quyền và Hồ sơ tham gia Đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS 

4.1 Quyền đề cử ứng cử thành viên HĐQT, BKS: 

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 1 % tổng số cổ phần có quyền 

bi u quyết được đề cử một ( 1) ứng viên; 

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 1 % đến dưới 3 % được đề cử tối đa hai (  ) 

ứng viên; 

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 3 % đến dưới 4 % được đề cử tối đa ba ( 3) 

ứng viên; 

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 4 % đến dưới 5 % được đề cử tối đa bốn 

( 4) ứng viên; 

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5 % đến dưới 6 % được đề cử tối đa năm 

( 5) ứng viên; 

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 6 % đến dưới 7 % được đề cử tối đa s u 

( 6) ứng viên; 

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 7 % đến 8 % được đề cử tối đa bảy ( 7) ứng 

viên; và 

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 8 % đến dưới 9 % được đề cử tối đa t m 

( 8) ứng viên. 

Trường hợp số lượng c c ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số 

lượng cần thiết, HĐQT đương nhi m có th  đề cử thêm ứng cử viên và phải được ĐHĐCĐ 

thông qua trước khi tiến hành bầu cử. 

4.2 Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm: 

- Đơn đề cử ứng cử viên vào HĐQT (theo mẫu  1 ĐC,    ĐC) 

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu  3 ĐC) 

- Bản sao CMND hoặc hộ chiếu và c c văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn 

hóa, trình độ chuyên môn. 

- Hồ sơ đề cử ứng cử phải gửi về Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 trước 16h ngày 

25 tháng 04 năm 2021 theo địa chỉ sau : 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 

Địa chỉ : 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng 

Điều 5. Lá phiếu bầu cử 

5.1 L  phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS được in sẵn h  tên c c ứng cử viên, sắp xếp 

theo thứ tự bảng chữ c i, do Ban tổ chức ph t hành và được đóng dấu treo của Công ty. 

5.2 Trên phiếu có in: Tên cổ đông; Số cổ phần sở hữu đại di n; Tổng số phiếu bầu. Cổ 

đông  đại di n cổ đông khi được ph t phiếu bầu cử phải ki m tra lại tên và số cổ phần có 
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quyền bi u quyết ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông b o ngay cho Ban tổ chức. 

5.3 Mỗi cổ đông đại di n cổ đông sẽ được ph t 01 (Một) phiếu bầu thành viên HĐQT và 

01 (Một) phiếu bầu thành viên BKS . 

Điều 6. Phƣơng pháp bầu cử 

6.1 Nguyên tắc bầu cử : 

- Đảm bảo tuân thủ c c quy định của ph p luật, Điều l  Công ty; đảm bảo dân chủ, công 

bằng. 

- Bầu cử trực tiếp theo hình thức b  phiếu kín. 

6.2 Theo quy định tại Luật Doanh nghi p và văn bản hướng dẫn thi hành, vi c bầu thành 

viên HĐQT, BKS được thực hi n theo phương thức bầu dồn phiếu.  

6.3 Tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại di n cổ đông được tính như sau 

- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT thành viên BKS: là số cổ phần sở hữu của cổ 

đông hoặc đại di n cổ đông nhân với số thành viên HĐQT thành viên BKS được bầu. 

- Số lượng thành viên HĐQT bổ sung nhi m k  2020-2025 cần bầu: 01 thành viên 

- Số lượng thành viên BKS bổ sung nhi m k      -   5 cần bầu:  1 thành viên 

6.4 Phương thức bầu cử 

- Cổ đông hoặc đại di n cổ đông có quyền: 

 Dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một ứng viên; 

 Phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên; 

- Cổ đông hoặc đại di n cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu trên mỗi l  phiếu bầu 

thành viên HĐQT, thành viên BKS cộng lại không được vượt qu  Tổng số phiếu bầu của cổ 

đông như đã hướng dẫn tại phần 6.3 của Quy chế này. 

Ví dụ cụ thể: 

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong nhi m k  quy định là gồm 05 thành viên. 

Một cổ đông đang sở hữu 1.000 cổ phần. Khi tham gia bầu cử thì số phiếu bầu sẽ là: 1.000 

cổ phần x 05 người = 5.000 phiếu bầu cử 

Khi bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên, cổ đông có quyền: 

+ Trường hợp 1: Dồn hết 5.000 phiếu này cho một ứng cử viên hoặc: 

+ Trường hợp 2:Có th  chia đều cho 05 người dự kiến sẽ bầu vào HĐQT, như vậy 

mỗi ứng cử viên sẽ được bầu 1.000 phiếu hoặc: 

+ Trường hợp 3:Có th  chia số phiếu bầu cho 04 người dự kiến bầu vào HĐQT, như 

vậy mỗi ứng cử viên sẽ được bầu 1.250 phiếu 

Cổ đông  hông bầu cho người nào thì điền số  0  hoặc gạch chéo ô số phiếu bầu c a người 

đó. 

* Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT là 5.000 phiếu. 

* Thực hi n tương tự đối với thành viên Ban ki m soát. 
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Điều 7. Cách ghi phiếu bầu : 

- Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông  đại di n ủy quyền của cổ đông viết số phiếu 

muốn bầu vào cột “ Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. 

