
CONG TY co PHAN CONG HoA XA HOI cmr NGHIA VI~T NAM
f)~ LY HANG HAlV~T NAM DQcL~p - TV do - H~nh Phuc

S6: 01l2021IBBIDOOCD TP. H6 Chi Minh, ngay 27 thdng 04 ndm 2021

" ?BIEN BAN
D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2021
CONG TY CO pHAN DAI LY HANG HAl VIET NAM. .

- Can cir Luat Doanh nghiep 2020 s6 59/2020/QH14 diroc Quoc h(>ikhoa 14 mroc
CHXHCN Vi~t Nam thong qua ngay 17/06/2020;

- Can cu Di~u l~ v~ t6 chirc va hoat d(>ngcua Cong ty c6 phan Dai ly Hang hai
Vi~t Nam (sau day goi la Cong ty) d§ duoc Dai h(>id6ng c6 dong thanh l~p thong qua ngay
14/06/2006 va b6 sung, sua d6i ngay 23/06/2020;

- Can cir Quy chS lam viec tai Dai h9i d6ng c6 dong thirong nien nam 2021.

Cong ty c6 phan Dai ly Hang hai Vi~t Nam (VOSA) d§ tien hanh t6 chirc D~ h(>i
d6ng c6 dong thuong nien nam 2021, C1.lth~ nhu sau:

- ThOi gian: Tir 08h30 dSn 12h15 ngay 27 thang 04 nam 2021.

- f)ia di~m: Sanh Tan Binh, Tkg 2 Khach san Muong Thanh Luxury Sai Gon, s6
261C Nguyen Van Tr6i, Phuong 10, Qu~ Phu Nhu~, TP. H6 Chi Minh.

- Thanh phAn tham d\f: cac c6 dong cua Cong ty co ten trong danh sach c6 dong
ch6t quy~n tham dlJ DOOCD ngay 29103/2021, nhu sau:

• S6 c6 dong tflJCtiSp tham dV: 50 c6 dong va 09 c6 dong trinh uy quy6n tham dV
t~ D~i h(>i,d~ di~n cho 12.865.805 c6 phfrn, chi~m 91,27 % t6ng s6 c6 phfrnco quy~n bi~u
quySt cua Cong ty.

• Cac thanh vien H9i d6ng quan trt, Ban Ki~m soat, Ban T6ng giam d6c, Gi:im d6c
cac don vi thanh vien.

DIEN BIEN J)~I HQI

I.THiT Tl)C KHAI M~C f)~ HOI:

- Ban t6 chuc tiSn hanh thu t1.lCdang Icy d~i bi~u tham dv D~i h(>i.

- Ba Nguy~n Bich Thao, thay m?t Ban t6 chuc tuyen b6 ly do, giai thi~u thanh phk
tham dv f)~i h9i, Thay m?t Ban ki~m tra tu cach c6 dong dQcBao cao xac nh~n tu cach d~i
bi~u c6 dong tham dv va giai thi~u Doan Chu tich va Chli tQaf)~i h(>i.
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Can clf Lu{zt doanh nghiep 2020 va DiJu 18 DiJu If ta chlfc va hoat d?ng cua
Cong ty ca phOn D{li If hang hili Vift Nam, can clf Bdo cdo xdc nh{zn tu cdch d{li biJu ca
dong tham dlf, D{li h~i d6ng ca dong thuimg nien niim 2021 du tliJu kirn iii tiin hanh
hI/P phdp va hI/P If.

• Doan Chu tjch D~i h{}i:

- Ong D6 Ti~n Dire - Chu tich HDQT Cong ty - Chu toa;
- Ong Trinh Vii Khoa - T6ng giam d6c Cong ty;
- Ong Hoang Vi~t - Truong Ban kiem soat Cong ty.

D{li h?i nhat tri thong qua Doan chu tich /){li h?i vOitj If chap thu{zn ta 100%.

• Chii toa d~ elf Ban thu IcyD~i h{}i:

1. Ong TrAnDuy Dire - Thu kY Cong ty;
2. Ba Nguyen Thi Thanh Hai - Chuyen vien Ban Tai chinh k~ toano

• Chii tea d~ elf Ban ki~m pbi~u D~i h{}i:

1. Ong TrAnCong Toan - Ngum ph\! trach quan tri Cong ty - TruOng ban;
2. Ong Le Qu6c Cuang - Ph6 TruOng ban Quan ly dAutu - thanh vien;
3. Ba TrAnThanh HU011g- Can bQBan T6 chuc ti~n lU011g- thanh vien;
4. Ong Nguyen Hung L~nh - Can bQBan Tai chinh K~ toan - thanh vien.

D~i h{}inh§t tri thong qua Ban thtr ky va Ban ki~m phi~u D~i h{}ivo; tY l~ eh§p
thu~n lit 100%.

• Doitn ehii tjeh b~t diu di~u hanh D~i h{}i:

- Ong D6 Ti~n Duc pharr cong ba Nguyen Bich Thao gi6i thi~u ChU011gtrinh va Quy
ch~ lam vi~c cua D~i hQid~D~i hQi d6ng c6 dong thuang nien nam 2021 thong qua.

- Ba Nguyen Bich Thao trinh bay Chuong trinh va Quy ch~ lam vi~c d~ D~i hQi bi~u
quy~t thong qua.

/){li h?i nhat trl thong qua Chuung trinh va Quy chi tam vifc vui tj If chap thu{zn
la 100%.
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ll. cAc BAo cAo CVA HOI DONG QuAN TRl, TONG GIA.M DOC,
BANKIEM SoAT:

1. Ong D6 Ti~n Duc - Chu tich HDQT bao cao danh gia cua HDQT v~ ho~t dQng
cua Cong ty va bao cao ho~t dQng cua HDQT nam 2020 va phuong huang nam 2021.

2. Ong Trinh VUKhoa - T6ng giam d6c trinh bay bao cao k~t qua SXKD, bao cao tai
chinh nam 2020 va k~ ho~ch SXKD nam 2021. Bao cao k~t qua ffii chinh va k~t qua ki~m
toan nam 2020.

3. Ong Hoang Vi~t - TruOng Ban ki~m soat trinh bay bao cao ho~t dQng cua Ban
ki~m soat nam 2020 va phuong huang ho~t dQngnam 2021.
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ITI. cAc TO TRINH T~ D~ HOI DONG CO DONG NAM 2021:

* HQid6ng quan tri trinh Dai hQi d6ng c6 dong xem xet, cho y kien v~ cac To trinh
DHDCD, cu th~ nhu sau:

- Ba Nguyen Bich Thao, Thanh vien HDQT trinh DHDCD xem xet, cho y ki~n v~
cac To trinh sau:

+ To trinh s5 142/TTr-DHDCD ngay 22/04/2021 V/v thong qua Bao cao Thirong
nien, Bao cao Tai chinh nam 2020.

+ To trinh s5 143/TTr-DHDCD ngay 22/04/2021 V/v phan phoi loi nhuan nam 2020;
K€ hoach SXKD, d~u tir va phan ph5i loi nhuan nam 2021.

+ To trinh s5 144/TTr-DHDCD ngay 22/04/2021 VIv thong qua Quy ti~n luang, Quy
thu lao, Quy ti~n thirong thuc hien nam 2020 va K~ hoach nam 2021 cho cac thanh vien HQi
d6ng quan tri, Ban kiem soat, Ngiroi quan Iy chuyen trach va Ngiroi PTQT Cong ty.

- Ong D6 Ti~nDire, Chu tich HDQT trinh DHDCD xem xet, cho y ki~n v~:

+ To trinh s5 145/TTr-DHDCD ngay 22/04/2021 V/v sua d6i Di~u I~Cong ty, Quy
ch~ nQibQv~ quan trj Cong ty, Quy ch~ho~t dQngcua HQid6ng quan trj, Ban kiem soat.

- Ong Hoang Vi~t, Truang Ban kiem soat trinh DHDCD xem xet, cho y ki~n v~:
+ To trinh s5 146/TTr-DHDCD ngay 22/04/2021 V/v k~ ho~ch h,ra ch9n Cong ty

ki~m toan nam 2021.

IV. Y KIEN CVA cAc CO DONG VE cAc BAocAo, cAc TO TRINH T~
f)~HOI:

* Ong va Xuan Trung (Md c8 dong 583):

- HDQT sua d6i Di~u l~ hi~n hanh c6 nam (05) thanh vien va thee toi duqc bi~t la
Di~u l~ m6i c6 bay (07) thanh vien HDQT v~y c6 th~ cho chung toi bi~t v~ vi~c thay d6i
nay nh~m m\lCdich gi va d\Ia tren co s6 nhu th€ nao d~ thay d6i.

*Ong f)6 Tiin f)uc (Chu ttchHf)QT) tra lili:
- D\I thao Di~u l~ sua d6i vS thanh vien cua HDQT la khong c6 S\Ithay d6i, v§n gift

nguyen nhu Di~u l~ hi~n t~i la bay (07) thanh vien. Trong d6 v§n thee co c~u cua Nghj djnh
155, quy djnh cua Cong ty d~i chung niem y~t v~ ti l~ ti:r sau (06) d~n tam (08) thanh vien,
thi phai c6 t5i thieu hai (02) thanh vien HDQT dQc l~p. Do d6, co cAucua s5 lUQ'Ilgthanh
vien HDQT khong c6 gi thay d6i.

* Ong TrdnHfmg Quang (Md cJ dong 472):
- Thu nh~t toi dang la Uy vien HDQT, cung la c6 dong, toi xin n6i r~t cong khai, toi

chi mong Cong ty lam an c6 hi~u qua han d~ duqc chia c6 ruc nhiSu. Toi chua bao gio lam
b~t kY diSu gi gay anh huang d~n S\Iphat tri~n cua VaSA, n~u c6 thi chi lam diSu t5t cho
vaSA, cho nen la n~u ai c6 thong tin gi trong cUQch9P 6 day thi n6i nang khong duqc vu
kh5ng. Xin nh~c l~i, toi luon luon g6p y chan thanh nh~t de cho vaSA lam vi~c hi~u qua
nhili, de dam bao quy~n lqi cho toi, n~u nhu sau nay c6 co hQik~ ca nha nu6c c6 thoru v5n
thi toi se ti~p t\}cmua vi toi r~t yeu VaSA va toi c6 trach nhi~m v6i tiSn d~u tu cua toi. Toi
c6 n6i v6i anh Khoa t~i cong ty toi, n~u sau nay nha mr6c c6 thoai v5n thi m9i ngum nen
~p trung rnua c6 phk cua VaSA d~ phat tri€n t6t han, con n~u cac anh khong mua thi toi
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mua, nha mroc khong thoai v6n thi cfing chang ai mua ducc ca, con toi nhir v~y la khong
phai la d~ thau tom. Thir hai, toi be tiSn VaGday khong co chuyen toi lam suy y€u vaSA,
chi co nhirng nguoi dien moi lam diSu dAy thoi, chi co nhtrng nguoi khong d~u tu a day thi
moi tim each bon rut a day, nhirng ngiroi nhu toi be ti~n VaGday khong phai d~ lam suy y~u
vosx.

- Thir hai co sa nao d~ chung ta dua ra dI,Ikien viec chia c6 nrc 2021 cang ngay cang
di xuong voi tu each la c6 dong toi cang thAy toi cang thAy xot. Tai sao chia c6 nrc co 15%
rna k€ hoach 2021 dS nghi t6i thieu la 10%, loi nhuan chua phan phoi con rAt nhieu tai sao
khong chia 30% d€n 50% v§n diroc rna. Toi dS nghi chia het, sang nam dS nghi chi a c6 ruc
nam 2021 t6i thi~u 30% lQ'inhu~ sau thu~.

- D6i vm trich Quy dAu tu phat tri~n 15% ch6 co ch6 khong vi day lien quan d~n s6
li~u ai lam bao cao cho T6ng giam d6c ch6 nay rAt la khong duQ'c, m(>t lo~t lien quan Quy
dAu tu phat tri~n va m(>t 10~th~g m\lc ~u tu t~i sao khong SI,Id\lng n6 va su d\lllg nhu th~
nao thi k~ toan phai co trach nhi~m tra 1m. Ki~m toan nen tu vAn cho Cong ty xu ly quy nay
su d\lng nhu th~ nao. Dua ra m(>tphuang an C\lth€.

- Chu tich HDQT phai thl,Ic hi~n d~y du chuc trach nhi~m V\l cua HDQT rna HDQT
dii giao cho anh. Chu tich HDQT khong dUQ'c uy quySn cho anh Khoa, khong duQ'c uy
quySn cho anh Vi~t, cong mc b6 nhi~m can b(>la vi~c cua HDQT thi Chu tich HDQT phai
thl,IChi~n chu.

- Toi dS nghi Anh Khoa, nhile l~i giua D~i h(>i, co ca d~i di~n cua Vinalines la anh
Chung, la khong duQ'c l~ d\lng con dAu Clla Cong ty, gUi thu dong dAu Cong ty gUi vS C6
dong 51% la khong duQ'c. Toi dii nh~c nhung d~n bay giO'v§n thl,IChi~n, cac van ban cua
Ngum d~i di~n v6n nhu la anh Duc, anh Khoa, chi Thao, chi Ha la khong duQ'c dong dAu
Cong ty gui lung tung. Toi noi vS vAn dS nay la vi toi co y ki€n r6i rna NguO'i d~i di~n C6
dong 51% rAt coi thuang c6 dong ben ngoai, ph6t 10'Y ki€n va khong ton tr9ng y ki€n c6
dong ngoai. Y ki€n cua chung toi dS ngh! m(>t ki~u C6 dong 51% phe duy~t m(>tki~u d~n
muc chUng toi khong co y ki~n nua, vi cac anh co b6n (04) nguO'i chung toi chi co ba (03)
nguO'i. Ban di~u hanh khong trinh k~ ho~ch SXKD nam 2021 cho HDQT thea quy dinh va
chung toi chi bi€t sau khi dii duQ'c C6 dong 51% phe duy~t.

- Toi dS nghi khong trich Quy khen thuang, Quy d~u tu phat tri~n vi toi thAy hi~n nay
v§n con hon 10 1)' d6ng.

- T6ng giam d6c (TGD) phai xay dl,lllg cac dinh muc SXKD, dinh muc kinh t~ ky
thu~t trinh HDQT phe duy~t d~ lam co sa giao khoan va d~ ki~m soat. TOO phan quySn xay
dl,Illg diSu l~ ho~t d(>ng cho cac chi nhanh, phan quy€n cho cac chi nhanh thl,IChi~n. C6
dong 51% sao khong yeu du thl,Ic hi~n vi~c nay? N~u khong thl,Ic hi~n duQ'c la sai hoan
toan, khong co co sa d~ ki~m tra, ki~m soat. Toi d€ nghi Chu tich HDQT va TOO t~o di€u
ki~n t6t nhAt cho Ban ki~m soat lam vi~c.

- Ban ki~m soat phai lam vi~c nhiSu han va co hi~u qua nhAt, toi d€ nghi anh Duc va
anh Khoa t~o diSu ki~n t6t nhAt cho Ban ki~m soat lam vi~c hi~u qua. Ngoai ra, toi d€ nghi
anh Vi~t d~c bi~t ki~m soat l~i toan b(>tai san toan Cong ty, d~c bi~t la tai san c6 dinh vi d\l
!rich khAu hao co phu hgp chua? Trich nhanh hay trich ch~m ... Ban ki~m soat phai ki~m tra
l~ va trinh len HDQT d~ chung toi xem l~i co phti hqp hay khong. Co th~ tim ki~m toan
khac tu vAn va ki~m tra co hi~u qua cho Cong ty.

- Toi dS ngh! Chu tich HDQT phai tri~n khai sam vi~c l~p hai (02) Ti~u ban giup
vi~c HDQT, phai lam sam va phai co hi~u qua.

Bien bim h9P Dqi h!)i d6ng cd dong thucmg nien 2021

W

-
4

J(

r
p

4



- Ngoai ra, toi cling duoc bi~t la cho thue kho Q7 a Dao Tri hien nay duoc
150.000.000 d6ng so voi gia thue truce kia la 44.000.000 d6ng, tai sao lai nhu vay, do la vi
khong co dinh rmrc, Vi khong co quy dinh, quy chuan thi khong chi co cai kho rna con
nhieu cai khac thi co thS se gi6ng nhu kho Dao Tri.

*Ong Db iu« Due (Chu tjeh HDQT) tra Iili:
- Toi ghi nhan Y kien g6p y cua anh Quang, moi nguoi ding da nghe cac y kien, t6i

nghi rfuIg khong chi rieng anh Quang dau rna con cac c6 dong khac cling muon dong gop
xay dung cho Cong ty dSd6i moi sang tao, lam sao dinh huang dua Cong ty di dung, Mong
moi nguoi chia se va thong cam cho HDQT nhieu y kien co th~ chua thS giai dap duoc chi
ti~t tai Dai hQinay va se c6 gang giai dap t6i da trong pham vi thfun quy~n cua chung toi.

- Trach nhi~m cua HDQT phai d\Ia tren chuong trinh k~ hol,tchhanh dQng, truae h~t
la phai danh gia th\Ic tr<,tng,sau d6 xay dvng chuong trinh kShol,teh,tiSp d€n la chuong trinh
th\Ic hi~n. Nhfrng quy ch~ quan trQng v~ c6ng tac nhan S\Ithi HDQT cling da ban hanh, hom
nay trinh Dl,tihQi 03 Quy ch~ (b6 sung, sua d6i) va con nhi~u quy chS khac vfrndang ti~p
t\lc dUQ'choan thi~n.

- Vi~c phan quy~n cho cac chi nhanh thi HDQT cilng da co k~ hol,tch,chuong trinh
hanh dQng nam 2021 da dUQ'cban hanh Nghi Quy~t, th6ng nh§.t thea chu truong d6i mai
doanh nghi~p nha nuac, C6ng ty se e6 gimg phan c§.p,pha.n quy€n va tang cuallg quan ly
giam sat.

- Vi~c uy quy~n d6i v6i eong tac nhan S\I, qua cUQehQPHDQT thuang kY quy
1/2021, toi cilng da d~ nghi cai ti~n d6i mai.

- B6 nhi~m can bQcac chi nhanh phai co danh gia, quy hol,tchcan bQ sau do trinh len
cApc6 thfun quy~n xem xet d6ng y. Quy trinh b6 nhi~m phuc tl,tp,ngoai ra b6 nhi~m nhan
S\Icon phai din cu van tinh hinh va k~t qua hol,ttdQngkinh doanh cua chi nhanh, l§.ydo lam
C(J sa eao nh§.t.