- Nếu không bầu cho ứng viên, cổ đông  đại di n ủy quyền của cổ đông điền số “ ” 

hoặc gạch chéo vào cột “ Số phiếu bầu” . 

Điều 8. Quy định về phiếu bầu không hợp lệ 

C c phiếu bầu không hợp l  là phiếu: 

- Có tổng cộng số phiếu bầu cử vượt qu  tổng số phiếu được quyền bầu cử của cổ đông; 

- Phiếu không bầu cho bất k  ai trong danh s ch ứng cử viên; 

- Phiếu xóa toàn bộ tên ứng cử viên; 

- Phiếu có thêm tên người ngoài danh s ch ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua 

- Phiếu không có dấu treo hoặc không phải do mẫu của Ban tổ chức h p ĐHĐCĐ của 

Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 phát hành.  

- Phiếu có t y xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới)  

Điều 9. Điều kiện trúng cử 

- Thành viên HĐQT, thành viên BKS trúng cử sẽ được x c định theo số phiếu bầu tính 

từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho tới khi đủ số thành 

viên cần bầu. 

- Nếu có hai hay nhiều ứng cử viên có cùng số phiếu bầu thì tiến hành bầu lần hai đối 

với những ứng viên này. Nếu bầu lần   vẫn bằng nhau thì vi c có tiếp tục bầu nữa hay không 

sẽ do Đại hội cổ đông quyết định. 

Điều 10. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu 

- Ban Ki m phiếu tiến hành ki m tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của c c cổ đông; 

- Đảm bảo tính trung thực và bí mật của vi c ki m phiếu;  i c ki m phiếu phải được 

tiến hành ngay sau khi cuộc b  phiếu kết thúc. 

- Sau khi ki m phiếu xong, lập Biên bản ki m phiếu và công bố trước toàn Đại hội, 

đồng thời niêm phong c c phiếu bầu. Biên bản và toàn bộ phiếu bầu phải được niêm phong 

và giao lại cho Đoàn chủ tịch. 

Điều 11. Công bố kết quả trúng cử 

- Căn cứ Biên bản ki m phiếu, kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS được 

công bố ngay tại Đại hội. 

- Kết quả trúng cử được ghi nhận vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 12. Hiệu lực thi hành 

- Quy chế này được đ c trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến bi u quyết của c c cổ 

đông dự h p trước khi tiến hành bầu cử. 

- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ l  trên 50% tổng số phiếu bi u quyết 
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của c c cổ đông  đại di n theo ủy quyền cổ đông dự h p thì Quy chế này sẽ có hi u lực thi 

hành ngay và hết hi u lực khi được thay thế vào c c k  Đại hội kh c.   

 

 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

     NGUYỄN VĂN KHÁI 
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20r6

Th6ng 912004 d€n
th6ng 812007

rnane ostzilq
dOn thing
04t20r6

Truong Cao
t3 r. ' .A
oang Klnn te
k6 ho4ch Da

lTv

Nang

Trucrng D4i
HQc Ddng 6

10. Qu6 trinh c6ng t6c:
,

Tir nim... dOn nim.. Don vi cdng tfc Chri'c vu

Th6ng 1012007 dOn th6ng
10/201 1

Cdng ty TNHHMTV Duoc
Trung ucrng 3

bong ty TNAHMTv o,rs,
Trung ucmg 3

K0 to6n viOn

Ph6 phOng Td chtuc -
Hanh Chinh

Th6ng Ill201 I dOn th6ng
4t2012

Th6ng 0512012 d}nthtng
12t20r6

C6ng ty cd phdn Duoc
Trung ucrng 3

Pho Qu6n d6c Nhe
m6v GMP

Th6ng 0112017 dOn thfmg
IU20r7

COng ty c6 phdn Duoc
Trung uong 3

QuAn d6c Nhd miry
GMP

P46 pnong Nhdn sU -

TOng hqp
Th6ng 1212017 d6n nay COng ty cd phdn Duoc

Trung ucrng 3

Tdi cam tloan thOng tin tr€n ld dung sy th{t vd chiu hoirn toan tr6ch nhiQm trudc ph6p luQt vO nhftng
th6ng tin dd khai.

Dd ndng, ngdy I9 thdng 04 ndm 2021

w------__

Kdm Quy che il,ng ca, dd cir thdnh viAn HDQT @/DC)
IA$q; 1W Ns'rY1/



MầuOl/ĐC

CÔNG TY CÓ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

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

ĐƠN ĐÈ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CÔNG TY CỎ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 

NHIỆM KỲ 2020-2025

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CÔ PHẦN Dược TRUNG ƯƠNG 3

Tôi/tổ chức chúng tôi là cổ đông của Công ty CP Dược Trung ương 3 có tên dưới đây:

Tên cổ đông: TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP

CMND/ĐKKD số: 0100109385 Ngày cấp: 08/12/2016 Nơi cấp: Sở KHĐT thành phố Hà Nội

Người đại diện pháp luật: Ông Lê Văn Sơn Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội

Hiện đang sở hữu: 1.137.500 cổ phần (Bằng chữ: Một triệu một trăm ba mươi bảy nghìn năm 
trăm cổ phần)

nhất trí đề cử:

Bà: TRẦN THỊ MINH

CMTND/ĐKKD số: 201339902 Ngày cấp: 01/04/2008 Nơi cấp:Công an TP Đà Nang

Địa chỉ: 47D Hồ Biểu Chánh, p. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nang

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Ngoại thương

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (Bằng chữ: Không cổ phần)
Là ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty CP Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ năm 
2020 - 2025 được bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 06/05/2021.
Trân trọng cảm ơn! I ‘

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2021

CHỦ TỊCHTOíƯỖNG QUÀN TRỊ

Ghi chú:
Đơn đề cử kèm theo Sơ yếu lý lịch của ủng cử viên phải được gửi đến Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước 16h00 ngày 
25/04/2020 về: Công ty CP Dược Trung ương 3
Địa chi: 115 Ngô Gia Tự, p. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nằng



Mầu 03/ĐC

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

SO YÉU LÝ LỊCH
(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/ Ban kiểm soát 

Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nữ X

Họ và tên: Trần thị Minh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 02/02/1976
Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 201339902 ngày cấp:01/04/2008 nơi cấp: Công an TP Đà Nằng
Địa chỉ thường trú: 47D Hồ Biểu Chánh, p Hlòa cường Nam, Q Hải Châu TP Đà Nằng 
Số điện thoại liên lạc: 0914075885
Trình độ văn hoá: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Tên văn bằng Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Thòi gian 
đào tạo Co’ sỏ’ đào tạo

Cử nhân Ngành Ngoại 
thương

2000 04 năm Đại học Kinh tế & 
Quản trị kinh 

doanh Đà Nằng
Chứng chỉ Ke toán trưởng 2002 03 tháng Đại học kinh tế Quốc 

Dân
Chứng chỉ Kiếm soát viên 

doanh nghiệp
2014 1 tháng Công ty CP Đầu tư và 

đào tạo Doanh chủ

10. Quá trình công tác:

Từ năm...
đến năm... Đon vị công tác Chức vụ ,

2001-2010 Công ty Dược TW3 Nhân viên Phòng Kế toán

2011-2014 Công ty TNHH MTV Dược TW3 Kiểm soát viên

2015-2020 Công ty CP Dược TW3 Trưởng ban kiểm soát, Trưởng 
phòng Nhân sự

11. Quan hệ nhân thân:

Quan 
hệ

Họ và tên Năm 
sinh Địa chi thường trú Nghề 

nghiệp
Đon vị 

công tác

Bố Trần Hòa 1926
K60/2 Lê Đình Dương, Q 

Hải Châu TPĐN
Tự doanh

Mẹ Võ Thị Huynh 1941 K60/2 Lê Đình Dương Nội trợ



Chồng Nguyễn Bình 1976
47D Hồ Biểu Chánh p 
hòa Cường Nam Q Hải 

Chầu TPĐN

Kỹ xư xây 
dựng

Công ty tự 
doanh

Con

Nguyễn Minh 
Thục

2005
47D Hồ Biểu Chánh p 
hòa Cường Nam Q Hải 

Châu TPĐN
Học sinh

Nguyễn Minh 
Khang

2012
47D Hồ Biểu Chánh p 
hòa Cường Nam Q Hải 

Châu TPĐN
Học sinh

Anh

Trần Văn Liễu 1960 50 Lê Đình Dương ĐN Thợ mộc

Trần Văn Ân 1963 60/4 Lê Đình Dương ĐN Thợ mộc

Trần Văn 
Hàng

1968
12/A14 Phan Huy ích 
P12, Quận Gò Vấp 

TPHCM
Ở nhà

Trần Văn Lâm 1970
K60/2 Lê Đình Dương 

ĐN
Lái xe

Chị Trần Thị Sanh 1972 56/9 Lê Đình Dương ĐN Kế toán
Công ty 
Dacotex

Anh
Trần Văn
Thanh

1973
8G5, DCT4 Tân Hưng 
thuận, Q12, TPHCM

Kỹ sư tin 
học

Công ty CP 
Dịch vụ dữ 
liệu CNTT 

Vi Na

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về 
những thông tin đã khai.

Hồ sơ đính kèm: (CMND, bằng cấp,...)

1. Bản sao CMND

2. Ban sao Bang cap
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HOA rA Ugr CHt NGHIA VrTT NAM

DOc l$p - Tq do - H4nh phirc

Dd IVEng, ngdy 06 thdng 05 ndm 2021

BIEN gAX KIEM PHIEU

NG

1.

2.

TAr DAr HQr DONG Co OoXC THTIONG XmX XAVI 202r

Hdm ndy, vdo hic 13h30 phrit , ngay 05 thang 06 ndm 202I tai Kh6ch san Eden

Plazathdnh ph6 Ed Ning, Ban Ki6m phiiiu gorn c6c 6ng , bd c6 tOn sau :

1. Bd Truong Minh NguyQt - Trudng ban

2. Ong Ph4m Dinh Nhat Huy - Thdnh vi6n

3. Bd VO Ly H6ng Hdn - Thdnh vi0n

E5 ti6n hdnh biOu quytit c6c nQi dung tai Dai hOi d6ng cO d6ng thudng ni6n ndm

202I nhu sau :

Thdng qua thinh phffn Dohn chri tich

Thdnh phAn f)odn chu tich, bao g6m :

- Ong Nguy6n Vdn Khdi - Chir tqa .