* Ong Trinh va Khoa (Tfmg giam aBe) tra Iili:
- D6i vai Quy dfru tu phat triSn, ti.r khi duqc b6 nhi~m giu ehue Vl.l T6ng giam d6c

van thang 07/2020, toi da ra soat ll,ti,trong nhiing nam vira qua da dung dong ti~n ti.r Quy
dfrutu phat triSn dSgia tang ffiisan dfrutu hl,ttfrngC(J sa v~t ch§.t... nhung chua hoan t§.tthu
tI,lechuySn quy.

- Vi~c chia c6 ruc th§.pdi 1adS dam bao e6 du ngu6n ti~n con ll,tisu dl,lngdS chi cho
cac hol,ttdQng SXKD nhfun m\lc dich phat triSn.Vao thai diSm nao do co thS ehia gia tang
c6 ruc cho cae cong dong, vi~c SXKD cua Cong ty di xu6ng 1akhfulg dinh khong co. Truac
nhiing bQnb~ kho khan eua dl,tidich Covid-19 bfuIg nhfrng n6 1\Icva c6 gimg h~t minh dS
d<,ttduqe m\lc tieu, k~ hol,tchd~ ra.

- D\Ia tren bao cao k~t qua th\Ic hi~n nam 2020 xay dVng k~ hol,tchnam 2021 d~u
phai qua nhfrng buac bao cao, tinh va phe duy~t cua HDQT.

- D6i vai cong tac phan quy~n va xay dvng cac dinh muc, da co uy quy~n r§.tchi ti~t
cua TOO, b~t dfrutil thang 09/2020 va da bao cao rAtr5 va chi ti~t d~n HDQT. Ben Cl,tnhdo
TOO da ban hanh dinh mue van phong phfun, xang xe, chi phi xa giao ... va da bao cao
HDQT.

- Toi da thanh l~p T6 thAmdinh gia thue ngoai bao cao S\Ithay d6i gia dich V\l giua
cae chi nhanh va T6 trl,IctiSp lam vi~c vai cae nha cung cApd€ tim duqe gia cung c§.pt6t
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nh~t, phil hop va quill tranh nhat tao ra k€t qua la d§ hoan thanh cac chi tieu SXKD cua nam
2020.

- Toi luon ton trong c6 dong, tuan thu lu~t phap va chiu trach nhiem muc dich lam
sao dem lai k€t qua cao nh~t cho Cong ty. Do la str n61gc cua toan Cong ty.

- D6i voi viec trich l~p Quy khen thuong thi cling duoc dua tren cac quy dinh cua
phap lu~t.

* Ong Phan Van Khtinh (Md eJ dong 394):
_D6i voi bao cao hoat dl?ngcua VaSA nam 2020 dat 1.037 ty d6ng, 19inhuan tnroc

thu€ 42 tY d6ng, toi cho rkg HDQT, Ban TGD va toan thS can bl?VaSA d§ hoat dl?ngr~t
t6t va thanh congoHDQT xay dung kS hoach chi tieu nam 2021 r~t khiem t6n, c6 thS virot
qua duoc,

- Toi xin c6 y kien v~ vk d~ nhan sg, C\lthS la vi tri K~ toan truOng, da bao nam r6i
v§n chua ki~n toan duqc, do d6 phai cuemg quy~t lam duai cuemgvi la lanh d~o, hi~n nay
toi cho rkg day la khi~m khuy~t.

- D6i vai nl?i dung v~ BCTC d§ kiSm toan trinh DHDCD l~n sau phai phai c6 s6
luqng lao dl?ng, thu nh~p binh quan cua nguai lao dl?ng la bao nhieu. Toi d~ ngh! AASC
ho~c kiSm toan khac phai tv c~p nh~t trong bao cao kiSm toan nam sau.

* Ong D6 Tiin Dile (Chu Iteh HDQT) Ira liIi:
- Toi cam emy ki~n cua anh Khanh dS HDQT va Ban TOO ti~p tvc c6 gfulg hemnfra

thai gian tai.

*Ong Nguyln Hiru Quy (Md eJ dong 192):
- Toi c6 y ki~n d6i vai cong tac can bl?, hi~n nay Ban QLDT, Ban KTDN va Ban

TCKT chua c6 TruOng ban, ngoai ra con c6 tai sau (06) chi nhanh chua c6 Giam d6c. Toi
mong mu6n Cong ty c6 thS hoan thi~n ccr c~u t6 chuc, thm gian hai (02) nam d~n ba (03)
nam vila qua nhi~u vi tri v§n dang treo chua b6 nhi~m duqc.

*Ong D6 Tiin Dile (Chu tieh HDQT) tra lui:
- D6i vai cong tac t6 chuc, Cong ty hi~n nay dang t6 chuc s~p x~p l~i va r~t quan tam

d~n cong tac ki~n toan nhan sg, chi la hi~n nay chua c6 nhan sg dS thay th~ ben c~ d6
cong tac can bl? c~ d6i mm sang t~o, du nang 19c di~u hanh m\lCdich, phuemg huang t~p
trung h6 trg phat triSn ho~t dl?ng SXKD do d6 tai day Ban TCTL se tham muu cho HDQT
dShoan thi~n, mang l~i ni~m tin cho nguai lao dl?ng.

- Ban KTDN thi c6 chi Trang Ph6 t6ng giam d6c la kiem nhi~m chuc V\lTruOng ban
va hi~n nay vfin dang lam vi~c r~t hi~u qua. Ngoai ra, Ban QLDT thi da c6 b6 nhi~m anh
CUCmgla ml?tcan bl?lau nam cua ban QLDT len gifr chuc Ph6 ban QLDT.

- D6i vai vi tri K~ toan truOng, Cong ty dang trong ll?trinh hoan thi~n guy trinh thi
tuySn cac chuc danh lanh d~o nhu Ph6 T6ng giam d6c, K~ toan truOng, Giam d6c. D6i vai
mong mu6n cua anh Quy la toi r~t d6ng tinh, tuy nhien HDQT phai tuan thu cac Quy ch~,
Quy dinh. Ngoai ra, vi~c ki~n toan cong tac nhan sg cling lien guan d~n chi phi, do d6 phai
th~t hi~u qua.
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* Ong TrimHang Quang (Mii ca dong 472):
- D6i voi y kiSn cua anh Khanh, toi hoan toan d6ng y, nSu dn co thS kien toan b6

nhiem ngay KS toan tnrong.

- Toi ciing d~ nghi cac bQ phan nghiep vu Cong ty khi nao hoan d.t cac thu tuc cua
Quy dAu tu phat trien thi bao cao cho IIDQT cling nhu cho toi duoc biet.

*OngNguyln Dinb Chung (lJ{lidifn ca dong Tang cimg ty Hang h{ii Vift Nam -
CTCP):

- Luat doanh nghiep nam 2020, Them mQt (1) nQi dung la doanh nghiep nha mroc
chiem 51% tro len vfu1thuoc doanh nghiep nha mroc va phan v6n chung toi la dai dien cho
doanh nghiep nha mroc phai tuan thu thea cac quy djnh, vi du luat 69/2014/QH13 r6i cac
nghi dinh b6 sung. That ra chinh cac vi c6 dong a day phai thay d6i, thay d6i trong di~u l~.

- Quy dAu tu phat triSn phai thong qua DHDCD rna chUng toi d6ng y su d\lng quy
nay r6i thi mai trinh len vi chung toi vfu1nb 51.05% va phai bao v~ quy~n lqi cho c6 dong
Nha nu6c; cae khoan v~ Qily khen thuang phuc lqi thi chinh cac c6 dong a day cilng la
nguCri lao dQng thi phai bao v~ quy€n lqi cho nguoi lao dQng vi v6n cua doanh nghi~p nha
nu&c cling la v6n duqc tich lliy illnguCri lao dQng cho nen t~i sao Qiiy khen thuong phuc lqi
v§n phai trich d~ dV phong. Vi d\l nhu giai do~ Covid-19 vira qua khong c6 quy nay thl
cUQcs6ng nguoi lao dQng se g~p r~t nhi~u kho khan.

- Cae nQi dung b6 nhi~m thi chung toi se tiSp thu, ben qUID do Chu tich IIDQT phai
tri~n khai va chiu trach nhi~rn t6 chuc cUQchQp xin y kiSn trinh va bao cao.

V. D~ H(H BIEU QUYETTHONG QUAcAc TO TRINH:
HQi d6ng quan tri dff trinh bay v&i D~i hQi cac to trinh thuQc th~m quy€n cua

DIIDCD dS xern xet va thao lu~ thong qua. D~ giam bat thu tl,lc, ong D6 TiSn Duc - Chu
tich HDQT d~ nghi D~i hQi thong qua cac To trinh bfulg phuong thuc bi~u quySt. D~ nghi
D~ hQi cho y kiSn.

lJ{li hpi nhat trl thong qua cae Til trinh bdng phU'O'ngthue biiu quylt vUi tj If
chap thu~n liz100%.

1. Thong qua Bao cao Thuimg nien, Bao cao Tili chinh nam 2020.

1.1. Bao cao Tai chinh nam 2020 dff duqc ki~m toan boi Cong ty TNllli Hang KiSrn
toan AASC (Baa cao teli chinh ki~m toan chi tidt ail auf)'c in trong Baa cao thucmg nien
nam 2020).

Dan vi tinh: VND

TT Chi tieu Th1,l'chi~n 2020
1 T6ng Doanh thu 1.037.087.768.248
2 Lqinhu~tru&cthu€ 42.254.086.861
3 Lqi nhu~ sau thuS 36.956.167.659

4 Lffi ca ban tren c6 phi€u (EPS) 2.622

Bien ban h9P D(li h9i d6ng c6 dong thucmg nien 2021 7



1.2. Bao cao Thuong nien narn 2020.

*Kit qua biiu quyit nhtr sau:
- S6 phieu d6ng y : 100% c6 dong co quyen bieu quyet co mat tai Dai hQi.

- S6 phieu khong d6ng '1 : khong co.

- S6 phieu co y ki~n khac : khong co.

22 Thong qua phurmg an Ph an phBi lQi nhujn nam 2020; K~ hoach SXKD,
D§u nr va phiin phAi lQinhu~n nam 2021.

2.1. Phuong an phan ph6i Ioi nhuan nam 2020 nhir sau:
Dan vi tinh: VND

TT Chi tieu Thvc hi~n 2020
1 C6 nrc (*) 42.289.458.000

2 Quy khen thirong, phuc loi 3.695.616.766

3 Quy thuong Nguoi quan 1'1(**) 162.000.000

(*) C6 nrc: trong do

- C6 nrc nam 2019: 15% v6n diSu 1~.

- C6 tire nam 2020: 15% v6n diSu 1~.

(**) Quy thuong Nguoi quan 1'1nam 2020: thuc hien rmrc trich t6i da theo quy dinh

tai Nghi dinh 53/2016/NI)-CP ngay 13/06/2016 va Thong nr s6 28/2016/TT-BLDTBXH

ngay 01109/2016 cua BQLao dong, thuong binh va xa hQi.

*Kit qua biiu quyit nhu sau:
- S6 phieu d6ng y : 100% c6 dong co quyen biSu quy€t co m~t tl;liDl;lihQi.

- S6 phi€u khong d6ng '1 : khong co.

- S6 phi~u co '1 ki~n khac : khong co.

2.2. K€ hOl;lChSXKD, diu tu va phful ph6i lqi nhu~ nam 2021 nhu sau:

2.2.1. K~ hOl;lChSXKD va phful ph6i lqi nhu~ nam 2021:
Dan vi tinh: VND

TT Chi tieu K~ ho~ch 2021

1 T6ng Doanh thu 958.000.000.000

2 Lqi nhu~ truac thu€ 31.000.000.000

3 Lqi nhu~ sau thu€ 24.800.000.000

4 Lffi ca ban tren c6 phi~u (EPS) 1.484

5 Lqi nhu~ duqc phful ph6i 24.800.000.000

Bien him h9PDt;ziMi d6ng c6 dong thuimg nien 2021
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- Phuong an phan ph6i loi nhuan va trich l~p quy nam 2021: se can cir vao k€t qua
san xu~t kinh doanh thirc t€ nam 2021. D6i voi c6 rue, trong tnrong hop Cong ty dat duoc
loi nhuan tnroc thu€ nam 2021 bang hoac cao han k€ hoach thi c6 tire nam 2021 khong
thap hem mire 10% v6n di~u l~.

2.2.2. K~ hoach dAu tu nam 2021:
Dan vi tinh: Trieu dang

TT Ten d.., an
Hang muc/ Tong rmrc Ngu6n ThOi gian
Quy mf dAu ttl van thvc hi~n

, " 18,803Ke hoach dau tu
DAu ttrXDCB 9,416
Mua sim trang thi~t b] 9,387

A Dl}'an chuy~n ti~p tir nam trurrc 5,400

I D.., an dAu nr XDCB 5,400

VOSA Quang Ninh
Sua chua, thay moi h~ thong dien V6n

1 chieu sang nha kho, di~n bao v~ khu Sua chua thay th~ 1,200 nr co 2021
kho bai va khu van phong

2 Sua chua vita va nho h~ thong thiet bj, Sua chua cai tao 1,500 Von 2021mai ton, h~thong thong gio kho 1A. nr co
Xay dung tuyen hang rlio bilo v~ tiep

3 giap tuy~n du<'mg gom khu CN Cai Xay m(Yi 2,700 V6n 2021
Lan, c6ng s6 2 khu kho bai, du can t\I'co
DT SOTva nha bilO v~

B n.., an dAu ttr mOi 2021 13,403

I n.., an dAu ttr XDCB 4,016
VOSA Quang Ninh

Thay th~ bang tili B1200, g~u tili va h~ Sua chua thay the hu V6n1 th6ng di~n di€u khi~n nha kho 1A. hong trong qua trinh 2,212 t\! co
2021

v~n hanh khai thac.

Sua chua m~t san be tong khu kho bai Sua chua hu hOng V6n2 CaiUn trong qua trinh khai 554
t\! co

2021
thac

Sua chua mai sanh, c~p thoat nuoc nM Sua chua cili t~o do da V6n3 van phOng, mai sanh hQi tru<'mgva xu6ng dp hu hong 250 2021
bi~n hi~u VOSA QN thea thai gian t1,r co

NORTHFREIGHT
C6ng rao, Hang rao di

4 D\I'an xay d\I'figwang rao ngan bai dQngdai 360m cao 300 V6n 20212,2m lam b~ng thep t\I'co
hQpva thep goe

Ch6ng th~m, xu 19
5 D\I' an sua chua, S011 I~i toa nha van tu<'mgeu, S011 w<'mg 300 V6n 2021phong va nha kho s6 1 khoan 3.500 m2• San t\! co

cua khoan 200 m2

Bi~/n h9PD(lih9i dongco dong thuangnien 2021 9
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TT Ten d\f an
Hang muc/ Tong rmrc Ngu6n Tho; gian
Quy mo dAu nr " thuc hi~nvon

SAMTRA
Nha 3 tang tren dien
tich dAt75m2 dllmrt

6 Dl,Ian sua nha van phong Samtra nrong xuong cAp.Sua 400 V6n 2021chua gia c6 cot, scm t\l c6
nrong, lat gach b]

bong tr6c.
II Dl}'an mua sim thi~t b] 9,387

Xe cho khach hi~u Hyundai County 29 V6n1 ch6 ng6i - than dai do Hyundai Thanh DAunr moi 1,387 nr c6 2021
Cong I~p rap

2 Dl,Ian mua xe v~n tai (xe sa mi) 5 xe dAukeo +mooc 8,000 Von 2021t\l c6

*Kit qua bi€u quyit nhu sau:
- S6 phieu d6ng 'I : 43 phieu, dai dien cho 8.179.492 c6 phan bi~u quyet,

chiSm ty l~ 63,58% c6 phan c6 quyen bi~u quyet tai Dai hoi.
- S6 phieu khong dbng 'I : 07 phieu, dai dien cho 4.686.313 cb phAn bi~u quyet,

chiem ty l~ 36,42% c6 phan c6 quyen bieu quyet tai Dai h9i.
- S6 phieu c6 'Iki~n khac : 0 phiSu.

3. Thong qua Quy ti~n luong, Quy thiI lao, Quy ti~n thuOng th,!c hi~n nam 2020
va K~ ho~ch nam 2021 cho cae thanh vien HQi dang quan trj, Ban ki~m soat, Nguiri
quan Iy chuyen trach va Nguiri PTQT Cong ty.

3.1. Th,!c hi~n Dam 2020:
3.1.1. Quy ti~n luang th\Ic hi~n nam 2020 cua NguM quan 1'1chuyen trach (g6m 03

nguai: T6ng giam d6c, 01 Ph6 T6ng giam d6c va 01 thanh vien HDQT kiem nhi~m hUOng
luang chuyen trach):

- Mirc ti~n luang binh quan th\IChi~n: 36.000.000 d6nglnguailthang.
- Quy ti~n luang th\Ic hi~n: 1.296.000.000 d6ng.
3.1.2. Quy thti lao th\Ic hi~n nam 2020:
* H9i d6ng quan tri: 07 nguai.
- Mirc thti lao binh quan thlJc hi~n: 7.200.000 d6nglnguailthang.
- Quy thli lao thlJc hi~n: 518.400.000 d6ng.
+Trong d6: 01 thanh vien hUOngluang chuyen trach nen kh6ng huang thti lao.
* Ban kiSm soat: 03 nguai.
- Mirc thti lao binh quan thlJc hi~n: 4.800.000 d6nglnguai/thang.
- Quy thti lao thlJc hi~n: 163.200.000 d6ng.
+ Trong d6: 01 thanh vien chi tham gia 10 thang.
* Nguai PTQT C6ng ty: 01 nguai.
- Mirc thti lao binh quan thlJc hi~n: 3.200.000 d6nglnguai/thang.
- Quy thti lao thlJc hien: 38.400.000 d6ng.

~
I
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3.1.3. Quy ti~n thuong cua Nguoi quan ly Cong ty nam 2020: 162.000.000 d6ng.

ThIJC hien mire trich t6i da then quy dinh tai Nghi dinh 53/2016IND-CP ngay
13/06/2016 va Thong tu s6 28/2016fIT-BLD1BXH ngay 01/09/2016 cua BQ Lao dQng,
thuong binh va x§ hoi.

*Kit qua biiu quylt nhu sau:
- S6 phieu d6ng y : 43 phieu, dai dien cho 8.179.492 c6 phan bien quyet,

chiem ty l~ 63,58% c6 phan co quyen bieu quyet tai Dai hQi.