.4.- Ong Trucrng Thoai Nhdn

- Ong TrAn Anh Tu6n
--: " t ..1 'K€t qua bi€u quy€t :

- TOng sO cd phAn tham gia bi6u quy6t : 1.578J70 CP , trong d6.
nA t .A ,, ,r \ r r- SOphiOut6nthdnh :1.578.770 CP, chi6m ti l9 100% (ti l0 qui dinhtir 5I%).

- SO phitiu kh6ng t6n thdnh: 0 CP, chiOm ti 19 0 %

- SO phi6u khdng a6 i ki6n : 0 CP, chi6m ti le 0 %

f5t lufn : D4i hQi da bi6u quytft th6ng qua 100% thanh phAn Doan chu toa g6m

c5c 6ng ba co tOn trOn.

Thdng qua thinh phAn Ban ki6m phi6u

Thdnh phdn Ban Ki0m phi6u , bao g6m:

- BA Truong Minh NguyQt - Tru0ng ban

- Bd Vo Ly HOng Hdn

- Ong Pham Dinh Nhat Huy
--1, , t.,1 'K€t qua bi€u quy€t :

- T6ng sO c6 phAn tham giabitiu quytit : 1.578.170 CP, trong do.
n A t . A , , ,r \ 1 < FR  --   ^- SOphiOut6nthdnh :1.578.770 CP, chi6mti 19 100% (ti 19 qui dinhtt 5Io/otro

lOn).

,,
Bi0n b6n ki6m phi€u DHDCD 2021

1



- SO phi6u kh6ng t6n thdnh: 0 CP, chi6m ti le 0 %
nA t .A 11   , .1- 56 phi6u kh6ng c6 i,ki6n : 0 CP, chiOrn ti lq 0 %

f6t lufln : Dpi hQi da biOu q,ry6t th6ng qua I 00% thdnh phAn ban kiOm phitiu g6rn

c6c 6ng bd co t€n tr6n.

3. Thdng qua chuong trinh nghi sq
--X, t | .'
K€t qua bi€u quy€t :

- T6ng s6 c6 phAn tham gia biOu quy6t : 1.578.770 CP , trong do.
nA t .A ,, ,r \ a a F-i --   t- SOphi6ut6nthdnh :1.578.770 CP, chiOmti 19 100 % (ti 19 qui dinhtu 5Io/otrb

lOn).
a A t . A r I A , , rr r I n /--tr\ t '- SO phiOu khdng thn thinh: 0 CP, chiOm ti 19 0 %

- SO phiiiu khdng e6 i'ki6n : 0 CP, chi6m ti le 0 %

f6t tu$n : D4i hQi dA bi6u quy6t th6ng qua I 0Q% chuong trinh nghi sp .

4. Th6ng qua Quy ch6 ldrm viQc tgi Dai hQi
--.!, t t .'
K€t qua bi€u quy€t :

- T6ng sO cd phAntham giabiOu quy6t : 1.578.110 CP, trong do.
nA , .A ,, ,r \ | I FF^ FF   ^- SO phiOu t6n thdnh :1.578.770 CP, chiOm ti 19 100 % (ti l0 qui dfnh tt 5lo/otrb

.lOn).
n I t . X r r A , , ,r \ r n  h , '- SO phi6u kh6ng t6n thdnh: 0 CP, chiOrn ti le 0 %

- SO phiOu khdng co i,kiiSn : 0 CP, chi0rn ti 19 0 %

KOt lufn : D4i hQi da biOu quy0t 100% thOng qua Quy ch0 larn vi6c tai Dai h6i.

Thdng qua viQc sfra tt6i Di6u lQ Cdng ty
.-.{. " t .,!, 'K€t qua bi€u quy€t :

- TOng sO c6 phAn tham gia biOu qrrytit : 1.518.110 CP , trong do.
nl ,.4 ,i \ a I FF^ FF   

^ 
t.'- S0 phiOu tan thdnh :1.578.770 CP, chiem ti le 100 % (ti 19 qui dinh ti 65ohtro

16n).

- SO phi6u kh6ng t6n thdnh: 0 CP, chi6m ti rc 0 %

- SO phit5u khdng co i,ki6n : 0 CP, chi6rn ti 19 0 %

f6t lu$n : Dpi hQi da biOu quy6t 100% thOng qua vi0c sua d6i Ei0u l0 c6ng ty.

Thdng qua viQc sfra til6i Quy ch6 nQi bQ vO quin tri cdng ty
,.L , t .,1.
K€t qua bi€u quy€t :

- TOng s6 cO phAn tham gia bi6u quytit : 1.5 78.110 CP , trong d6.
nA t.A,/,r\ r r F-i-F  .^ r.'- SOphi6ut6nthdnh :1.578.770 CP, chiOm ti 19 100% (ti 10 qui dinh tt 5lo/otrb

l0n).

- SO phitiu kh6ng t6n thdnh: 0 CP, chi6m ti rc 0 %

- SO phi6u kh6ng co i,ki6n : 0 CP, chi5m ti 19 0 %

Bi€n bAn kiOm phiiiu DHDCD 2021
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f6t lufn : Eai hQi da bi0u quytlt 100% th6ng qua viQc sua d6i Quy ch6 nQi b0 v0

qu6n tri c6ng ty.

7. Thdng qua viQc ban hirnh Quy ch6 ho4t ilQng cria HQi tl6ng quin tri
--1, 2 7

K€t qua bieu quy€t.'

- TOng sO cO phAntham giabi6u quyOt : 1.518.770 CP, trong do.
nA t.' a Fn6 

-- 
 an- SO phi0u t6n thdnh :1.578.770 CP, chiOrn ti lQ 100% (ti 19 qui dfnh tu 5l%o tr1

l6n).
nA t.' ,r \ 1 n ^h- SO phi0u kh6ng t6n thdnh: 0 CP, chi0m fi rc 0 %

- SO phitiu kh6ng c6 i,ki6n : 0 CP, chi6m ti le 0 %

fOt lufln : D4i hQi da biOu quytft rc}% th6ng qua viOc ban hdnh Quy chO ho4t dQng
? TT ' +I

cua HQi d6ng qu6n tri c6ng ty.

8. Thdng qua viQc ban hhnh Quy ch6 ho4t ilQng cfia Ban ki6m soft
--1. 2 |K€t qua bi€u quy€t :

- T6ng s6 c6 phAntham giabiOu quytit : 1.578.770 CP, trong do.
nA t .' I F-6 FF  

^n- SO phi6u t6n thdnh :1.578.770 CP, chiOrn ti le 100 % (ti 19 qui dinh tu 5lo/o'trb

l0n).
nA ,,' ,'r *r n  n- SO phi0u khdng t6n thdnh: 0 CP, chiOm ti 19 0 %

56 phieu kh6ng e5 t,ki6n : 0 CP, chiOrn ti lq 0 %

fiit lufn : D4i hQi da biOu quy6t 100% th6ng qua vi0c ban hanh Quy ch6 ho4t

dQng cua H6i cl6ng qu6n tri c6ng ty.

9. Brlo c5o ho4t ilQng quin tri cria HDQT nim 2020 vi Phuong hudng ho4t

ttQng nim 2021
'ttt

K€t qua bi€u quy€t :
mi ' ' \ '- Tdng sO cO ph6n tham gia biOu quyOt : 1.578.110 CP , trong do.

- SO phi6u t6n thdnh :1.578 .710 CP, chiOrn ti le 100 % (ti 19 qui dinh tu 5lo/otrd

lOn).
nK t.' ,i \ r n ^h- SO phi6u kh6ng thn thinh: 0 CP, chi0m ti l9 0 %

- 56 phit5u khdng co i ki6n : 0 CP, chi6nr il rc 0 %

Xiit lufln : D4i hQi da bi0u quy6t 100% thdng qua 86o c6o hoat dQng quAn tri cria

HDQT ndm 2020 vd Phuong hudng ho4t dQng ndm 2021.

10. 86o c6o ho4t ilQng sf,n xu6t kinh doanh nim 2020 vn k6 ho4ch nim 2021 c:ira

Ban tlidu hirnh.
-.: I t 

t 
'K€t qua bi€u quy€t :

- TOng s6 cO phAn tham gia biOu quytSt : 1.578.770 CP , trong do.
nA t ..' a FFd Fu   n- SO phi6u t6n thdnh :1.578 .770 CP, chiOrn ti le 100 % (ti 19 qui dinh tu 5lo/o tro

Bi6n bAn ki6m phi€u DHDCD 2021



l€n).
nA t.A- SO phi6u kh6ng t6n thdnh: 0 CP, chiOm ti le 0 %

,rr.- SO phiOu kh6ng c6 i kiOn : 0 CP, chiOm fi rc 0 %

fiit lufn : D4i hQi da bi6u quytit 100% thong qua Bao cao ho4t dOng sAn xudt

kinh doanh ndm 2020 vd k6 hoach ndm 2021cria Ban cliAu hanh.

1L. 86o c6o ho4t itQng cria Ban Ki6m sorit nim 2020
../, t t . 

o

K€t qua bi€u quyAt :
,rt\a,- TOng sd c6 phdntham giabi6u quy0t : 1.518.110 CP, trong do.

nA t .A , r ,r \ r r F-^ --A  n- SO phiOu t6n thdnh :1.578.770 CP, chiOrn ti le 100 % (ti 19 qui rlinh tt 5lo/otrl

l6n).

- SO phi6u kh6ng t6n thdnh: 0 CP, chiOm

- SO phit5u kh6ng c6 i ki6n : OCP, chi6m

f6t lufn : D4i hQi da bi6u quytit rc}%
--. A ,,Ki€m so6t ndm 2020.