- S6 phieu khong d6ng y : 07 phieu, dai dien cho 4.686.313 c6 phan bieu quyet,
chiem ty l~ 36,42% c6 phftn co quyen bi€u quyet tai Dai hQi.

- S6 phieu co y ki~n khac : 0 phieu,

3.2. K~hoach nam 2021:
1. Quy ti~n luang k~ hoach nam 2021 cua Nguoi quan ly chuyen trach (gorn 03

ngiroi: T6ng giam d6c, 01 Pho T6ng giam d6c va 01 thanh vien HDQT kiem nhi~m huang
luang chuyen trach):

- Muc tiSn luang binh quan thl,rc hi~n: 36.000.000 d6ng/nguailthang.

- Quy tiSn luang thl,Ic hi~n: 1.296.000.000 d6ng.

2. Quy thu lao k~ ho~ch nam 2021 :

* HQi d6ng quan tri: 07 nguai.

- Muc thu lao binh quan thl,IChi~n: 7.200.000 d6ng/nguai/thang.

- Quy thu lao thlJChi~n: 518.400.000 d6ng.

+Trong do: 01 thanh vien huang luang chuyen trach nen khong huang thu lao.

* Ban ki~m soat: 03 nguOi.

- Muc thu lao binh quan thl,Ic hi~n: 4.800.000 d6ng!nguOilthang.

- Quy thu lao thl,Ic hi~n: 172.800.000 d6ng.

* Nguai PTQT Cong ty: 01 nguai.
- Mirc thu lao binh quan thl,Ic hi~n: 3.200.000 d6ng!nguOilthang.

- Quy thu lao thl,Ic hi~n: 38.400.000 d6ng.

(

I

J

*Kit qua biiu quylt nhU'sau:
- S6 phi~u d6ng y : 100% c6 dong co quy6n bi~u quy@tco m~t t?i D~i hQi.

- S6 phi~u khong d6ng y : khong co.

- S6 phi~u co y ki~n khac : khong co.

Bien ban h9P D<;lihQid6ng cd dong thuo-ng nien 2021
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4. Thong qua vi~c sua dai Di~u l~ Cong ty, Quy ch~ nQi bQ v~ quan tr] Cdng ty,
Quy ch~ hoat dQng cua HQi dAng quan tr], Quy ch~ hoat dQng ciia Ban ki~m soat,

4.1. Sua d6i Di~u l~ Cong ty (theo du thao dinh kern), trong d6: b6 sung, luoc bo, sua
d6i chi ti€t rna, nganh nghe kinh doanh diroi day VaGDi~u 4 cua Di~u l~ va danh muc nganh
nghe kinh doanh cua Cong ty, nhu sau:

I

Ban buon chuyen doanh khac chua dUQ'c
phan VaGdau (4669)
Chi tiSt:
- XuAtnh~p khAuv~t ill, thiSt bi giao thong
v~ tai;
- Nh~p khAutau Cll d~ pha va va xu§.!khAu
s~t thep phS li~u (khong ho~t d9ng ~i trl}
sa);
- Xufrt nh~p khAu va t~rn nh~p, tii xUfrt,
chuy~n khAu xang d~u, rlfQ'U, thu6c la,
cigar, la thu6c la, hang bach hoa;
- XuAt nh~p khAucac m~t hang cong nghi~p
nhy, hang tri~n lam;
- XuAt nh~p khAu s~t, thep phS li~u (khong
ho~t d9ng t~i trl} sa), hang tieu dung;
- XuAtnh?P khAu,mua ban hoa chfrtph\lc VlJ
san xuAt(tm h6a chAtco tinh dQch~im~);
- XuAtnh~p khAuV?ttu ph\lc V\lnong nghi~p
g6m phan bon cac lo~;
- Mua ban cac lo~i bao bi;
- Mua ban container;

TT NQidung

Bo nganh, ngh~ kinh doanh sau:

1 Sua chua may m6c, thiet bi (3312)
Chi tiet: Sua chua container.

2 Xay dung cong trinh ky thuat dan dung khac (4290)
Chi tiet: Xay dung cong trinh ky thuat dan dung,

II Sua dc3ichi ti~t nganh, ngh~ kinh doanh sao:

Trmrc sira dc3i Sao sUa dc3i
1 D~ ly, moi gioi, dAugia (4610) D~ ly, moi gioi, dAugia hang hoa (4610)

2

Ban buon nhien lieu ran, long, khi va
cac san phArolien quan (4661)
Chi tiet: Ban buon xang d~u va cac
san phArolien quan (trir gas).

Ban buon nhien lieu ran, long, khi va cac san
phArolien quan (4661)
Chi tiSt: Ban buon xang d~u va cac san phAro
lien quan (trir gas). Ban buon than da va
nhien li~u dn khac.

3

Ban buon chuyen doanh khac chua
duQ'cphan VaGdau (4669)
Chi tiSt:
- XuAtnh~p khAuv~t ill, thiSt bi giao
thong v~ tii;
- Nh~p khAutau Clld~ pha va va xuAt
khAu s~t thep phS li~u (khong ho~t
d9ng t~ t11,1sa);
- XuAt nh?P khAu va t~ nh?P, tai
xuAt,chuy~n khAuxang d~u;
- XuAtnh?P khAucac m~t hang cong
nghi~p nhy, hang tri~n lam;
- XuAt nh?P khAu s~t, thep phS li~u
(khong ho~t d9ng t~i trl} sa), hang
tieu dUng;
- XuAt nh?P khAu,mua ban h6a chAt
ph\lc V\l san xuAt (tm h6a chAt c6
tinh d9Ch~i m~);
- XuAt nh~p khAu v~t ill ph\lc VlJ
nong nghi~p g6m phan b6n cac lo~i;
- Mua ban cac lo~ bao bi;
- Mua ban container;
- Mua ban than.

B~n h9P D(1iMi d6ng c6 dong thuang nien 2021
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TT

ITI

- Dich V\lv~ sinh tau biSn. - Dich V\lv~ sinh tau biSn;
- Djch V\l v~ sinh container.

4

Sua chua thi€t bi khac (3319)
Chi ti€t: Sua chua container.

NQidung
Hoat dQng dich vu h6 tro khac lien quan den
v?il tai (5229)
Chi ti€t:
- Kiem d~mhang hoa;
- Giao nhan hang h6a;
- Moi gioi thue tau;
- Dai ly tim bien;
- Dai Iy van tai;
- Dich vu hang hai;
- Dich vu cung irng tau bien (cung irng nhien
lieu, thiet bi, hrong thirc, thirc pham, mroc
ngot, thu x€p dua don, thu tuc xuftt nhap
canh thuy~n vien, thu x8p dua thuy~n vien
kham chua b~nh...);
- D?i ly ban ve may bay;
- V?il tai da phuong thuc qu6c t8;
- Dich V\llai d~t tau biSn;
- Djch V\llogistics;
- Dich V\lkhai thue Hai quan.
Dich V\lluu trU ngan ngay (5510)
Chi ti8t:
- Khach S?ll;
- Bi~t th\I ho~c can hQ kinh doanh dich V\l
luu tru ng~ ngay;
- Nha khach, nha nghi kinh doanh dich V\l
luu trU n_g~ n_g~
Cho thue may moc, thi8t bi va d6 dUng hfru
hinh khac khong kern nguOi di~u khi~n
(7730)
Chi ti8t: Cho thue container.
v~ sinh cong nghi~p va cac cong trinh
chuyen bi~t (8129)
Chi ti8t:

Hoat dong dich vu h6 tro khac lien
quan d@nvan tai (5229)
Chi ti8t:
- Dai ly, kiem d~mhang hoa;
- Moi gioi va dich vu hang hai;
- Dai ly tau bien va dai ly v?il tai
(giao nhan kho v?il, kho ngoai quan);
- Dich vu cung irng tau bien;
- Dai ly ban ve may bay;
- V?il tai da phuong thirc qu6c t8;
- Dich vu lai d~t tau bien;
- Dich V\lIogistics;
- Kinh doanh v?il tAibiSn;
- Dich V\lkhai thue hAiquan.

5

Dich V\lIuu trU ngan ngay (5510)
Chi ti8t:
- Kinh doanh cO'ca Iuu tm du lich,
khach S?ll (khong ho?t dQng t?i tfl)
sa).

6

Cho thue may moc, thiet bi va do
dung hfruhinh khac (7730)

Chi ti8t: Cho thue container.
V~ sinh nha cua va cac cong trinh
khac (8129)

7 Chi ti8t:

B6 sung cac nganh ngh~ kinh doanh sau:

1

2 Xay d\Iog cong trinh ky thu~t dan d\lng khac (4299)

3 Ban buon t6ng hqp (4690)
Chi ti8t: Ban buon t6ng hqp nhi~u IO<;lihang hoa, khong chuyen dOanhIo?i hang nao.

4 V?il tAihang hoa yen biSn, vi~n duong (5012)

Biee;l' h9PD(lih9i d6ng cc5 dong Ihuangnien2021 13



TT NQi dung
Kho bai va hru giU hang hoa (5210)

5 Chi ti~t:
- Kho bai va hru gitr hang hoa trong kho ngoai quan.
- Kho bai va hru giu hang hoa trong kho dong lanh (trir kho ngoai quan).
- Kho bai va hru giu hang hoa trong kho loai khac,

Hoat dong dich vu h6 tro tnrc ti~p cho v?n tai dirong thuy (5222). Chi ti~t:
- Giam dinh tinh trang tau (than, vc, may ...) truce khi ban giao cho thue, nhan lai,
ban giao moi.i.;
- Giam dinh nhien lieu tren tau va cap nhien lieu cho tim;

6 - Giam dinh kha nang di bien cua tau;
- Giam dinh v~ sinh. sach se hdm hang. kiem tra kin mroc va niem phong hfun hang;
- Giam dinh kh6i hrong hang hoa chuyen cho bang dirong bien thong qua do m6n
mroc;
- Giam dinh t6n thc1thang hoa chuyen cho tren tau; dam va tren biSn cua tau;
- Giani sat qua trinh x~p dO'hang hoa tren tau.

4.2. Sua d6i Quy ch~ nQi bQ v~ Qmm tri Cong ty (theo d\! thao dinh kem);

4.3. Sua d6i Quy eh~ ho?t dQng eua HQi d6ng quan tri (theo dlJ thao dinh kern);

4.4. Sua d6i Quy eh~ ho?t dQng eua Ban kiSm soat (theo dlJ thao dinh kem).

*Kit qua biiu quyit nhu sau:

- S6 phi~u d6ng y : 100% c6 dong co quyen biSu quy~t co m~t t?i D?i hQi.

- S6 phi~u khong d6ng y : khong co.

- S6 phi~u co y kiSn khac : khong co.

5. Thong qua k~ ho,ch ltpl chQn Cong ty ki~m toan nam 2021.
- Giao eho HDQT quySt djnh IlJa ch<;>nmQt trong cac cong ty kiSm toan duai day

(sau khi tham khao y kiSn cua Ban kiSm soat Cong ty) thlJc hi~n vi~c soat xet BCTC 06
thang va kiSm toan BCTC nam 2021 eho Cong ty.

1. Cong ty TNHH Hang KiSm toan AASC;

2. Cong ty TNHH KPMG (Vi~t Nam);

3. Cong ty TNHH KiSm toan TIP.

*Kit qua biiu quyit nhu sau:
- S6 phi~u d6ng y : 100% c6 dong co quy~n biSu quy~t co m~t t?i D?i hQi.

- S6 phi~u khong d6ng y : khong co.

- S6 phi~u co y ki~n khac : khong co.

Bien bim h9PDgi h9i d6ng cd dong thuang nien 2021
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VI. THONG QUA BIEN BAN vA NGHJ QUvET D~I HQI DONG CO DONG
NA.M 2021:

- Ong Tran Duy Dire, thay mat Ban thir ky doc toan van D\I' thao Bien Ban va Nghi
quyet Dai hQi.

*Kit qua biiu quylt thong qua Bien ban va Ngh] quylt D,!i hpi nhtr sau:

- sa phieu d6ng y : 100% c6 dong co quyen bieu quyet comat tai Dai hoi.

- sa phieu khong d6ng y : khong co.
- sa phieu co y ki€n khac : khong co.

- Ong D6 Ti~n Dire, Chu tich lIDQT - Chu toa tuyen ba k€t thuc Dai hQi.

- D:;tihQi k€t thuc luc 12h 15 cung ngay.

- Bien ban duoc l~p thanh 03 ban.

-.
,: \\
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TM. BAN THU KY

Trlin Duy Dire D6TiInDire

Bien ban hop Dai hQi d6ng c6 dong thutmg nien 2021
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CONG TY CO pHAN
D~ LY HANGHAl VI¥T NAM

CQNG HoA xA HQI cHiJ NGHIA VI¥T NAM
DQcL~p - TV do - H~nh Phiic

S6: 01l2021fNQ/DHDCD TP. H6 Chi Minh, ngay 27 thong 04 ndm 2021

NGHJQUYET
D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2021
CONG TY CO pHAN DAI LV HANG HAl VIET NAM. .

- Can cu Ludt Doanh nghiep 2020 s6 5912020lQH14 duoc Qu6c hQi khoa 14 marc
CHXHCN Vi¢tNam thong qua ngiTy1710612020;

- Can cu Di~u I? v~ t6 chuc va hoat aong cua Cong ty cd phdn Dai Iy Hang hai
Viet Nam ali duoc Dai hQia6ng cd dong thanh ldp thong qua ngay 1410612006va b6 sung,
sua a6i ngay 2310612020;

- Can CtC Bien ban Dai hQi a6ng cd dong thutmg nien nam 2021 cua Cong ty
c6 phdn Dai Iy Hang hai Vi?t Nam ngay 2710412021.

QUYETNGHJ

Di~u 1: Thong qua Bao cao Thmrng nien, Bao cao Tai chinh nam 2020.

1. Bao cao Tai chinh narn 2020 da duoc kiern toan boi Cong ty TNHH Hang Kiern
toan AASC (Baa cao tai chinh kiem todn chi tid! ali duoc in trong Baa cao thuong nien
nam 2020).

Dan vi tinh: VND
TT Chi tieu Thl}'Chi~n 2020
1 T6ng Doanh thu 1.037.087.768.248
2 Lei nhuan truce thu€ 42.254.086.861
3 Lqi nhu~n sau thu€ 36.956.167.659
4 Lai ca ban tren c6 phi€u (EPS) 2.622

2. Bao cao Thu6ng nien nlim 2020.

Di~u 2: Thong qua phtr011gan Phan ph6i lQi nhu~n nam 2020; K~ ho~ch SXKD,
Diu to'va phan ph6i lQinhu~n nam 2021.

1.PhuCYngan phan ph6i lqi nhu~n nam 2020 nhu sau:

Dan vi tinh: VND
TT Chi tieu Th\l'c hi~n 2020
1 C6 ruc (*) 42.289.458.000

2 Quy khen thuang, phuc Iqi 3.695.616.766

3 Quy thlICYngNguai qulm Iy (**) 162.000.000



(*) C6 nrc: trong d6

- C6 tire nam 2019: 15% v6n di~u I~.

- C6 tire nam 2020: 15% v6n di~u I~.

(**) Quy thirong Ngiroi quan Iy nam 2020: thirc hien mire trich t6i da thea quy dinh
tai Nghi dinh 53/2016/ND-CP ngay 13/06/2016 va Thong nr s6 28/2016/TT-BLDTBXH
ngay 01109/2016 cua BQLao dong, thuong binh va xii hQi.

2. K8 hoach SXKD va phan ph6i Ioi nhuan nam 2021 nhir sau:
Dan vi tinh: VND

TT Chi tieu K~ hoach 2021
1 T6ng Doanh thu 958.000.000.000
2 Lei nhuan tnroc thue 31.000.000.000
3 Lei nhuan sau thue 24.800.000.000
4 Lai co ban tren c6 phieu (EPS) 1.484
5 Loi nhuan duoc phan phoi 24.800.000.000

- Phuong an phan ph6i loi nhuan va trich I~p quy nam 2021: se can err vao k8t qua san
xuat kinh doanh thuc t8 nam 2021. D6i voi c6 nrc, trong tnrong hop Cong ty d{lt diroc loi
nhuan tnroc thu€ nam 2021 b~ng hoac cao hon k€ hoach thi c6 nrc nam 2021 khong th~p
hon muc 10% v6n di~u I~.

3. K€ hO{lchdfiu tu nam 2021 nhu sau:

Don vi Hnh: tri~u d6ng

TT Ten dvan H~ng m\lc/ T6ng mfrc Ngu6n ThOi gian
Quymo d~u tll I. thvc hi~nvon

K~ ho~ch d~u tll 18,803
f)~u tuXDCB 9,416
Mua s~m trang thi~t bi 9,387

A DV an chuy~n ti~p tir nam tnnYc 5,400
I DV an d~u tll XDCB 5,400

VOSA Quang Ninh
Sua chUa, thay mOi M th6ng di~n V6n1 chi€u sang nM kho, di~n bao v~ khu Sua chua thay th€ 1,200 tlJ co 2021
kho bill va khu van phong

2 Sua chUavira va nh6 h~ th6ng thi€t bi, Sua chUacai !{to 1,500 V6n 2021mciiton, M th6ng thong gio kho lA. tlJ co
Xay d\ffi~ tuy€n hang rao bao v~ ti€p

V6n3 giap ~yen ~u<'mg gom khu C~ Ccii Xaym6i 2,700 2021Lan, cong so 2 khu kho bill, cau can tlJ co
DT 80T va nhit bao v~

B DV an d~u tll mOl 2021 13,403

I DV an d~u tll XDCB 4,016

2
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Hang mycl TAng rmrc ). Tho; gianTT Ten dl}'an Nguon
Quy mf dAu nr van thl}'Chi~n

VOSA Quang Ninh

Thay th€ ban~ tai B}200, gAutai va M Sira chua thay th~ hir V5n1 hong trong qua trinh 2,212 2021thong di~n dieu khien nha kho l A.
v~ hanh khai thac. tv co

Sua chtra m?t san be tong khu kho bai Sira chua htr hong V5n2 cs Lan trong qua trinh khai 554 tv co 2021
thac

Sua chua mai sanh, dp thoat ruroc nha Sua chua cai tao do da V5n3 van phong, mai sanh hQi tnrong va xuong clp hu hong 250 2021
biSn hieu VOSA QN theo then gian til c6

NORTHFREIGHT

Cong rao, Hang rao di

4 D1,l'an xay dung nrong rao ngan bai d(lng dai 360m cao 300 V5n 20212,201 lam bang thep tv co
Mp va thep goc.

Chong thfun, xu Iy

5 D1,l'an sua chtra, san lai toa nha van nrong cG,san nrong 300 V5n 2021phong va nha kho s5 1 khoan 3.500012• San til co
cira khoan 200 012

SAMTRA

Nha 3,tAngtren di~n
tich dat 75m2 da mrt

6 D1,l'an sUanha van phOng Samtra nrong xuong cAp.Sua 400 V5n 2021chua gia co cQt,san tv co
wOng, Iat g~ch bi

bong troc.