12. Td trinh B6o crlo t]ri chinh dfl duoc ki6m tof n nim 2020
--,( t a .'

K€t qua bi€u quy€t :

- Tdng sO cd phAntham giabi6u eu),6t : 1.518.770 CP, trong d6.

- SO phitlu t6n thdnh :1.578.770 CP, chiOm ti lC 100 % (ti 19 qui clinh tU 5 [o/otrb

l6n).
nA t.A- SO phiOu kh6ng t6n thdnh: 0 CP, chi0m ti 19 0 %

- SO phi6u kh6ng c6 j,ki6n : 0 CP, chi6m ti 19 0 %

I(6t lufn : Dpi hQi da biOu quytit rcO % th6ng qua b6o c6o tdi chinh dd dusc kitln
tofn ndm 2020.

13. Dg ki6n phAn ptr6i lqi nhufn nIm 2020 & MOt s6 chi ti6u thi chfnh nim 2021
.r1 2 t .'
K€t qua bi€u quy€t

,rt\2rl- T6ng sO c6 phdn tham gia biOu quy6t : 1.578.770 CP , trong do.
nA , .A , r ,r \ r r FFi -FA  ^- SO phiOu t6n thdnh :1.578.770 CP, chi6m ti l9 100 % (ti l0 qui clinh tir 5lo/otrt
lOn).

n A r . A r 1   , , ,i \ i n nn l- SO phiOu khdng tdn thdnh: 0 CP, chi€rn ti le 100 %

- SO phitiu kh6ng c6 i,ki6n : 0 CP, chi6m ti le 1 00 %

f6t lu$n : D4i hQi da biOu quytit rc}% th6ng qua ds ki6n phdn phOl loi nhuAn

ndm 2020 & MOt s0 chi tiOu tdi chinh ndm 2021

14. Td trinh Brio c6o chi trf, tht lao, lucrng HDQT, BKS, Tdng gi6m d6c, Thu ky

Cdng ty nim 2020 & K6 ho4ch chi trri thi lao, lucrng HDQT, BKS, Tdng

girim tl6c, Thu kf Cdn gW nIm 202I

Bi6n bin ki6m phi6u EHDCD 2021
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,
K€t qua bi€u quy€t :

-i A ' \ '- TOng sd c6 phAntham giabiOu quy€t : 1.518.170 CP, trong d6.

- SO phiiSu t6n thanh :1.578.770 CP, chi€rn ti le rcO o (ti l9 qui dinh tU 5I%otrl
l0n).

nA r.A- SO phiOu khdng t6n thdnh: 0 CP, chi0m ti le 0 %

- SO phiiSu kh6ng c6 j,ki6n : 0 CP, chi6m ti le 0 %

f6t lu$n : D4i hQi dA bi6u quytit rc}% thdng qua 86o cao chi tri thu lao, luong

HEQT, BKS, TOng gi6m d6c, thu ky cong ty ndrn 2020 & Ke hoach chi tr6 thu

lao, luong HDQT, BKS, TOng giim d6c, thu ky cong ty ndrn 2021.

15. Td trinh vi viQc lqa chgn dcrn vi ki6m to6n nim 2021
--.L t t .'
K€t qua bi€u quy€t :

ar?\- TOng sO c6 phdn tham gia biOu quy6t : 1.518..710 CP , trong d6.
nAt.A,rrr\rrF-^--  ^- SOphi0ut6nthdnh :1.578.770 CP, chiOm ti 19 100 % (ti 19 qui dinhtu 5Io/otrt

l0n).
nL t.A- SO phi6u kh6ng t6n thdnh: 0 CP, chiOm ti 19 0 %

- 56 phi6u khdng c5 i,ki5n : 0 CP, chiOm ti le 0 %

fiit lu$n : D4i hQi dA bi6u quytft 100% thong qua Tcr trinh r,/v lua chon don vi

ki0m toftn ndm 2021.

16. Th6ng qua td trinh miSn nhiQm chri'c vu thirnh vi6n HDQT A6i vOi Ong Vn

Tam Khdi vi bflu bd sung 01 thhnh vi6n HDQT
--.{ 2 t .' 'K€t qua bi€u quy€t :

a-ra\?- T6ng s6 cd phdn tham giabiOu quyOt : 1.518.770 CP, trong d6.
n K t . A ,r \ r r F-^ --  ^^SO phi6u t6n thdnh :1.518.770 CP, chiCrn ti le 100 % (ti 19 qui dinh tir 5Iohtrb

l6n).
nK t.l- SO phi0u khOng t6n thdnh: 0 CP, chiCrn ti le 0 %

- SO phitiu kh6ng co j,ki6n : 0 CP, chi6m ti 19 0 r/o

f6t lufn : D4i hQi dA bi0u quy6t 100% thong qua viOc mi6n nhiOm chuc vir thdnh

viOn HDQT d6i v6i Ong Vfl Tam Kh6i va bAu bd sung 01 thdnh vi6n HDQT.