II D" an mua slim thi~t bi 9,387
Xe cha khach hi~u Hyundai County 29 V5n1 ch6 ng?i - than dili do Hyundai Thilnh Ddu w 010; 1,387 tv co

2021
Cong lap rap

2 D1,l'an mua xe v~ tili (xe so mi) 5 xe ddu keo + mooc 8,000 Von 2021wco

.(

':;1

l
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f)i~u 3: Thong qua Quy ti~n luong, Quy thil lao, Quy ti~n thuimg thl!c hi~n nam
2020 va K~ hO:;J.chnam 2021 cho cac thanh vien HQi dAng quan tri, Ban ki~m soat,
NguOi quan Iy chuyen trach va NguOi PTQT Cong ty.

3.1. Th1,l'Chi~n nam 2020 thea nghi quy€t cua DIIDCD nam 2020:
3.1.1. Quy ti~n luang th1,l'chi~n nam 2020 cua NgU01 qufm ly chuyen trach (g6m 03

ngl!<Ji: T6ng giam d6c, 01 Ph6 T6ng giam d6c va 01 thilnh vien HDQT kiem nhi~m hu6ng
luang chuyen tnich):

- Muc ti~n luang binh quan thlJC hi~n: 36.000.000 d6ng/nguailthang.

- Quy ti~n luang thlJc hi~n: 1.296.000.000 d6ng.

3
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3.1.2. Quy thu lao thuc hien nam 2020:

* He;>id6ng quan tri: 07 nguoi,

- Mire thu lao binh quan thirc hien: 7.200.000 d6nglnguai/thang.

- Quy thu lao thirc hien: 518.400.000 d6ng.

+ Trong do: 01 thanh vien hirong luang chuyen trach nen khong huong thu lao.

* Ban kiem soat: 03 nguoi .

• Mire thu lao binh quan thuc hien: 4.800.000 d6nglnguailthang.

- Quy thu lao thirc hien: 163.200.000 d6ng.

+ Trong do: 01 thanh vien chi tham gia 10 thang,

* Ngiroi PTQT Cong ty: 01 nguoi.

- Mire thu lao binh quan thirc hien: 3.200.000 d6ng/nguai/thang.

- Quy thu lao thuc hien: 38.400.000 d6ng.

3.1.3. Quy ti~n thuong cua Ngiroi quan ly Cong ty nam 2020: 162.000.000 d6ng.

Thuc hien mire trich t6i da theo quy dinh tai Nghi dinh 53/2016/ND-CP ngay
13/0612016 va Thong nr s6 28/2016/TI-BLDTBXH ngay 01109/2016 cua Be;>Lao de;>ng,
thuong binh va xa hQi.

3.2. K€ hoach nam 2021:

3.2.1. Quy ti~n luang k€ ho~ch nam 2021 cua Nguai qUlIn ly chuyen trach (g6m 03
nguai: T6ng giam d6c, 01 Pho T6ng giam d6c va 01 thanh vien HDQT kiem nhi~m huang
luang chuyen trach):

- Muc ti~n luang binh quan th\lC hi~n: 36.000.000 d6nglnguai/thang.

- Quy ti~n luang th\lc hi~n: 1.296.000.000 d6ng.

)l

3.2.2. Quy thu lao k€ ho~ch nam 2021:

* HQi d6ng quan tri: 07 nguai.

- Muc thU lao binh quan th\lc hi~n: 7.200.000 d6nglnguai/thang.

- Quy thu lao th\lc hi~n: 518.400.000 d6ng.

+ Trong do: 01 thanh vien huemg luang chuyen trach nen khong huang thu lao.

* Ban ki~m soat: 03 nguai.

- Muc thU lao binh quan th\lc hi~n: 4.800.000 d6nglnguailthang.

- Quy thu lao th\lc hi~n: 172.800.000 d6ng.

* Nguai PTQT Cong ty: 01 nguai.

- Muc thu lao binh quan th\lc hi~n: 3.200.000 d6nglnguailthang.

- Quy thu lao th\lc hi~n: 38.400.000 d6ng.

N,
F
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f)i~u 4: Thong qua vi~c sira dAi J)i~u l~ Cong ty, Quy ch~ ne}i be} v~ quan tr]
Cong ty, Quy ch~ hoat de}ng cua He}i dAng quan tr], Quy che hoat de}ng ciia Ban ki~m
soat,

1. Sua d6i Di€u l~ Cong ty (theo dIJ thao dinh kern), trong do: b6 sung, luoc bo, sua
d6i chi ti~t rna, nganh ngh€ kinh doanh duoi day VaGDi€u 4 cua £>i€u l~ va danh muc nganh
ngh€ kinh doanh cua Cong ty, nlnr sau:

TT

Ban buon chuyen doanh khac chua
dugc phan VaGdilu (4669)
Chi tith:
- Xu~t nh~p khAu v~t tu, thi~t bi giao
thOng v~n Uti;
- Nh~p khAu tim cli d€ pha va va xu~t
khAu s~t thep ph~ li~u (khong ho~t
dQng t~i t11,lsa);
- Xu~t nh~p khAu va t~m nh~p, tai
xu~t, chuy€n khAu xang d~u;
- Xu~t nh~p khAu cac m~t hfmg cong
nghi~p nh~, hang tri€n lam;
- Xu~t nh~p khAu s~t, thep ph~ Ii~u
(khong ho~t dQng t~i t11,lsa), hang
tieu dung;
- Xu~t nh~p khAu, mua ban hoa ch~t
ph\lc V\l san xu~t (trir hoa ch~t co
tinh dQc h~i m~nh);
- Xuit nh~p khAu v~t tu ph\lc V\l
nong nghi~p g6m philn bon cac lo~i;
- Mua Mn cac lo~i bao bi;
- Mua ban container;
- Mua Mn than.

Ne}idung

i~

I Be}nganh, ngh~ kinh doanh sau:

1
Sua chua may moe, thiet bi (3312)
Chi ti~t: Sua chua container.

2 Xay dIJDg cong trinh ky thuat dan dung khac (4290)
Chi tiet: Xay dung cong trinh kY thuat dan dung.

Trurrc sira doi
Sira dBi chi ti~t nganh, ngh~ kinh doanh sau:

Sau sira doi
II

1 Dai ly, moi gioi, d~u gia (4610) Dai ly, moi gioi, d~u gia hang hoa (4610)

TT

2

Ban buon nhien li~u rAn, long, khi va
cac san phAm lien quan (4661)
Chi ti~t: Ban buon xang d~u va cac
san phAm lien quan (trir gas).

3

Ne}idung

Ban buon nhien li~u ran, long, khi va cac san
phAro lien quan (4661)
Chi ti~t: Ban buon xang d~u va cac san phk
lien quan (trir gas). Ban buon than da va
nhien Ii~u r~n khac.
Ban buon ehuyen doanh khac chua dugc
phftn vao dau (4669)
Chi ti~t:
- Xu~t nh~p khiu v~t tu, thi~t bi giao thOng
v~ tai;
- Nh~p khAu tau eli d€ pha va va xuit khAu
s~t thep ph~ li~u (khong ho~t dQng t~i tf\!
sa);
- Xuit nh~p khAu va t~m nh~p, ffii xu~t,
chuy€n khAu xang d~u, nrQ'U, thu6c la,
cigar, la thuBc la, hang bach hoa;
- Xuit nh~p khAu cac m~t hang eong nghi~p
nh~, hang tri€n lam;
- Xu~t nMp khAu s~t, tMp ph~ li~u (khong
ho~t dQng t~i 1r\l sa), hang tieu dung;
- Xuit nMp khAu, mua ban hoa ch~t ph\lc V\l
san xuftt (trir hoa chftt co tinh dQc h~i m~nh);
- Xuftt nh~p khiu v~t tu ph\lC V\l nong nghi~p
g6m phftn bon cac lo~i;
- Mua ban cac lo~i bao bi;
- Mua ban container;

-},



TT NQi dung

HOC;ltdQng dich V\) h6 tro khac lien HOC;ltdQng dich V\) h6 tro khac lien quan d€n
quan d€n van tid (5229) v~ tai (5229)
Chi ti€t: Chi ti€t:
- Dai ly, kiem d€m hang hoa; - Kiern d~m hang h6a;
- Moi gioi va dich V\1hang hai; - Giao nhan hang h6a;
- Dai ly tau bien va dai ly v~n tai - Moi gioi thue tau;
(giao nhan kho v~, kho ngoai quan); - Dai ly tau bien;
- Dich V\) cung irng tau bien; - Dai ly v~n tai;
- Dai ly ban ve may bay; - Dich V\) hang hai;

4 - V~ tai da phuong thtrc quoc t~; - Dich V\1cung (eng tau bi€n (cung irng nhien
- Dich V\) lai dlit tau bien; lieu, thiet bi, hrong thirc, thuc pham, mroc
- Dich V\) logistics; ngot, thu x€p dua don, thu tuc xuAt nhap
- Kinh doanh van tai bien; canh thuyen vien, thu x~p dira thuyen vien
- Dich V\l khai thue hai quan. kham chua b~nh ...);

- DC;liIy ban ve may bay;
-v~ tai da ph;rong th~c qu6c t~;
- Dich V\) lai dat tim bien;
- Dich V\) logistics;
- Dich vu khai thue Hai quan.

Dich V\) luu trU nglin ngay (5510) Dich V\) luu trU nglin ngay (5510)
Chi ti€t: Chi ti€t:
- Kinh doanh co ca luu tro du lich, - Khach sC;ln;

5 khach sC;ln(khong hOC;ltdQng tC;litr\) - Bi~t thl! ho~c can hQ kinh doanh dich V\1
sa). luu trl! nglin ngay;

- Nha khach, nM nghi kinh doanh dich V\)
luu tm nglin ngay

Cho thue may m6c, thi~t bi va d6 Cho thue may moc, thi€t bi va d6 dung huu

6 dung huu hinh khac (7730) hlnh khac khong kern ngllOi c1i~u khi~n
(7730)

Chi ti€t: Cho thue container. Chi ti~t: Cho thue container.
V~ sinh nM clra va cac cong trinh V~ sinh cong nghi~p va cac cong trinh
khac (8129) chuyen bi~t (8129)

7 Chi ti€t: Chi ti~t:
- Dich V\1v~ sinh tau bi~n. - Dich vu ve sinh tau bi~n;. ..

- Dich vI} v~ sinh container.

III B6 sung cac nganh ngh~ kinh doanh sau:

1 Sua chua thi€t bi khac (3319)
Chi ti~t: Sua chua container.

2 Xay dl!ng cong trinh ky thu~t dan d\1ng khac (4299)

3 Ban buon t6ng hqp (4690)
Chi ti€t: Ban buon t6ng hqp nhi~u IOC;lihang Ma, khong chuyen doanh 10C;lihang nao.

4 V~ tM hang h6a yen bi~n, vi~n duong (5012)

6
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TT Nc}idung

Kho bai va hru gift hang h6a (5210)
Chi ti~t:

5 - Kho bai va hru gift hang h6a trong kho ngoai quan.
- Kho bai va hru gift hang h6a trong kho dong lanh (tnr kho ngoai quan).
- Kho bai va hru gift hang h6a trong kho loai khac.

Hoat dQng djch vu h6 tro tnrc ti€p cho v~n tai duong thuy (5222). Chi ti€t:
- Giam dinh tlnh trang tau (than, vo, may ...) tnroc khi ban giao cho thue, nhan lai,
ban giao m6L.;
- Giam dinh nhien lieu tren tau va cAp nhien lieu cho tau;

6 , - Giam dinh kha nang di bien cua tau;
- Giam dinh v~ sinh, sach se ham hang, kiem tra kin mroc va niem phong hAm hang;
- Giam dinh kh6i hrong hang hoa chuyen cho bang duong bien thong qua do man
ruroc:
- Giam dinh t6n thdt hang hoa chuyen cho tren tau; dam va tren bien cua tau;
- Giam sat qua trinh x€p dO-hang hoa tren tau.

2. Sua d6i Quy che nQi bQ v~ Quan tri Cong ty (theo dll thao dinh kern);

3. Sua d6i Quy ch~ hO<;ltdQng cua HQi d6ng quan trj (theo dll thao dinh kern);

4. Sua d6i Quy ch~ hO<;ltdQng clla Ban ki~m soat (theo dll thao dinh kern).

Di~u 5: Thong qua k~ hOl;lChh.ra chQn Cong ty ki~m toan nam 2021.

- Giao cho HDQT quy~t djnh lila chQn mQt trong cac cang ty ki~m toan duai day
(sau khi tham khao y ki€n cua Ban ki~m soat Cang ty) th\fc hi~n vi~c soat xet BCTC 06
tMng va ki~m to an BCTC nam 2021 cho Cang ty.

1. Cong ty 1NHH Hang Ki~m toan AASC;

2. Cang ty 1NHH KPMG (Vi~t Nam);

3. Cang ty 1NHH Ki~m toan TIP.

Di~u 6 : Ta chtfc th,!c hi~n.

- Nghi quy€t nay duqc D<;lihQi d6ng e6 dong nam 2021 ella Cang ty c6 phAn D<;lily
Hang hili Vi~t Nam nhAt trt thang qua tofm van va co hi~u lllc k~ illngay 27/04/2021.

- HQi d6ng quan trt va Ban di~u hanh Cong ty can cu nQi dung Nghi quy€t nay tri~n
khai th\fe hi~n.

AWNO'i nh{ln:
- Cae c6 dong VQSA;
- UBCK Nha nu6e (b/e);
- Sa giao dieh eh(mg khoan Ha NQi (b/e);
- T6ng eong ty IffiVN (b/e);
- Thanh vien IIDQT, BKS Cty;
- Ban di~u hanh Cty;
- Luu: VTLT, IIDQT, IDf) (01).

~~~~ TJCH J)~ HOI
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM 

VOSA CORPORATION 
Lầu 5, số 12 Tân Trào, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 028. 54161820 – 54161822 / Fax: 028. 54161823 – 54161824                 

Email: hr.vsa@vosagroup.com          Website: www.vosa.com.vn 
 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 

 Thứ Ba - Ngày 27/04/2021 

  

TT NỘI DUNG 
NGƯỜI 

TRÌNH BÀY 
THỜI GIAN 

1 
Đón khách và các cổ đông làm thủ tục đăng ký tham 

dự Đại hội. 
 07H30 - 08H15 

2 
Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự. 

Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu. 

Ban kiểm 

tra tư cách 
08H15 - 08H30 

3 
Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa và thư 

ký Đại hội. 
MC Đại hội 08H30 - 08H35 

4 
Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình của Đại 

hội. 

TV HĐQT: 

Nguyễn 

Bích Thảo 

08H35 - 08H40 

5 
Báo cáo đánh giá về quản trị, kết quả hoạt động năm 

2020 của HĐQT và phương hướng năm 2021. 

Chủ tịch 

HĐQT 
08H40 - 08H50 

6 
Báo cáo Kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2020 & 

Kế hoạch SXKD năm 2021. 

Tổng Giám 

đốc  
08H50 - 09H10 

7 
Báo cáo kết quả kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 

2020.  

Tổng Giám 

đốc  
09H10 - 09H20 

8 Báo cáo của Ban kiểm soát. 
Trưởng 

BKS 
09H20 - 09H30 

9 Phát biểu của Đại diện lãnh đạo VIMC.  09H30 - 09H45 

10 

Trình bày các tờ trình Đại hội: 

o Tờ trình v/v Thông qua Báo cáo Thường niên, Báo 

cáo Tài chính năm 2020. 

o Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch 

SXKD, Đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2021. 

o Tờ trình v/v Thông qua Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao, 

Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2020 và Kế hoạch năm 

2021 cho các thành viên HĐQT, BKS, Người quản lý 

chuyên trách và Người PTQT Cty. 

o Tờ trình v/v Sửa đổi Điều lệ Công ty (bao gồm: Bổ 

sung, lược bỏ, sửa đổi chi tiết mã, ngành nghề kinh 

doanh), Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế 

hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 

o Tờ trình v/v Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán 

năm 2021. 

 
TV HĐQT: 

Nguyễn 

Bích Thảo 

 

 

 

 
 
 

Chủ tịch 

HĐQT 

 

 

Trưởng 

BKS 

09H45 - 10H00 

mailto:hr.vsa@
http://www.vosa.com.vn/


TT NỘI DUNG 
NGƯỜI 

TRÌNH BÀY 
THỜI GIAN 

11 Đại hội nghỉ giải lao.  10H00 - 10H15 

12 Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến.  10H15 - 10H45 

13 

Chủ tịch Đoàn tiếp thu ý kiến và Đại hội biểu quyết 

thông qua các tờ trình đã trình bày: 

o Tờ trình v/v Thông qua Báo cáo Thường niên, Báo 

cáo Tài chính năm 2020. 

o Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch 

SXKD, Đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2021. 

o Tờ trình v/v Thông qua Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao, 

Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2020 và Kế hoạch năm 

2021 cho các thành viên HĐQT, BKS, Người quản lý 

chuyên trách và Người PTQT Cty. 

o Tờ trình v/v Sửa đổi Điều lệ Công ty (bao gồm: Bổ 

sung, lược bỏ, sửa đổi chi tiết mã, ngành nghề kinh 

doanh), Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế 

hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 

o Tờ trình v/v Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán 

năm 2021. 

Chủ tịch 

HĐQT 

 

10H45 - 11H15 

14 
Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường 

niên năm 2021. 

Thư ký  

Đại hội 
11H15 - 11H25 

15 Bế mạc Đại hội.  11H25 - 11H30 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

 ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM    Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 

                                                   

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2021 
 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM NĂM 2021 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020. 

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

tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán; 

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 

155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của luật chứng khoán; 

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt 

Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa 

đổi ngày 23/06/2020. 

Hội đồng Quản trị Công ty dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2021 như sau: 

  

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng  

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2021 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam (VOSA).  

1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy 

quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.  

1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực 

hiện theo các quy định tại Quy chế này.  

  

Chương II 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI 

 

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham 

dự Đại hội  

2.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền 

bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách 

cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 29/03/2021 do Trung tâm Lưu ký 

Chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận.  
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2.2. Quyền của cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:  

a) Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn 

bản (theo mẫu của Công ty);  

b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và 

Điều lệ Công ty;  

c) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;  

d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được 

nhận Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội 

với Ban kiểm tra tư cách cổ đông; 

e) Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có 

quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, 

khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã 

tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.  

2.3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:  

a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo 

Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại 

diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;  

b) Ăn mặc lịch sự;  

c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp 

thuận của Chủ tọa Đại hội;  

d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội 

dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;  

đ) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân 

thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;  

e) Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến 

hành một cách công bằng và hợp pháp;  

g) Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;  

h) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội; 

i) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.  

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông  

3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do 

Hội đồng quản trị Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:  

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: 

Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân/Căn 

cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);  

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; 

Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;  

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các 

thời điểm sau:  

- Trước khi khai mạc Đại hội; 

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký 

tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).  

d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân 

công.  
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3.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn 

thành nhiệm vụ của Ban.  

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu  

4.1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và bốn (04) thành viên do Chủ tọa 

đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.  

4.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng phiếu biểu quyết và tiến 

hành kiểm phiếu.  

4.3. Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo cho chủ tọa Đại hội về kết quả kiểm phiếu.  

4.4. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ 

của Ban.  

4.5. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm 

phiếu đã công bố.  

4.6. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu 

biểu quyết, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.  

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội  

5.1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa 

Đại hội, Tổng Giám đốc Công ty và Trưởng Ban kiểm soát.  

5.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh 

ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;  

5.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một 

cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông 

tham dự;  

5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn 

họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều 

lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:  

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

b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp 

không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc 

c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp 

lệ.  

5.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ 

đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội. 

5.6. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá 

thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.  

5.7. Có quyền yêu cầu những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều 

hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi phòng họp ĐHĐCĐ.  

5.8. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các 

công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.  
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Chương III 

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI 
 

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội  

6.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại 

diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông 

được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể 

từ thời điểm khai mạc Đại hội, mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ 

cho trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách 

cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ 

điều kiện để tiến hành.  

6.2. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không đủ điều kiện tiến hành theo 

quy định tại khoản 6.1 Điều này thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp 

theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.  

Điều 7. Tiến hành Đại hội  

7.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội 

thông qua.  

7.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội 

theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.  

7.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản và Nghị quyết Đại hội được thông qua.  

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội  

8.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 

sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp 

tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và khoản 6 Điều 148 Luật Doanh 

nghiệp: 

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

b) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; 

c) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá 

trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp 

Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; 

d) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty; 

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty. 

8.2. Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên năm mươi phần 

trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp 

quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 

8.3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng một trăm phần trăm 

(100%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình 

tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ công ty. 

Điều 9. Phiếu biểu quyết:  

9.1. Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm phiếu phát cho các 

cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết được 

ghi mã số, họ tên cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật 

khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.  



5 

 

9.2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền 

biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội. 

Điều 10. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội  

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2021 được thực hiện bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố 

ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của 

mình khi được Chủ tọa hỏi Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến về từng nội dung 

cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Phiếu biểu quyết một lần đối với từng nội dung và được xác 

thực bằng việc cổ đông đánh dấu vào 01 (một) trong 03 (ba) ô tương ứng (tán thành, không 

tán thành, không có ý kiến) ghi trong Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban tổ chức sau khi 

kết thúc Đại hội. 

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội  

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến: 

nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và 

chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá năm (05) phút. Cổ đông không phát 

biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù 

hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.  

Điều 12. Biên bản Đại hội  

12.1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội 

và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.  

12.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua 

trước khi bế mạc Đại hội;  

12.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và 

các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính 

của Công ty.  

12.4. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội phải được công bố thông tin theo quy định 

hiện hành. 

Điều 13. Nghị quyết Đại hội  

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị dự thảo Nghị quyết Đại hội về các vấn 

đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ 

đông thông qua.  

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế  

14.1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười bốn (14) Điều và có hiệu lực ngay sau 

khi được Đại hội biểu quyết thông qua;  

14.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.  

 



 CÔNG TY CỔ PHẦN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM      Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 

                                                                  

         Số: 142 /TTr-ĐHĐCĐ              TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

 “V/v thông qua Báo cáo Thường niên, Báo cáo Tài chính năm 2020” 
 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14; 

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt 

Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa 

đổi ngày 23/06/2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 13/2021/NQ-TH/HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý 

Hàng hải Việt Nam ngày 22/04/2021. 

 

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

thông qua: 

 

1. Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm 

toán AASC (Báo cáo tài chính kiểm toán chi tiết đã được in trong Báo cáo thường niên 

năm 2020). 

 

2. Báo cáo Thường niên năm 2020.  

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua. 

 

 
 

 



 CÔNG TY CỔ PHẦN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM      Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 

                                                                  

         Số: 143 /TTr-ĐHĐCĐ              TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

“V/v phân phối lợi nhuận năm 2020;  

Kế hoạch SXKD, Đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2021” 

 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14; 

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt 

Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa 

đổi ngày 23/06/2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 13/2021/NQ-TH/HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý 

Hàng hải Việt Nam ngày 22/04/2021. 
 

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

thông qua: 

 

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau: 
   Đơn vị tính: VNĐ 
 

TT Chỉ tiêu KH 2020 
Tỷ lệ 

PP 
Thực hiện 2020 Tỷ lệ PP 

1 Tổng Doanh thu  843.000.000.000  1.037.087.768.248  

2 Lợi nhuận trước thuế 42.000.000.000  42.254.086.861  

3 Lợi nhuận sau thuế  36.200.000.000  36.956.167.659  

4 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)  2.234  2.622  

5 Lợi nhuận được phân phối  - - 36.956.167.659  

6 Cổ tức (*) - - 42.289.458.000 30%VĐL 

7 Quỹ khen thưởng, phúc lợi - - 3.695.616.766 10% 

8 Quỹ thưởng Người quản lý (**) - - 162.000.000 0,4% 

 

(*) Cổ tức: trong đó 

- Cổ tức năm 2019: 15% vốn điều lệ. 

- Cổ tức năm 2020: 15% vốn điều lệ. 

(**) Quỹ thưởng Người quản lý năm 2020: thực hiện mức trích tối đa theo quy định 

tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH 

ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội. 

 



2. Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau: 

   Đơn vị tính: VNĐ 
 

TT Chỉ tiêu Thực hiện 2020 Tỷ lệ PP Kế hoạch 2021 
Tỷ lệ 

PP 

1 Tổng Doanh thu  1.037.087.768.248  958.000.000.000  

2 Lợi nhuận trước thuế 42.254.086.861  31.000.000.000  

3 Lợi nhuận sau thuế  36.956.167.659  24.800.000.000  

4 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)  2.622  1.484  

5 Lợi nhuận được phân phối  36.956.167.659  24.800.000.000  

6 Cổ tức (bằng tiền mặt) 42.289.458.000 30%VĐL - - 

7 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 3.695.616.766 10% - -  

8 Quỹ thưởng Người quản lý  162.000.000 0,4% - - 

 

- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2021: sẽ căn cứ vào kết quả 

sản xuất kinh doanh thực tế năm 2021. Đối với cổ tức, trong trường hợp Công ty đạt được 

lợi nhuận trước thuế năm 2021 bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì cổ tức năm 2021 không 

thấp hơn mức 10% vốn điều lệ. 

 

3. Kế hoạch đầu tư năm 2021 như sau: 

 

TT Tên dự án 
Hạng mục/ 

Quy mô 

Tổng mức 

đầu tư  

Nguồn 

vốn 

Thời gian  

thực hiện 

  Kế hoạch đầu tư    18,803      

  Đầu tư XDCB   9,416      

  Mua sắm trang thiết bị   9,387      

A Dự án chuyển tiếp từ năm trước   5,400      

I Dự án đầu tư XDCB   5,400      

  VOSA Quảng Ninh         

1 

Sửa chữa, thay mới hệ thống điện 

chiếu sáng nhà kho, điện bảo vệ khu 

kho bãi và khu văn phòng 

Sửa chữa thay thế 1,200  
Vốn 

tự có 
2021 

2 
Sửa chữa vừa và nhỏ hệ thống thiết bị, 

mái tôn, hệ thống thông gió kho 1A. 
Sửa chữa cải tạo 1,500  

Vốn 

tự có 
2021 

3 

Xây dựng tuyến hàng rào bảo vệ tiếp 

giáp tuyến đường gom khu CN Cái 

Lân, cổng số 2 khu kho bãi, cầu cân 

ĐT 80T và nhà bảo vệ 

Xây mới 2,700  
Vốn 

tự có 
2021 

B Dự án đầu tư mới 2021   13,403      

I Dự án đầu tư XDCB   4,016      

  VOSA Quảng Ninh         

1 