17. Thdng qua Td trinh mi6n nhiQm chrlc vg thirnh vi6n BKS O6i vOi bh TrAn

Thi Minh vi bffu bd sung 01 thirnh vi6n BKS

K€t qua bi€u quyet ;

mi x " \ o- T6ng s6 cO phdn tham gia bi6u quy6t : 1.578.170 CP , trong do.
,r- SO phiOu t6n thdnh :L518.770 CP, chi6m ti 19 100 % (ti l9 qui dinh tt 5lohtrb

lOn).
nA ,A- 56 phiOu kh6ng t6n thdnh: 0 CP, chiOrn ti le 0 %

- SO phitfu kh6ng co i,ki6n : 0 CP, chi6rn ti le 0 %
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fiit lufln : D4i hQi da biOu quytit 100% thong qua viOc miSn nhiOm chric vu thanh

vi0n BKS COi vOi bd TrAn Thi Minh va bau bo sung 0l thdnh vi6n BKS.

18. Th6ng qua Quy chti CG cfr, rlng cfr vh bAu cfi' b6 sung thhnh vi6n HOi tl6ng

quin tri, th)nh vi6n Ban ki6m soit tai Dai h6i cl6ng cd il6ng thudng ni6n nim
2021.
--.! , tKet qua bi€u quy€t :

- T6ng s6 cO phAn tham giabi6u quyt5t : 1.578.770 CP , trong d6.
nA t.'- SO phi6u t6n thdnh :1.578.770 CP, chiOrn ti l0 100 % (ti 19 qui <linh tir 5IYotr?

t0n).
nX 

".' 
r \ r n  n- SO phiOu kh6ng t6n thdnh: 0 CP, chiOrn ti le 0 %

- SO phit5u kh6ng c6 j,ki6n : 0 CP, chi6m ti 19 0 %

I(6t lufn : D4i hQi da bi0u quytit 100% th6ng qua Quy cnO Ae cir, fng cu va b6u

cu b6 sung thanh viOn HOi ddng quAn tri, thDrnh viOn Ban kiOm so6t tai Dai h6i
+X / tddng cd d6ng thudng ni6n ndm 2021.

19. Th6ng qua danh sfch f'ng cfr vi6n bAu bd sung thinh vi6n HOi tl6ng quin tri
nhiQm ky 2020-2025

Dai hQi dd biOu q,rytlt th6ng qua danh s6ch r-rng cu' viOn bAu bO sung 01 thanh vi€n

HOi d6ng quin tri nhi€m kj/ 2020- 2025 gorn c6c 6ng ba co tOn sau : '

- Bd TrAn Thi Minh ( T6ng cdng ty Duoc Vi0t Nam d0 cu)

Ket qud bi1u quy€t :
mr ( : r I .1 ;.- I'ong s0 c6 phdn tham gia bi€u quy6t : 1.578.770 CP , trong d6.

- 56 phi6u tdn thdnh :1.578.770 CP, chi6rn ti le 100 % (tilQ qui dinh tir 5t% trd

l6n).

^t ,.: ,,^- Sd phiOu khdng tdn thdnh: 0 CP, chidm i rc 0 %

- SO phi6u kh6ng c6 5; nen : 0 CP, chi6m till 0 %

fiit tufln : Dpi hQi da bi6u quytit IOOoz thdng iua danh s6ch ring cri vi€n bAu
.^ '-^' -;thanh vi6n HQi d6ng quan hi nhiQm kj, 2020- 2025 g6m 6ng bd co tdn trdn.

20.Th6ng qua danh srich rirng crfr viOn ndu nii sung thhnh viGn Ban ki6m sodt

nhiQm lc) 2020-2025

Dai hQi Oa UiCu quy6t th6ng qua danh sdch ring cu vi€n biu b6 sung 0l thanh

vi€n Ban ki€m so6t nhiQm kl 2020- 2025 gdm ong bd c6 t€n sau :

- Ong Nguy6n tr6 Nam ( T6ng c6ng ty Duo-c Vi6t Nam d0 cu)
..:. ",,: :.Let qua Drcu quyel :

- t6ng sd c6 phdn tham gia bitiu quyiit : t.578.270 CP , trong tl6.
^; ,.^- 56phiQu tdn thanh :1.578.770 CP, chiOm ti l0 100 % (til|qui dinh tt 51% trd
l6n).
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- SO phiOu kh6ng t6n thdnh: 0 CP, chi6rn ti le 0 %
nA r .A r r A , ,1- SO phiOu kh6ng c6 i ki6n : 0 CP, chi6m ti 19 0 %

fOt luf n : Dai h6i da bi0u quyt5t 100% thdng qua danh s6ch ung cir vi6n bAu b6

sung thdnh viOn Ban Ki0m so6t nhiQm ky 2020- 2025 g6rn 6ng ba co tOn trOn.

21. Bdu bd sung thhnh vi6n HOi tt6ng quin tri nhi6m ky 2020-2025

K6t qui ki6m phi6u cu th6 nhu sau:
mi ' '- TOng sO phi6u ph6t ra ld: 26 phiOu,tucrng Lrng voi 1.578.770 c6 phdn

- TOng s6 phiriu thu vd ld:26 phi6u,tuong u'ng vdi 1 .578.770 c6 phAn
nA , '- SO phiOu hqp 19 la :26 philu

,f- SO phiOu khdng hqp 10 ld :0 phiOu

Ba TrAn Thf Minh clpt L.578.770 phiOu bdu, d,atty le 100%

f6t lufn: Bd IrAn Thi Minh dA trung cu' chuc'danh thanh viOn HQi d6ng quin trf

nhiQm ky 2020'2025.