Thay thế băng tải B1200, gầu tải và hệ 

thống điện điều khiển nhà kho 1A. 

Sửa chữa thay thế hư 

hỏng trong quá trình 

vận hành khai thác. 

  2,212  
Vốn 

tự có 
2021 

2 
Sửa chữa mặt sân bê tông khu kho bãi 

Cái Lân 

Sửa chữa hư hỏng 

trong quá trình khai 

thác 

554  
Vốn 

tự có 
2021 

3 

Sửa chữa mái sảnh, cấp thoát nước nhà 

văn phòng, mái sảnh hội trường và 

biển hiệu VOSA QN 

Sửa chữa cải tạo do đã 

xuống cấp hư hỏng 

theo thời gian 

250  
Vốn 

tự có 
2021 



TT Tên dự án 
Hạng mục/ 

Quy mô 

Tổng mức 

đầu tư  

Nguồn 

vốn 

Thời gian  

thực hiện 

  NORTHFREIGHT         

4 Dự án xây dựng tường rào ngăn bãi 

Cổng rào, Hàng rào di 

động dài 360m cao 

2,2m làm bằng thép 

hộp và thép góc.  

300  
Vốn 

tự có 
2021 

5 
Dự án sửa chữa, sơn lại toà nhà văn 

phòng và nhà kho số 1 

Chống thấm, xử lý 

tường cũ, sơn tường 

khoản 3.500 m². Sơn 

cửa khoản 200 m²  

300  
Vốn 

tự có 
2021 

  SAMTRA         

6 Dự án sửa nhà văn phòng Samtra 

Nhà 3 tầng trên diện 

tích đất 75m² đã nứt 

tường xuống cấp. Sửa 

chữa gia cố cột, sơn 

tường, lát gạch bị 

bong tróc. 

400  
Vốn 

tự có 
2021 

II Dự án mua sắm thiết bị   
       

9,387  
    

1 

Xe chở khách hiệu Hyundai County 29 

chỗ ngồi - thân dài do Hyundai Thành 

Công lắp ráp 

Đầu tư mới  1,387  
Vốn 

tự có 
2021 

2 Dự án mua xe vận tải (xe sơ mi) 5 xe đầu kéo + mooc 8,000  
Vốn 

tự có 
2021 

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua. 

 

 

 
 

 



 CÔNG TY CỔ PHẦN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM      Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 

                                                                  

         Số: 144 /TTr-ĐHĐCĐ              TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

“V/v thông qua Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao, Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2020 và  

Kế hoạch năm 2021 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,  

Người quản lý chuyên trách và Người PTQT Công ty” 

 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14; 

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về 

lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của 

Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động, 

thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền 

thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; 

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt 

Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa 

đổi ngày 23/06/2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 13/2021/NQ-TH/HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý 

Hàng hải Việt Nam ngày 22/04/2021. 

 

Để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đối với 

việc điều hành và giám sát quá trình hoạt động SXKD Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải 

Việt Nam, Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội xem xét phê duyệt Quỹ tiền 

lương, Quỹ thù lao, Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 cho các 

thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý chuyên trách và Người phụ 

trách quản trị Công ty như sau:  

 

I. Thực hiện năm 2020 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020: 

1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của Người quản lý chuyên trách (gồm 03 

người: Tổng giám đốc, 01 Phó Tổng giám đốc và 01 thành viên HĐQT kiêm nhiệm hưởng 

lương chuyên trách):  

- Mức tiền lương bình quân thực hiện: 36.000.000 đồng/người/tháng. 

- Quỹ tiền lương thực hiện: 1.296.000.000 đồng. 

2.  Quỹ thù lao thực hiện năm 2020:  

* Hội đồng quản trị: 07 người. 

- Mức thù lao bình quân thực hiện: 7.200.000 đồng/người/tháng. 

- Quỹ thù lao thực hiện: 518.400.000 đồng. 

+ Trong đó: 01 thành viên hưởng lương chuyên trách nên không hưởng thù lao. 

* Ban kiểm soát: 03 người. 

- Mức thù lao bình quân thực hiện: 4.800.000 đồng/người/tháng. 



- Quỹ thù lao thực hiện: 163.200.000 đồng. 

+ Trong đó: 01 thành viên chỉ tham gia 10 tháng. 

* Người PTQT Công ty: 01 người. 

- Mức thù lao bình quân thực hiện: 3.200.000 đồng/người/tháng. 

- Quỹ thù lao thực hiện: 38.400.000 đồng. 

3. Quỹ tiền thưởng của Người quản lý Công ty năm 2020: 162.000.000 đồng. 

Thực hiện mức trích tối đa theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 

13/06/2016 và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động, 

thương binh và xã hội. 

 

II. Kế hoạch năm 2021:  

1. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 của Người quản lý chuyên trách (gồm 03 

người: Tổng giám đốc, 01 Phó Tổng giám đốc và 01 thành viên HĐQT kiêm nhiệm hưởng 

lương chuyên trách):  

- Mức tiền lương bình quân thực hiện: 36.000.000 đồng/người/tháng. 

- Quỹ tiền lương thực hiện: 1.296.000.000 đồng. 

2.  Quỹ thù lao kế hoạch năm 2021:  

* Hội đồng quản trị: 07 người. 

- Mức thù lao bình quân thực hiện: 7.200.000 đồng/người/tháng. 

- Quỹ thù lao thực hiện: 518.400.000 đồng. 

+ Trong đó: 01 thành viên hưởng lương chuyên trách nên không hưởng thù lao. 

* Ban kiểm soát: 03 người. 

- Mức thù lao bình quân thực hiện: 4.800.000 đồng/người/tháng. 

- Quỹ thù lao thực hiện: 172.800.000 đồng. 

* Người PTQT Công ty: 01 người. 

- Mức thù lao bình quân thực hiện: 3.200.000 đồng/người/tháng. 

- Quỹ thù lao thực hiện: 38.400.000 đồng. 

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua. 

 

 
 



 CÔNG TY CỔ PHẦN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM      Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 

                                                                  

         Số: 145 /TTr-ĐHĐCĐ              TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

“V/v sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty,  

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”  

 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14; 

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14; 

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

tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán; 

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 

155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của luật chứng khoán; 

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam; 

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt 

Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa 

đổi ngày 23/06/2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 13/2021/NQ-TH/HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý 

Hàng hải Việt Nam ngày 22/04/2021. 
 

Để hoạt động của Công ty tuân thủ theo các Quy định và phù hợp với Luật Doanh 

nghiệp số 59/2020/QH14, đồng thời đảm bảo quyền lợi của các cổ đông cũng như phù hợp 

với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng 

cổ đông thông qua việc sửa đổi: 

1. Điều lệ Công ty: theo dự thảo đính kèm. 

Trong đó: bổ sung, lược bỏ, sửa đổi chi tiết mã, ngành nghề kinh doanh dưới đây 

vào Điều 4 của Điều lệ và danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty, như sau: 

 

TT Nội dung 

I Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau: 

1 
Sửa chữa máy móc, thiết bị (3312) 

Chi tiết: Sửa chữa container. 

2 
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (4290) 

Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng. 

II Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau: 

 Trước sửa đổi Sau sửa đổi 

1 Đại lý, môi giới, đấu giá (4610) Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (4610) 



TT Nội dung 

2 

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và 

các sản phẩm liên quan (4661)  

Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các 

sản phẩm liên quan (trừ gas). 

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản 

phẩm liên quan (4661) 

Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm 

liên quan (trừ gas). Bán buôn than đá và 

nhiên liệu rắn khác. 

3 

Bán buôn chuyên doanh khác chưa 

được phân vào đâu (4669) 

Chi tiết:  

- Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị giao 

thông vận tải;  

- Nhập khẩu tàu cũ để phá vỡ và xuất 

khẩu sắt thép phế liệu (không hoạt 

động tại trụ sở);  

- Xuất nhập khẩu và tạm nhập, tái 

xuất, chuyển khẩu xăng dầu;  

- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công 

nghiệp nhẹ, hàng triển lãm;  

- Xuất nhập khẩu sắt, thép phế liệu 

(không hoạt động tại trụ sở), hàng 

tiêu dùng;  

- Xuất nhập khẩu, mua bán hóa chất 

phục vụ sản xuất (trừ hóa chất có 

tính độc hại mạnh);  

- Xuất nhập khẩu vật tư phục vụ 

nông nghiệp gồm phân bón các loại; 

- Mua bán các loại bao bì;  

- Mua bán container;   

- Mua bán than. 

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu (4669) 

Chi tiết: 

- Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị giao thông 

vận tải; 

- Nhập khẩu tàu cũ để phá vỡ và xuất khẩu 

sắt thép phế liệu (không hoạt động tại trụ 

sở); 

- Xuất nhập khẩu và tạm nhập, tái xuất, 

chuyển khẩu xăng dầu, rượu, thuốc lá, 

cigar, lá thuốc lá, hàng bách hóa; 

- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công nghiệp 

nhẹ, hàng triển lãm; 

- Xuất nhập khẩu sắt, thép phế liệu (không 

hoạt động tại trụ sở), hàng tiêu dùng; 

- Xuất nhập khẩu, mua bán hóa chất phục vụ 

sản xuất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh); 

- Xuất nhập khẩu vật tư phục vụ nông nghiệp 

gồm phân bón các loại; 

- Mua bán các loại bao bì; 

- Mua bán container; 

4 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên 

quan đến vận tải (5229) 

Chi tiết:  

- Đại lý, kiểm đếm hàng hóa;  

- Môi giới và dịch vụ hàng hải;  

- Đại lý tàu biển và đại lý vận tải 

(giao nhận kho vận, kho ngoại quan);  

- Dịch vụ cung ứng tàu biển;  

- Đại lý bán vé máy bay;  

- Vận tải đa phương thức quốc tế;  

- Dịch vụ lai dắt tàu biển;  

- Dịch vụ logistics;  

- Kinh doanh vận tải biển;  

- Dịch vụ khai thuê hải quan. 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải (5229) 

Chi tiết:  

- Kiểm đếm hàng hóa;  

- Giao nhận hàng hóa;  

- Môi giới thuê tàu;  

- Đại lý tàu biển;  

- Đại lý vận tải;  

- Dịch vụ hàng hải;  

- Dịch vụ cung ứng tàu biển (cung ứng nhiên 

liệu, thiết bị, lương thực, thực phẩm, nước 

ngọt, thu xếp đưa đón, thủ tục xuất nhập 

cảnh thuyền viên, thu xếp đưa thuyền viên 

khám chữa bệnh...);  

- Đại lý bán vé máy bay; 

- Vận tải đa phương thức quốc tế;  

- Dịch vụ lai dắt tàu biển;  

- Dịch vụ logistics;  

- Dịch vụ khai thuê Hải quan. 



TT Nội dung 

5 

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (5510) 

Chi tiết:  

- Kinh doanh cơ cở lưu trú du lịch, 

khách sạn (không hoạt động tại trụ 

sở). 

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (5510) 

Chi tiết: 

- Khách sạn;  

- Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ 

lưu trú ngắn ngày;  

- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ 

lưu trú ngắn ngày 

6 

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ 

dùng hữu hình khác (7730) 

 

Chi tiết: Cho thuê container. 

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu 

hình khác không kèm người điều khiển 

(7730) 

Chi tiết: Cho thuê container. 

7 

Vệ sinh nhà cửa và các công trình 

khác (8129) 

Chi tiết:  

- Dịch vụ vệ sinh tàu biển. 

Vệ sinh công nghiệp và các công trình 

chuyên biệt (8129) 

Chi tiết:  

- Dịch vụ vệ sinh tàu biển;  

- Dịch vụ vệ sinh container. 

III Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau: 

1 
Sửa chữa thiết bị khác (3319) 

Chi tiết: Sửa chữa container. 

2 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (4299) 

3 
Bán buôn tổng hợp (4690) 

Chi tiết: Bán buôn tổng hợp nhiều loại hàng hóa, không chuyên doanh loại hàng nào. 

4 Vận tải hàng hóa ven biển, viễn dương (5012) 

5 

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (5210) 

Chi tiết:  

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan. 

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan). 

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác. 

6 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (5222). Chi tiết: 

- Giám định tình trạng tàu (thân, vỏ, máy ...) trước khi bàn giao cho thuê, nhận lại, 

bàn giao mới...; 

- Giám định nhiên liệu trên tàu và cấp nhiên liệu cho tàu; 

- Giám định khả năng đi biển của tàu; 

- Giám định vệ sinh, sạch sẽ hầm hàng, kiểm tra kín nước và niêm phong hầm hàng; 

- Giám định khối lượng hàng hoá chuyên chở bằng đường biển thông qua đo mớn 

nước; 

- Giám định tổn thất hàng hoá chuyên chở trên tàu; đâm va trên biển của tàu; 

- Giám sát quá trình xếp dỡ hàng hoá trên tàu. 

 

2. Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty: theo dự thảo đính kèm. 

3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: theo dự thảo đính kèm. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua. 

 



 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

  

 

  

 

 



 CÔNG TY CỔ PHẦN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM      Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 

                                                                  

         Số: 146 /TTr-ĐHĐCĐ              TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

 “V/v kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021” 
 

 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14; 

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt 

Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa 

đổi ngày 23/06/2020; 

 

Ban kiểm soát trân trọng kính trình Đại hội xem xét, lựa chọn Công ty kiểm toán 

năm 2021 như sau: 

 

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. 

2. Công ty TNHH KPMG (Việt Nam). 

3. Công ty TNHH Kiểm toán TTP. 

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc giao cho 

HĐQT quyết định lựa chọn trong một trong các công ty kiểm toán trên đây (sau khi có ý 

kiến của Ban kiểm soát Công ty) thực hiện việc soát xét BCTC 06 tháng và kiểm toán 

BCTC năm 2021 cho Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam. 

 

Trân trọng. 
 

 

 TM. BAN KIỂM SOÁT  

 TRƯỞNG BAN 
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CTY CP ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ      Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 

                                                                  

                       TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021 

 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020  

VÀ KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 

 

Kính thưa Quý cổ đông! 

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam xin 

báo cáo tới Quý cổ đông kết quả hoạt động, công tác quản trị của HĐQT Công ty 

trong năm 2020, kế hoạch và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2021, như 

sau: 

I. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2020:  

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, 

trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội:  

- Năm 2020 là năm có nhiều khó khăn đối với Công ty trong công tác kinh 

doanh, dưới sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên toàn Thế giới nói chung và 

tại Việt Nam nói riêng; Sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các Công ty cùng 

ngành nghề dịch vụ hàng hải và logistics; tình hình hàng hóa xuất nhập khẩu không 

ổn định do ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc kéo dài 

và đặc biệt là tình hình hàng hóa biên mậu Việt – Trung nên dịch vụ kho bãi, kho 

ngoại quan mặc dù đã dần khôi phục so với năm trước, nhưng vẫn còn nhiều khó 

khăn, chi phí đầu vào tăng; Đại lý liner cũng cạnh tranh khốc liệt, hãng tàu 

Namsung Shipping tách ra tự thành lập Công ty; phí đại lý ngày càng giảm sâu. 

Tuy nhiên, về tổng thể, Công ty vẫn duy trì và ổn định được các dịch vụ cốt lõi, 

nhất là các dịch vụ đại lý tàu truyền thống, đại lý liner, dịch vụ logistics v.v. đạt 

được kết quả kinh doanh tương đối ổn định, có hiệu quả. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

(EPS) đạt 2.622 đồng/cổ phần.  

 - Công tác quản lý tài chính dần được siết chặt, việc bảo toàn và phát triển 

vốn được thực hiện đúng chế độ và quy định của Nhà nước. Công ty quản lý tốt 

các nguồn thu, chi, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động kinh doanh. Thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ nộp thuế, ngân sách cho nhà nước. 

- Thương hiệu VOSA vẫn được các khách hàng lớn trong và ngoài nước tin 

tưởng, ủy thác và tiếp tục hợp tác, liên doanh dài hạn. 

- Người lao động có việc làm và thu nhập ổn định. 

- Các đoàn thể đều hoạt động tốt, các phong trào thi đua, văn nghệ, thể thao 

được người lao động tham gia sôi nổi, nhiệt tình.  

- Công tác đối với xã hội và cộng đồng vẫn luôn được thực hiện với tinh 

thần trách nhiệm cao. 
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2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

Công ty:  

- Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong việc 

điều hành hoạt động hàng ngày và công tác quản lý nói chung, đã thực hiện các 

quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công 

ty, cũng như các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, đảm bảo lợi ích hợp pháp của 

Công ty và các cổ đông. 

- Hội đồng quản trị thường xuyên phối hợp với Ban kiểm soát trong việc 

giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua hình thức trao đổi, thảo luận 

tại các cuộc họp định kỳ và đột xuất.  

- Ban Tổng giám đốc hiện tại chỉ có 01 Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng 

Giám đốc, nhưng Ban Tổng giám đốc đã tích cực, chủ động trong việc điều hành 

công tác sản xuất kinh doanh. 

- Công ty giữ ổn định hoạt động kinh doanh, việc làm, thu nhập, quyền lợi 

cho người lao động, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông là một nỗ lực đáng 

ghi nhận của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong 

năm 2020. 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2021:  

- Năm 2021, Đại dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp 

và nguy hiểm, do đó dự báo nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói 

riêng sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức gây ảnh hưởng nặng nề đến nền 

kinh tế toàn cầu. 

- Hội đồng quản trị Công ty đã đánh giá những thuận lợi và khó khăn, đồng 

thời đề ra định hướng chiến lược phát triển và mục tiêu cho năm 2021 như sau: 

+ Định hướng chiến lược phát triển ngành nghề đại lý hàng hải - logistics 

gắn với tập trung phát triển đầu tư một số dự án cảng thủy nội địa và ICD tại khu 

vực trung tâm sản xuất hàng hóa phía Bắc; triển khai thực hiện phương án, dự án 

khai thác có hiệu quả nguồn lực tài chính, nhà đất, kho bãi hiện có của Công ty và 

đa dạng hóa các hình thức đầu tư, kinh doanh cốt lõi. 

+ Phát triển, đào tạo nguồn nhân lực về đại lý hàng hải chất lượng cao để 

đáp ứng yêu cầu SXKD kết hợp với tăng cường quản lý nhân sự, tạo nguồn và quy 

hoạch nguồn cán bộ kế cận có năng lực và đạo đức để Công ty phát triển ổn định. 

+ Tiếp tục thực hiện mục tiêu tinh giản bộ máy (nhân sự các cấp trung gian), 

SXKD gọn nhẹ và hiệu quả; đồng thời tiết giảm chi phí quản lý, điều hành và 

SXKD; nâng cao năng lực cạnh tranh. 

+ Tiếp tục rà soát và hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý nội bộ Công ty 

đảm bảo công tác lãnh đạo, điều hành SXKD theo đúng quy định của pháp luật, 

Điều lệ Công ty, đảm bảo việc làm và đời sống cán bộ công nhân viên, bảo đảm lợi 

ích của các nhà đầu tư. 

+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý tài chính theo đúng tinh thần công 

khai, minh bạch, đáp ứng các quy định của Nhà nước đối với Công ty cổ phần đã 

niêm yết trên sàn giao dịch. 
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+ Quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị, xã hội như: 

tổ chức Công đoàn, tổ chức Đoàn thanh niên … hoạt động một cách hiệu quả nhất 

để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. 

- Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện tốt các trách nhiệm và nghĩa vụ của 

mình. Thực hiện công bố thông tin chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật. 

 

II. Quản trị công ty:  

1. Hội đồng quản trị: 

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:  

TT Họ và tên Chức vụ 

Tỷ lệ  

sở 

hữu 

cổ 

phiếu 

Hình thức 

Số 

lượng  

chức 

danh 

TV 

HĐQT 

tại các 

Công ty 

khác 

Ghi chú 

1 Đỗ Tiến Đức Chủ tịch HĐQT 0,00 

Thành viên  

 không điều 

hành 

1  

2 Trịnh Vũ Khoa 

Thành viên HĐQT 

kiêm Tổng Giám 

đốc 

0,01 
Thành viên  

điều hành 
1  

3 
Nguyễn Bích 

Thảo 

Thành viên HĐQT 

kiêm Trưởng ban 

Tổ chức tiền lương 

0,02 

Thành viên  

 không điều 

hành 

0  

4 
Nguyễn Thị 

Thanh Hà 
Thành viên HĐQT   

Thành viên  

 không điều 

hành 

0 
Bắt đầu từ 

23/06/20 

5 Trần Hồng Quang Thành viên HĐQT 6,95 

Thành viên  

 không điều 

hành 

2  

6 Ngô Thanh Tùng Thành viên HĐQT 0,00 

Thành viên  

 không điều 

hành 

1  

7 Nguyễn Thế Tiệp Thành viên HĐQT 0,00 

Thành viên  

 không điều 

hành 

0  

8 
Nguyễn Thị 

Thanh Trang 

Thành viên HĐQT  

kiêm Phó Tổng  

Giám đốc  

0,01 
Thành viên  

điều hành 
1 

Miễn nhiệm 

từ 26/06/19 

 

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.  



 4 

 

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:  

- Hội đồng quản trị hoạt động và thực thi nhiệm vụ theo Luật doanh nghiệp, 

Điều lệ Công ty, các Quy chế, quy định của Công ty và các văn bản pháp luật có 

liên quan.  

- Năm 2020, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp thường kỳ, 02 cuộc họp bất 

thường và 22 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo kịp thời 

công tác SXKD, đầu tư XDCB ... Nội dung chính của các cuộc họp và lấy ý kiến 

đã được trình bày chi tiết tại Báo cáo quản trị Công ty năm 2020. 

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: 

tham gia đầy đủ các cuộc họp. Thực hiện nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của mình 

theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế, Quy định của Công ty. 

- Hoạt động của các Tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có. 

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản 

trị công ty: 
 

TT Họ và tên Chức vụ 

1 Đỗ Tiến Đức Chủ tịch HĐQT 

2 Trịnh Vũ Khoa 
Thành viên HĐQT kiêm  

Tổng Giám đốc 

3 Nguyễn Bích Thảo 
Thành viên HĐQT kiêm  

Trưởng ban Tổ chức tiền lương 

4 Nguyễn Thị Thanh Hà Thành viên HĐQT  

5 Trần Hồng Quang Thành viên HĐQT 

 

- Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về 

quản trị công ty trong năm: Không có. 
 

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt 

động năm 2020 và kế hoạch, định hướng của HĐQT năm 2021. Cuối cùng, tập thể 

HĐQT Công ty xin gửi đến toàn thể Quý cổ đông Công ty lời chúc sức khỏe, hạnh 

phúc và thành đạt. 
 

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 
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CTY CP ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

 BAN TỔNG GIÁM ĐỐC      Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 

                                                                  

                       TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021 

 

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020  

VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021 

 

Kính thưa Quý cổ đông! 

Ban Tổng giám đốc (BTGĐ) Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam xin 

báo cáo tới Quý cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch 

sản xuất kinh doanh và định hướng hoạt động năm 2021 của BTGĐ, như sau: 

 

I. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc:  

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020: 

- Đánh giá những thuận lợi và khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và 

của nền kinh tế Việt Nam nói riêng, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã 

trình lên Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 kế hoạch SXKD cho năm 2020 và 

đã được nhất trí thông qua, cụ thể như sau: 

+ Tổng doanh thu: 843.000.000.000 đồng. 

+ Lợi nhuận trước thuế: 42.000.000.000 đồng.  

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán: 

            Đơn vị tính: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Kế hoạch 

năm 2020 

Thực 

hiện năm 

2020 

Thực 

hiện năm 

2019 

Thực hiện 

so với kế 

hoạch 

Thực hiện 

so với năm 

2019 

Tổng doanh thu 843.000 1.037.088 905.253 123% 115% 

Doanh thu kinh 

doanh 
819.000 1.013.146 878.333 124% 115% 

Lợi nhuận trước 

thuế 
42.000 42.254 42.195 101% 100% 

 

* Kết quả sản xuất kinh doanh của toàn Công ty đạt kế hoạch được giao 

do các nguyên nhân khách quan và chủ quan sau: 

- Dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng đến toàn bộ các chi nhánh và tất cả các 

loại hình kinh doanh của Công ty nhưng nặng nề nhất là đối với dịch vụ kho ngoại 

quan – tạm nhập tái xuất và dịch vụ hàng hải, du lịch. 

- Chi phí thuê đất của toàn Công ty ước tăng 2,3 tỷ đồng so với năm 2019 do 

giá thuê đất kho bãi tại các khu vực tăng cao. 
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- Doanh thu tăng so với cùng kì năm trước chủ yếu do doanh thu đại lý vận 

tải và kho bãi tăng mạnh, tuy nhiên doanh thu đại lý vận tải tăng do cước vận tải 

hàng không tăng mạnh trong thời kỳ ảnh hưởng dịch Covid-19 nên doanh thu tăng 

cao nhưng lợi nhuận từ dịch vụ này không tăng hoặc giảm sút do cạnh tranh khó 

khăn hơn; doanh thu kho bãi tăng do số lượng kho thuê bên ngoài tăng thêm để 

phục vụ cho khách hàng nhưng không mang lại lợi nhuận hoặc rất hạn chế từ dịch 

vụ thuê kho mà chủ yếu để cung cấp các dịch vụ đại lý vận tải liên quan nên doanh 

thu tăng cao nhưng lợi nhuận từ dịch vụ này tương đương cùng kỳ năm trước. 

- Lợi nhuận Công ty đạt kế hoạch được giao. Trước tình hình khó khăn dịch 

bệnh Covid-19, sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, ban lãnh đạo cùng toàn thể 

CBCNV Công ty đã nỗ lực tăng cường công tác tiếp thị tìm khách hàng mới, nâng 

cao chất lượng phục vụ góp phần đưa lợi nhuận công ty đạt kế hoạch được giao.  

- Trước tình hình kinh tế khó khăn, Ban Tổng giám đốc công ty đã kịp thời 

đưa ra những quyết sách trong định hướng kinh doanh của công ty như:  

+ Giải pháp khách hàng: Tăng cường cung cấp thông tin cho khách hàng, 

bám sát khách hàng trong mỗi dịch vụ, mỗi dự án của khách hàng; 

+ Giải pháp nhân sự: Kiện toàn bộ máy nhân sự từ cấp Công ty đến các chi 

nhánh để tăng cường công tác quản trị và sản xuất kinh doanh. 

+ Giải pháp công nghệ thông tin: Áp dụng tối đa các ứng dụng công nghệ 

thông tin trong sản xuất kinh doanh; Tăng cường các hình thức làm việc trực tuyến 

(online) để đảm bảo an toàn và giảm thiểu chi phí. 

+ Giải pháp tài chính: Tập trung hỗ trợ các chi nhánh cần vốn lưu động để 

kinh doanh để tối ưu hóa nguồn tài chính của Công ty; Đưa ra các quy định chặt chẽ 

đối với các chi phí trực tiếp, gián tiếp để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

+ Chỉ đầu tư vào những dự án mang lại hiệu quả nhanh, chưa đầu tư vào 

những dự án dài hạn, chưa cần thiết.  

- Những chính sách trên đã đưa đến những hiệu quả nhất định cho công ty, 

chi phí quản lý doanh nghiệp giảm xuống dù các chi phí quản lý đầu vào tăng lên. 

* Những kết quả đạt được, hoạt động nổi bật:  

- Doanh thu tăng so với cùng kỳ năm trước do doanh thu từ đại lý vận tải 

hàng không tăng mạnh khi cước hàng không tăng đột biến do dịch bệnh Covid-19. 

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giá cước hàng không tăng đột biến 

khi các hãng hàng không cắt giảm hoặc ngừng khai thác nên tình hình mua cước 

càng khó khăn, vốn ứng ra tăng đột biến nhưng lợi nhuận không tăng hoặc giảm do 

phải tăng chi phí để có được tải trên máy bay. 

- Doanh thu từ dịch vụ đại lý tàu giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh 

Covid-19 khi lượng tàu đến cảng giảm, tàu phải chờ cách ly; Mặt khác, chủ tàu 

NYK đã yêu cầu giảm giá dịch vụ đại lý (giảm hơn 50% giá đại lý phí so với đơn 

giá trước) từ ngày 01/8/2020 nên doanh thu và lợi nhuận từ đại lý tàu giảm mạnh. 

- Tại khu vực Hà Tĩnh, ngoài ảnh hưởng giảm sản lượng trong thời gian dịch 

bệnh, các tàu do chi nhánh làm đại lý chủ yếu là tàu nội địa (khoảng 80% sản lượng 

tàu phục vụ) với giá đại lý phí rất thấp nên dù sản lượng không giảm nhiều nhưng 

doanh thu vẫn sụt giảm so với cùng kỳ năm trước. 
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- Hãng tàu Namsung đã tách ra thành lập công ty của họ tại Việt Nam và 

chấm dứt hợp đồng đại lý liner với công ty từ cuối tháng 7/2019 khiến cho doanh 

thu và lợi nhuận từ dịch vụ đại lý liner của công ty đều sụt giảm mạnh trong năm 

2020 khi chỉ còn làm đại lý liner cho hãng tàu Sinotrans Container Line (Trung 

Quốc) – là hãng tàu nhỏ chuyên chạy nội Á với tuyến dịch vụ ít và lịch tàu không 

ổn định. 

- Các hãng tàu container lớn đã liên kết để tăng sức cạnh tranh và làm cho các 

hãng tàu nhỏ phải giảm bớt tuyến để cắt giảm chi phí. Giá đại lý phí cho tàu 

container ngày càng bị các chủ tàu ép xuống đến mức thấp nhất có thể nên dù sản 

lượng tàu tăng nhưng doanh thu vẫn chưa đủ bù đắp cho sự sụt giảm. 

- Phần lớn các doanh nghiệp logistics nước ngoài đã thành lập công ty riêng 

của họ, chỉ để lại một số loại hình kinh doanh còn hạn chế cho các doanh nghiệp 

Việt Nam, các liên doanh nên sức ép cạnh tranh lên các doanh nghiệp Việt Nam sẽ 

ngày càng khốc liệt, cơ hội phát triển càng khó khăn. 

- Các thân chủ gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh nên yêu cầu 

các đơn vị làm dịch vụ chia sẻ khó khăn bằng cách giảm giá dịch vụ, dùng nhiều 

đơn vị cung cấp dịch vụ để ép giảm giá hoặc chỉ ký hợp đồng dịch vụ ngắn hạn. Để 

ký được hợp đồng dài hạn, công ty phải chấp nhận cung cấp dịch vụ với giá rất thấp 

để có thể thắng thầu và được chỉ định cung cấp dịch vụ. 

- Một số chi nhánh của công ty vẫn ở trong tình trạng thua lỗ, dù đã tăng 

cường các biện pháp quản lý, tìm kiếm các phương thức kinh doanh mới sau những 

biến động trong sản xuất kinh doanh, biến động về nhân sự nhưng chưa thể hồi 

phục. 

- Với quy mô và tổng số vốn hạn chế, công ty đang thiếu phương tiện, cơ sở 

vật chất để kinh doanh và mở rộng dịch vụ logistics, đáp ứng nhu cầu phát triển về 

lĩnh vực logistics, các phương tiện hầu hết phải thuê bên ngoài nên giá thành dịch 

vụ còn cao, lợi nhuận còn lại thấp và bị chia sẻ với các thân chủ, khó chủ động 

trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng. 

 

2. Đánh giá hiệu quả từng hoạt động sản xuất kinh doanh: 

2.1. Hoạt động đại lý tàu: 

- Sản lượng đại lý tàu đạt 2.826 tàu, chỉ bằng 86% so với năm 2019; trong đó: 

tàu hàng rời giảm 20%, tàu container tăng 16%. Doanh thu cũng chỉ bằng 88% so 

với năm 2019.  

- Trong thời gian dịch bệnh Covid-19, lượng tàu đến cảng sụt giảm do hàng 

hóa bị đình trệ và chính sách cách ly đối với thuyền viên các tàu đến từ vùng dịch 

nên các hãng tàu phải cắt giảm số chuyến khai thác hoặc thay đổi lịch trình.  

- Lượng tàu container tăng hơn so với năm 2020 do công ty đã ký được hợp 

đồng đại lý tàu với khách hàng mới tuy nhiên giá dịch vụ tàu container rất thấp nên 

không bù được sự sụt giảm doanh thu của hoạt động tàu hàng rời.  

- Từ tháng 08/2020, công ty đã phải áp dụng giá đại lý phí mới cho tất cả các 

tàu của hãng tàu NYK với mức giảm hơn 50% so với giá đang phục vụ (Doanh thu 

từ hãng tàu NYK là 11,4 tỷ năm 2018, gần 11 tỷ năm 2019 nên với mức đại lý phí 
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mới này thì doanh thu đại lý tàu cũng sụt giảm mạnh trong năm 2020 và những năm 

tiếp theo), ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận từ dịch vụ đại lý tàu. 

- Đây là loại hình mang tính cạnh tranh khốc liệt vì các công ty nước ngoài có 

hệ thống toàn cầu đã liên kết để giành quyền làm đại lý tàu cho các tàu của họ tại 

Việt Nam, các công ty tư nhân thì phá giá và chấp nhận làm với mọi mức giá, thậm 

chí miễn phí đại lý để giành các dịch vụ khác nên công ty cũng phải chấp nhận điều 

chỉnh giá dịch vụ ở mức rất thấp để có việc làm nên doanh thu không tăng nhiều dù 

sản lượng tăng. 

- Xác định đây là hoạt động truyền thống và mang lại hiệu quả tốt nhưng thị 

phần để phát triển rất hẹp và khó khăn nên ngoài việc giữ chân các khách hàng 

truyền thống thì công ty vẫn tiếp tục tìm kiếm các khách hàng mới, tranh thủ sự ủng 

hộ của các chủ hàng để tăng sản lượng và doanh thu. 

2.2. Hoạt động đại lý liner: 

- Doanh thu hoạt động đại lý liner chỉ đạt 50% so với năm 2019 do việc hãng 

tàu Namsung Shipping chấm dứt hợp đồng đại lý từ ngày 31/07/2019 để thành lập 

công ty 100% vốn nước ngoài kéo theo doanh thu từng hoạt động này giảm mạnh 

(giảm 29%). 

- Hiện nay chỉ còn chi nhánh Orimas làm đại lý liner cho hãng tàu Sinotrans 

tại thị trường Hải Phòng và Hà Nội. Vậy nên nếu so sánh tình hình hoạt động đại lý 

liner của chi nhánh Orimas năm nay với năm 2019 thì doanh thu giảm nhẹ, đạt 98%.   

- Đây cũng là hoạt động mang lại hiệu quả cao và có ảnh hưởng đến các hoạt 

động dịch vụ khác như đại lý vận tải, kiểm đếm nên công ty đang chú trọng tìm 

kiếm và tiếp cận các hãng tàu container (hiện chỉ còn các hãng tàu nhỏ chạy nội Á 

hoặc các hãng khai thác không tàu) đang có kế hoạch khai thác tại thị trường Việt 

Nam để bù đắp cho việc hãng tàu Namsung chấm dứt hợp đồng. 

2.3. Hoạt động đại lý vận tải: 

- Doanh thu đại lý vận tải đạt 128% so với năm 2019 do một số yếu tố sau: 

+ Doanh thu đại lý vận tải tăng so chủ yếu do tăng cước vận tải hàng không 

tăng vọt do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. 

+ Doanh thu đại lý vận tải của chi nhánh Vosa Sài Gòn tăng 218%, 

Northfreight tăng 104% là 2 chi nhánh có tỉ trọng doanh thu lớn trong tổng doanh 

thu công tác đại lý vận tải của công ty nên đã góp phần làm tăng doanh thu hoạt 

động này của toàn công ty lên 128% so với năm 2019. Hoạt động vận tải hàng 

không cho các đại lý nước ngoài, như Nagai, Europac, Starline...số tiền cước phải 

chi trả rất lớn, doanh thu cao nhưng lợi nhuận lại thấp vì mua bán cước lại do đại lý 

các hãng hàng không kiểm soát và tỷ lệ hưởng hoa hồng rất thấp đồng thời chủ yếu 

làm co-loader nên độ rủi ro cao. Đại lý vận tải hàng không gặp cạnh tranh khốc liệt 

khi các chuyến bay bị cắt giảm, giá cước tăng vọt, số tiền ứng trước cho khách hàng 

tăng mạnh nhưng lợi nhuận biên không tăng. 

- Các chi nhánh còn lại đều có doanh thu đại lý vận tải giảm so với năm trước. 

Cụ thể Orimas đạt 89%, Vosa Quảng Ninh chỉ đạt 89% so với cùng kì năm 2019.  
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- Dịch vụ đại lý vận tải gặp nhiều khó khăn do gián đoạn chuỗi cung ứng do 

dịch bệnh Covid-19 và tình trạng thiếu vỏ container của tất cả các hãng tàu trên các 

tuyến khai thác. Thị trường hiện nay đã đạt đến độ bão hòa nên ưu thế cạnh tranh 

giảm và gặp sức ép rất lớn từ các đối thủ cạnh tranh buộc phải giảm giá sâu nhằm 

lôi kéo khách hàng. Công ty đã rất nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, tìm kiếm 

được một số khách hàng mới, giữ chân các khách hàng truyền thống.  

- Đây là hoạt động cần có sự đầu tư về cơ sở vật chất và vốn lưu động cao để 

có thể hoạt động cạnh tranh. Mặc dù còn những hạn chế về cơ sở vật chất (kho bãi, 

phương tiện) nhưng công ty xác định vẫn phải tiếp tục chú trọng đẩy mạnh hoạt 

động này dù thị phần về logistics tại Việt Nam do các công ty logistics toàn cầu 

chiếm thị phần lớn nhưng công ty sẽ tập trung vào những phân khúc nhỏ hơn, phù 

hợp hơn với điều kiện về cơ sở vật chất và vốn của mình. 

2.4. Hoạt động kho bãi: 

- Doanh thu đạt 120% so với năm 2019. 

- Số lượng kho bãi của công ty vẫn như năm 2019, chủ yếu hoạt động tại khu 

vực phía Bắc (Quảng Ninh và Hải Phòng). Doanh thu kho bãi công ty tăng nhờ sự 

tăng trưởng tốt của chi nhánh Vosa Quảng Ninh (bằng 125% so với năm 2019). 

Doanh thu tuy tăng so với năm trước nhưng chủ yếu tăng từ dịch vụ thuê kho bên 

ngoài để cung cấp dịch vụ trọn gói cho khách hàng  nên tuy doanh thu tăng nhưng 

lợi nhuận từ thuê kho ngoài rất thấp, chỉ thu được lợi nhuận từ dịch vụ đại lý vận 

tải. 

- Kho bãi tại khu vực Hải Phòng đang gặp nhiều khó khăn khi các hãng tàu 

đang chuyển ra các kho bãi và depot tại khu vực Lạch Huyện để cắt giảm chi phí 

vận chuyển nên với vị trí không phù hợp thì việc khai thác ngày càng gặp nhiều khó 

khăn. Đối với kho, mặc dù những năm gần đây kho xuống cấp trầm trọng, nhiều đối 

tác từ chối đưa hàng vào khai thác vì kho không đạt tiêu chuẩn và yêu cầu của họ 

nhưng Chi nhánh đã tăng cường marketing tìm kiếm khách hàng nên sản lượng 

hàng khai thác năm 2020 luôn đạt công suất 80%. Đối với bãi, hiện tại chỉ phục vụ 

khai thác cho Công ty Nam Á, Sinotrans và nhận gửi khoản 40 xe Container chiếm 

khoảng 55% công suất (diện tích bãi). 

- Kho bãi tại khu vực Quy Nhơn và Đà Nẵng hoạt động không hiệu quả do 

lượng hàng hóa lưu kho rất ít. Nguyên nhân do các khu kho bãi đã có quyết định thu 

hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy hoạch của địa phương. Công ty không 

thể đầu tư cải tạo hoặc ký hợp đồng hợp tác dài hạn với khách hàng. Hiện tại chỉ 

khai thác nhỏ lẽ và cho thuê ngắn hạn.  

- Kho bãi tại khu vực quận 7, TP. HCM khó khai thác vì khu vực này tiếp tục 

bị sụt lún, nền kho nứt, công ty đã tính toán nhiều phương án sửa chữa để khai thác 

nhưng cần phải có chi phí rất lớn để sửa chữa, cải tạo. 

- Doanh thu từ hoạt động kho bãi chiếm tỷ trọng 11,85% của doanh thu kinh 

doanh và chiếm 12,65 % tỷ trọng lợi nhuận gộp. 
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2.5. Hoạt động kiểm đếm:  

- Doanh thu hoạt động kiểm đếm đạt 94% so vói năm 2019.  

- Năm 2020 hầu như các chi nhánh đều có doanh thu hoạt động kiểm đếm 

giảm nhiều so với năm 2019. 

- Công tác kiểm đếm ngày càng khó khăn hơn do lượng tàu container sử dụng 

dịch vụ kiểm kiện của công ty ngày càng giảm dần, các hãng tàu được hưởng dịch 

vụ miễn phí từ các cảng. Bên cạnh đó, các hãng tàu tiếp tục cắt giảm chi phí hoạt 

động nên giá dịch vụ này cũng ngày càng giảm. 

- Tại thị trường TP. HCM, doanh thu kiểm đếm ổn định do sản lượng tàu 

RORO ổn định, sản lượng thép cuộn có tăng lên tại khu vực Cái Mép góp phần tăng 

doanh thu và lợi nhuận cho các chi nhánh. Dịch vụ kiểm container của hãng tàu 

Samudera & Namsung khá tốt, dịch vụ sang container tại cảng Cát Lái cũng khá tốt 

và ngày càng phát triển. Chi nhánh Vosa Sài Gòn và Vitamas có doanh thu hoạt 

động kiểm đếm khá tốt, đều tăng là 106% so với năm 2019. 
 

3. Tổ chức và nhân sự:  

3.1 Danh sách Ban Tổng giám đốc và Ban Tài chính kế toán:  

TT Họ và tên 
Ngày 

sinh 
Chức vụ 

Trình độ 

chuyên môn 

Ngày bổ 

nhiệm/ 

miễn 

nhiệm 

Số cổ  

phiếu  

sở hữu  

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu  

1 Trịnh Vũ Khoa     22/08/1968 

UV HĐQT 

kiêm Tổng 

Giám đốc 

Cử nhân 

ngoại ngữ 
02/03/2017 1.089 0,01 

2 
Nguyễn Thị 

Thanh Trang 
08/02/1969 

Phó Tổng 

Giám đốc  

Kỹ sư 

KTVTB,  
Cử nhân Luật 

08/11/2017 1.452 0,01 

3 
Nguyễn Hồng 

Hải 
27/10/1975 

Trưởng Ban 

TCKT 