22.Biu bd sung thhnh vi6n Ban ki6m soit nhiQm ky 2020 -2025

Ktit qua kiOm phitiu cu th6 nhu sau:
mi ' , , ,' a ? \- T6ng s6 phiOu ph6t ra lir: 26 phiOu,tuong ung vdi 1 .578.770 cO phdn

- T6ng s6 phiOu thu vd lit:26 phi6u,tuong u'ng voi 1 .578.770 c0 phAn .

nA , ' '- SO phi6u h-op l0 la : 26 phiOu
,r/- SO phi6u kh6ng h-o. p 19 la :0 phiOu

A'-
Ong Nguy6n ThC Nam dqt t.578.770 phi6u bdu, datty l0 100%

K6t lu6n: 6ng Nguy6n thti Nam dd trring cri chric danh thanh vi6n Ban ki6m

. so6t nhiQm kj 2020-2025.

. 23. Thdng qua Nghi quy6t O4i n6i
--.! , ,.: :' Ket quo brcu quyet:

-t 
i i i i ,i 

^- T6ng s6 c6 phdn tham gia bi€u quy6t : |.578.770 CP , trong d6.

- Sd phi6u tdn thdnh :1.578.770 CP, chi6rn ti lC 100 % (til) qui dinh tir 51% trd

l6n).

^; ,'; ,,^- 56 phi€u khdng t6nthanh: 0 CP, chi6m ti lQ 0 %

- SO phi6u khdng c6 y ki6n : 0CP, chi6m ti lQ 0 %

f6t lu6n : Dai hQi da bi6u quyt5t 100% th6ng qua Nghi Quyt5t Oal troi

,.i ,.; ,.;Bidn bdn kidm phi6u bi€u quy€t cudc hop DHDCD thudng niOn ndm2021 duqc lip
xong hic 15 gid 30 phrit ctmg ngdy vd dd thdng qua tru6c Dai hQi

Dai hoi nh6t tri 100%, kh6ng c6 j ki6n kh6c.

\-)
\

,'!

g

Bi6n b6n kiOm phitiu DHDCD 2021



TM BAN KItrM PHIEU

TRUONG BAN
I'^v'
I

{*ryr-DL ilbb4

8lnizt$r19.i,+,1ili:Jt#,n$iii;;i;:li;itixil;i:iiii:i:;:i:;:tri:ltiii:i:lr:i:i:

n'^ | I r.iBren ban kr€m phi€u DHDCD 2021


	C:\Users\ADMIN\Desktop\Tai lieu DHDCD 2021-new\Tai lieu DHDCD 2021\2.chuong trinh dai hoi.pdf
	C:\Users\ADMIN\Desktop\Tai lieu DHDCD 2021-new\Tai lieu DHDCD 2021\3. Quy che DH 2021.pdf
	C:\Users\ADMIN\Desktop\Tai lieu DHDCD 2021-new\Tai lieu DHDCD 2021\5. To trinh sua doi ĐL.pdf
	C:\Users\ADMIN\Desktop\Tai lieu DHDCD 2021-new\Tai lieu DHDCD 2021\9. BCHĐQT nam 2020, phuong huong 2021.final.pdf
	C:\Users\ADMIN\Desktop\Tai lieu DHDCD 2021-new\Tai lieu DHDCD 2021\10.Bao cao cua Ban tong giam doc nam 2020.pdf
	C:\Users\ADMIN\Desktop\Tai lieu DHDCD 2021-new\Tai lieu DHDCD 2021\11.Bao cao KS năm 2020.pdf
	C:\Users\ADMIN\Desktop\Tai lieu DHDCD 2021-new\Tai lieu DHDCD 2021\13. To trinh phan chia LN, chia co tuc 2020& mot so chi tieu tai chinh 2021.Sua.pdf
	C:\Users\ADMIN\Desktop\Tai lieu DHDCD 2021-new\Tai lieu DHDCD 2021\14.To trinh thu lao HĐQT, BKS.pdf
	C:\Users\ADMIN\Desktop\Tai lieu DHDCD 2021-new\Tai lieu DHDCD 2021\15.To trinh lua chon don vi kiem toan bctc nam 2020.pdf
	C:\Users\ADMIN\Desktop\Tai lieu DHDCD 2021-new\Tai lieu DHDCD 2021\16. TT miễn nhiệm TV HĐQT ông Vũ Tam Khôi.pdf
	C:\Users\ADMIN\Desktop\Tai lieu DHDCD 2021-new\Tai lieu DHDCD 2021\17. TT miễn nhiệm TV BKS bà Trần Thị Minh.pdf
	G:\Công ty\2021\CBTT\Don de cu BKS Duoc TW3.Mr.Nam.pdf
	G:\Công ty\2021\CBTT\SYLL Nguyễn Thế Nam.PDF

		2021-05-10T16:29:48+0700