Cử nhân 

Kinh tế 
01/10/2020 - - 

4 Võ Trung Thắng 01/01/1977 
Phó trưởng  

Ban TCKT 

Cử nhân  

Kế toán 

Kiểm toán 

01/03/2016 605 0,01 

 

3.2. Các thay đổi trong chính sách đối với người lao động:  

- Trong năm 2020, Công ty đã ban hành Quy chế quản lý tài chính; Thỏa ước 

lao động tập thể; Quy định về công tác Văn thư, lưu trữ, ban hành văn bản, bản sao 

văn bản và sử dụng chữ ký số; Sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ … bên cạnh 

các quy chế đã được xây dựng và đang thực hiện như: Quy chế dân chủ, quy chế 

tuyển dụng và đào tạo, quy chế phân phối quỹ khen thưởng phúc lợi, nêu bật chế độ 

đãi ngộ về tiền lương, tiền thưởng và phúc lợi xã hội cho CBCNV nhằm khuyến 

khích toàn thể người lao động Công ty không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, 

ngoại ngữ, phát huy sáng kiến cải tiến quy trình làm việc, thi đua tiết kiệm chi phí 

sản xuất và nâng cao năng suất, chất lượng lao động. Công ty tiếp tục nghiên cứu 
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sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các quy chế để kiện toàn công tác quản lý và điều 

hành của Công ty. 

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức theo hướng tập trung nâng cao vai trò quản trị và 

điều hành của Công ty với các chi nhánh. Gắn kết các chi nhánh thành công ty 

mạnh, làm cơ sở vững chắc cho việc tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con 

cho những năm sau. 

- Tiếp tục tuyển dụng thêm những nhân viên mới có trình độ chuyên môn, bổ 

nhiệm những người có năng lực xứng đáng đảm nhận các vị trí chủ chốt theo hướng 

trẻ hóa cán bộ, có chế độ đãi ngộ tương xứng, nâng cao trình độ ngoại ngữ và 

chuyên môn cho đội ngũ CBCNV để doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh, năng động và 

kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. 

 

4. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:  

Năm 2020, Công ty được phê duyệt 9 dự án đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, vì 

nhiều lý do khách quan nên chỉ có 1 dự án được thực hiện chiếm tỷ trọng 0,54% so 

với kế hoạch. Cụ thể: 
 

TT Hạng mục 

Tổng 

mức đầu 

tư (triệu 

đồng) 

Tỷ lệ 

thực 

hiện so 

với kế 

hoạch 

Lý do chưa thực hiện theo kế 

hoạch  năm 2020 

 Dự án Đầu tư XDCB 
 

  VOSA QUẢNG NINH       
 

1 

GPMB diện tích mở 

rộng sau điều chỉnh QH 

2010 

6.500 0% 
Thực hiện bởi TT phát triển quỹ 

đất TP. Hạ Long, Quảng Ninh  

2 

Xây dựng tuyến hàng 

rào bảo vệ tiếp giáp 

tuyến đường gom khu 

CN Cái Lân, cổng số 2 

khu kho bãi, cầu cân 

ĐT 80T và nhà bảo vệ 

2.700 0% 

Ban QL Khu Kinh tế QN và Trung 

tâm phát triển quỹ đất đã tiến hành 

đo đạc, kiểm đếm lập khối lượng 

và giá trị GPMB phạm vi thu hồi 

đất (Vào khu đất của VOSA QN). 

Sau khi có thông báo về giá trị đền 

bù được phê duyệt và QĐ thu hồi 

đất VOSA QN mới được tiến hành 

phá dỡ, xây dựng tuyến hàng rào. 

Do nhu cầu khai thác đã mở 

đường vào cổng số 2 khu kho bãi 

Cái Lân. 

 

3 

Cải tạo nhà làm việc của 

VOSA Quảng Ninh tại 

Cái Lân - Khu văn phòng 

Hải Quan - Cái Lân sau 

khi thanh lý hợp đồng và 

Khu văn phòng làm việc 

hiện tại 

3.750 0% 

Đã mời đơn vị tư vấn khảo sát lập 

thiết kế sơ bộ, trước khi đánh giá 

lập TKKT thi công và dự toán 

công trình. 
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4 

Sửa chữa, thay mói hệ 

thống điện chiếu sáng, 

bảo vệ khu kho bãi và 

khu văn phòng 

1.200 0% 
Do lượng hàng tồn kho nên chưa 

thể triển khai thực hiện. Trong 

năm 2021 sẽ triển khai từng phần 

nhằm tránh ảnh hưởng tới việc 

khai thác hàng hóa kho IA và khu 

vực lân cận. 

 

5 

Sửa chữa vừa và nhỏ hệ 

thống thiết bị, mái tôn, 

hệ thống thông gió kho 

1A. 

1.500 0% 
 

  NORTHFREIGHT 
  

  
 

6 

Dự án lắp đặt hệ thống 

chữa cháy tự động cho 

kho CFS 

1.200 0% 

Do lương hàng qua kho thấp, chi 

phí đầu tư lớn nên Công ty cân 

nhắc thực hiện trong thời điểm 

khác phù hợp. 

 

  VOSA HẢI PHÒNG       
 

7 
Cải tạo sửa chữa nhà 

kho lưu trữ cơ quan 
300 0% 

Mục tiêu dự án là cải tạo lại kho 

hồ sơ hiện hữu để sắp xếp tinh gọn 

lại kho và cho thuê phần còn lại. 

Tuy nhiên trong năm 2020 Công 

ty có chủ trương đầu tư khu nhà 

đất 25 Điện Biên Phủ nên dự án 

không thực hiện để tránh lãng phí 

 

  VOSA SÀI GÒN 
  

  
 

8  
Cao ốc văn phòng 

VOSA Sài Gòn 
5.000 0% 

Do ảnh hưởng dịch bệnh nên 

nguồn cung văn phòng cho thuê 

đang dư thừa phá vỡ mục tiêu dự 

án. Công ty tập trung nguồn vốn 

cho các dự án phục vụ SXKD, Dự 

án này tạm dừng và sẽ triển khai 

trong thời điểm khác phù hợp 

 

  VOSA VŨNG TÀU       
 

 9 
Sửa chữa, tu bổ mặt tiền 

trụ sở 
120 100% Đã thực hiện 

 

  Tổng cộng 22.270      
 

 

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:  

                                            Đơn vị tính: VNĐ 

TT Chỉ tiêu KH 2020 
Tỷ lệ 

PP 
Thực hiện 2020 

Tỷ lệ  

PP 

1 Tổng Doanh thu  843.000.000.000  1.037.087.768.248  

2 Lợi nhuận trước thuế 42.000.000.000  42.254.086.861  

3 Lợi nhuận sau thuế  36.200.000.000  36.956.167.659  

4 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)  2.234  2.622  

5 Lợi nhuận được phân phối  - - 36.956.167.659  

6 Cổ tức - - 21.144.729.000 15%VĐL 

7 Quỹ đầu tư phát triển - - 11.086.850.298 30% 

8 Quỹ khen thưởng, phúc lợi - - 5.543.425.149 15% 

9 Quỹ thưởng Người quản lý (*) - - 162.000.000 1% 



9 

 

(*) Quỹ thưởng Người quản lý năm 2020: thực hiện mức trích tối đa theo quy 

định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 và Thông tư số 28/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội. 

 

6. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:  

- Trong năm qua, Công ty tiếp tục kiện toàn cơ cấu bộ máy tổ chức và quản 

lý của Công ty theo xu hướng trẻ hóa cán bộ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của 

công việc. Hoàn thành việc tái cấu trúc Văn phòng Công ty và một số chi nhánh 

trong năm theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị. 

- Ngay từ đầu năm, Công ty đã xây dựng các kế hoạch tài chính, đầu tư và 

triệt để tiết kiệm chi phí quản lý Công ty, phổ biến tới các chi nhánh và người lao 

động của Công ty. 

- Những tiến bộ Công ty đã đạt được về công tác quản trị Công ty:  

+ Từng bước tái cơ cấu bộ máy quản trị và điều hành, chú trọng vào công tác 

nhân sự và quản lý tài chính để đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh của công ty. 

+ Công ty xác định rõ trong tình hình vốn hoạt động còn hạn chế thì nguồn 

nhân lực là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của Công ty nên Công ty tập 

trung phát triển nguồn nhân lực của mình, đào tạo nên đội ngũ nhân viên chuyên 

nghiệp, có kỹ năng, chuyên môn tốt và có nhiệt huyết với Công ty, xây dựng đội 

ngũ quản trị có hướng tới quy hoạch và kế thừa cho sự phát triển dài hạn. 

+ Ban hành Quy chế quản lý tài chính để quy định rõ việc tuân thủ các quy 

định về quản lý tài chính của pháp luật, Công ty và thực hiện một cách rõ ràng, công 

khai, minh bạch gắn với phân công, phân cấp quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ từng 

cấp; Tình hình tài chính cũng từng bước cải thiện rõ rệt, công nợ được quản lý và 

đối chiếu, không còn ý kiến ngoại trừ trong báo cáo kiểm toán về vấn đề công nợ 

tiềm tàng.  

+ Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo các quy định 

hiện hành của pháp luật.  

 

II. Kế hoạch phát triển trong năm 2021:   

1. Công ty xây dựng Chiến lược phát triển trung và dài hạn như sau:  

* Mục tiêu hoạt động: 

- Phát triển bền vững dựa trên nền tảng kinh doanh cốt lõi là dịch vụ Đại lý 

tàu biển truyền thống, Đại lý vận tải và Logistics, Thương mại xuất nhập khẩu.    

- Tập trung phát triển dịch vụ logistics: tiếp tục đầu tư hệ thống kho bãi, 

phương tiện; liên kết với các khách hàng lớn, tiềm năng để đầu tư và phát triển kho 

bãi, phương tiện vận tải. 

- Xây dựng kế hoạch phát triển vận tải đa phương thức. 

- Mở rộng mạng lưới hoạt động ra thị trường thế giới. 
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- Tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty và các cổ đông trên cơ sở đẩy mạnh sản 

xuất kinh doanh, ứng dụng công nghệ mới. 

- Quản trị và phát triển tốt nguồn nhân lực, đảm bảo quyền lợi chính đáng và 

tạo môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động. 

* Thị trường và khách hàng mục tiêu: 

- Tiếp tục giữ vững các khách hàng truyền thống tại các khu vực Nhật Bản, 

Hàn Quốc, Trung Quốc và các khu vực khác; 

- Tập trung phát triển thị trường trong nước đối với các khách hàng là chủ 

hàng, nhà máy sản xuất tại Việt Nam; 

- Ngoài những khách hàng trên, công ty sẽ tập trung tiếp cận những công ty 

logistis nước ngoài và những công ty đại lý toàn cầu để mở rộng quan hệ và dịch 

vụ. 

 

2. Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2021:  

                     Đơn vị tính: VNĐ 

TT Chỉ tiêu Thực hiện 2020 KH 2021 
Tỷ lệ 

(%) 

1 Vốn Điều lệ 140.964.860.000 140.964.860.000 - 

2 Tổng doanh thu  1.037.087.768.248 958.000.000.000 92% 

3 Doanh thu kinh doanh 1.013.146.404.608 953.000.000.000 94% 

4 Tổng Lợi nhuận trước thuế 42.254.086.861 31.000.000.000 73% 

4.1 Lợi nhuận từ hoạt động SXKD  20,588,711,346   28,000,000,000  136% 

4.2 Lợi nhuận từ hoạt động tài chính  21,665,375,515   3,000,000,000  14% 

5 Lợi nhuận sau thuế  36.956.167.659 24.800.000.000 67% 

6 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) 2.622 1.484 57% 

7 Cổ tức (%) 15% 08% 53% 

 

- Lợi nhuận trước thuế giảm do lợi nhuận tài chính từ nguồn lợi nhuận của 

công ty liên doanh Yusen Logistics đã chấm dứt (Công ty nhận từ Yusen Logistics 

15,6 tỷ đồng/năm, trong 07 năm, từ năm 2014 – 2020), lợi nhuận kinh doanh dù có 

tăng trưởng chưa thể bù đắp được. 

3. Kế hoạch đầu tư năm 2021:  

3.1 - Các dự án xây dựng thực hiện các năm trước chuyển sang năm 

2021: Không có. 
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3.2 - Các dự án đầu tư, xây dựng mới năm 2021: 

 

TT Tên dự án 
Hạng mục/ 

Quy mô 

Tổng 

mức đầu 

tư  

Nguồn 

vốn 

Thời gian 

thực hiện 

   Kế hoạch đầu tư   18.803     
 

  Đầu tư XDCB   9.416     
 

  Mua sắm trang thiết bị   9.387     
 

I Dự án đầu tư XDCB   9.416     
 

VOSA Quảng Ninh   
 

    
 

1 

Sửa chữa, thay mới hệ thống 

điện chiếu sáng nhà kho, điện 

bảo vệ khu kho bãi và khu văn 

phòng 

Sửa chữa thay thế 1.200 
Vốn tự 

có 
2021 

 

2 

Sửa chữa vừa và nhỏ hệ thống 

thiết bị, mái tôn, hệ thống 

thông gió kho 1A. 

Sửa chữa cải tạo 1.500 
Vốn tự 

có 
2021 

 

3 

Xây dựng tuyến hàng rào bảo 

vệ tiếp giáp tuyến đường gom 

khu CN Cái Lân, cổng số 2 

khu kho bãi, cầu cân ĐT 80T 

và nhà bảo vệ 

Xây mới 2.700 
Vốn tự 

có 
2021 

 

4 

Thay thế băng tải B1200, gầu 

tải và hệ thống điện điều khiển 

nhà kho 1A. 

Sửa chữa thay thế 

hư hỏng trong quá 

trình vận hành 

khai thác. 

2.212 
Vốn tự 

có 
2021 

 

5 
Sửa chữa mặt sân bê tông khu 

kho bãi Cái Lân 

Sửa chữa hư hỏng 

trong quá trình 

khai thác 

554 
Vốn tự 

có 
2021 

 

6 

Sửa chữa mái sảnh, cấp thoát 

nước nhà văn phòng, mái sảnh 

hội trường và biển hiệu VOSA 

QN 

Sửa chữa cải tạo 

do đã xuống cấp 

hư hỏng theo thời 

gian 

250 
Vốn tự 

có 
2021 

 

NORTHFREIGHT   
    

7 
Dự án xây dựng tường rào 

ngăn bãi 

Cổng rào, Hàng 

rào di động dài 

360m cao 2,2m 

làm bằng thép hộp 

và thép góc. 

300 
Vốn tự 

có 
2021 

 

8 
Dự án sửa chữa, sơn lại toà nhà 

văn phòng và nhà kho số 1 

Chống thấm, xử lý 

tường cũ, sơn 

tường khoản 3.500 

m². Sơn cửa 

khoảng 200 m² 

300 
Vốn tự 

có 
2021 
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TT Tên dự án 
Hạng mục/ 

Quy mô 

Tổng 

mức đầu 

tư  

Nguồn 

vốn 

Thời gian 

thực hiện 

SAMTRA   
    

9 
Dự án sửa nhà văn phòng 

Samtra 

Nhà 3 tầng trên 

diện tích đất 75m² 

đã nứt tường 

xuống cấp. Sửa 

chữa gia cố cột, 

sơn tường, lát 

gạch bị bong tróc. 

400 
Vốn tự 

có 
2021 

 

II Dự án mua sắm thiết bị   9.387     
 

1 

Xe chở khách hiệu Hyundai 

County 29 chỗ ngồi - thân dài 

do Hyundai Thành Công lắp 

ráp 

Đầu tư mới 1.387 
Vốn tự 

có 
2021 

 

2 
Dự án mua xe vận tải (xe sơ 

mi) 

5 xe đầu kéo + 

mooc 
8.000 

Vốn tự 

có 
2021 

 

 

- Tổng giá trị đầu tư: 18.803.000.000 đồng. 

 

Trên đây là nội dung báo cáo của BTGĐ về kết quả hoạt động SXKD năm 

2020 và phương hướng, nhiệm vụ về kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban Tổng 

giám đốc kính trình Đại hội. Ban Tổng giám đốc Công ty xin gửi đến toàn thể Quý 

cổ đông Công ty lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. 

 

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

 

 

 TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 TỔNG GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

 

 
 

 



1 

 

CTY CP ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

 BAN KIỂM SOÁT      Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 

                                                                  

                       TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021 

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  

NĂM 2020 

 
 

 Kính thưa các Quý vị Đại biểu, Quý vị Cổ đông, 

 

 Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường 

niên năm 2021 kết quả hoạt động của của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đại lý 

Hàng hải Việt Nam như sau: 

 

1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA BAN KIỂM SOÁT: 

 

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: 
 

b) Thành viên và hoạt động của Ban kiểm soát:  

TT 
Thành viên 

BKS 
Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu là 

thành viên 

BKS 

Số buổi 

họp BKS 

tham dự 

Tỷ lệ 

tham 

dự 

họp 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Hoàng Việt 
Trưởng 

BKS 
04/06/2014 3/3 100%  

2 
Nguyễn Hồng 

Hải 

Ủy viên 

BKS 
26/06/2019 2/3 67% 

Có đơn xin tạm 

dừng thực hiện 

nhiệm vụ BKS từ 

22/10/2020 và 

tiếp tục thực hiện 

nhiệm vụ từ 

26/2/2021 

3 Trần Thị Hạnh 
Ủy viên 

BKS 
31/05/2018 3/3 100%  

 

 Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc sau: 

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc 

liên quan đến việc thực hiện kế hoạch tài chính và hoạt động năm 2020 đã được Đại 

hội đồng Cổ đông thông qua, giám sát việc tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều 

lệ Công ty. 

- Xem xét các Báo cáo tài chính định kỳ; báo cáo thường niên tổng kết hoạt 

động sản xuất kinh doanh và kế hoạch của Công ty; 

- Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của HĐQT. Ban 

Kiểm soát đã thu thập thông tin đánh giá công tác quản lý điều hành theo đúng chức 
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năng nhiệm vụ, đảm bảo tính khách quan, thực hiện đóng góp ý kiến các vấn đề liên 

quan đến việc quản lý tài chính, điều hành kinh doanh của Công ty. 

- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra Báo cáo tài chính, tình hình quản lý sử 

dụng tài sản nguồn vốn của các chi nhánh bao gồm: Vosa Cần Thơ, Vitamas. 

- Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát đã được HĐQT và Ban Tổng 

Giám đốc cung cấp, trao đổi thông tin để hiểu rõ những thuận lợi cũng như khó 

khăn trong công tác tổ chức điều hành, quản lý công ty; 

- Một số công việc khác theo quy định. 

- Thù lao của Ban Kiểm soát:  

 

TT Họ và tên Chức vụ Số tiền Ghi chú 

1 Hoàng Việt Trưởng ban 74.400.000  

2 Nguyễn Hồng Hải Thành viên  70.800.000  

3 Trần Thị Hạnh Thành viên 59.000.000 (*) 

 

(*) Ông Nguyễn Hồng Hải có đơn tạm dừng thực hiện nhiệm vụ BKS từ 

20/10/2020, nên Công ty tạm dừng thực hiện chi trả thù lao tháng 11 và tháng 12 

năm 2020. 

 

 2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾT 

QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 

THƯỜNG NIÊN, LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 CỦA CÔNG TY: 

 2.1 Hoạt động kinh doanh: 

Ban Kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, kết quả 

hoạt động năm 2020 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau: 

- Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, làm gián đoạn hoạt 

động kinh tế xã hội của các quốc gia trên thế giới; xung đột thương mại Mỹ - Trung 

vẫn tiếp diễn. Trong nước thiên tai, dịch bệnh tác động không nhỏ tới các hoạt động 

của nền kinh tế và cuộc sống người dân. Hoạt động kinh doanh của Công ty chịu sự 

cạnh tranh gay gắt, gặp nhiều khó khăn, chi phí đầu vào tăng. Tuy nhiên, với những 

giải pháp quyết liệt, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận do 

ĐHĐCĐ giao. Cụ thể như sau: 
 

Chỉ tiêu 
Kế hoạch năm 

2020 

Thực hiện năm 

2020 

Thực hiện so 

với kế hoạch 

Tổng doanh thu 843.000 1.037.087 123% 

Doanh thu kinh doanh 819.000 1.013.146 124% 

Lợi nhuận trước thuế 42.000 42.254 100% 
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 2.2 Việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: 

- Công ty đã tiến hành phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Nghị quyết đã 

được thông qua tại ĐHĐCĐ. 

- Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo Nghị 

quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ. 

- Công ty đã thực hiện việc chi thù lao cho HĐQT và BKS, Phụ trách quản trị 

công ty năm 2020; thực hiện phân bổ các quỹ theo đúng Nghị quyết đã được thông 

qua tại ĐHĐCĐ. 

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán 

báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC  

- Theo kế hoạch đầu tư năm 2020, Công ty được Đại hội đồng cổ đông phê 

duyệt 9 dự án đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan nên chỉ có 1 

dự án được thực hiện chiếm tỷ trọng 0,54% so với kế hoạch là dự án sửa chữa tu bổ 

mặt tiền trụ sở Vosa Vũng tàu. Các dự án còn lại Công ty chưa thực hiện (Cụ thể tại 

mục 3 phần II Báo cáo thường niên năm 2020). 

- Công ty chưa thành lập 02 tiểu ban giúp việc HĐQT là Tiểu ban nhân sự và 

chiến lược; Tiểu Ban kiểm toán nội bộ và thẩm định dự án. Hiện tại HĐQT đã giao 

thành viên HĐQT - Nguyễn Thị Thanh Hà chủ trì dự thảo Quyết định thành lập và 

Quy chế tổ chức và hoạt động của hai tiểu ban đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 

thông qua chủ trương tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ để trình HĐQT xem 

xét, quyết định.  

2.3 Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020: 

Trên cơ sở Báo cáo tài chính do Ban Tổng giám đốc Công ty lập, Báo cáo tài 

chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Ban 

Kiểm soát đã xem xét thẩm định và có ý kiến thống nhất với ý kiến kiểm toán của 

Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung 

thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần 

Đại lý Hàng hải Việt Nam tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh 

doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù 

hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy 

định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”. 

 

3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN 

TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG VIỆC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG 

CỦA CÔNG TY: 

3.1 Hoạt động của Hội đồng Quản trị: 

+ Năm 2020, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp thường kỳ, 02 cuộc họp bất 

thường và 22 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. HĐQT đã ban 

hành 20 Nghị quyết liên quan đến công tác quản trị, SXKD, tổ chức nhân sự, đầu tư, 
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v.v… Các thành viên HĐQT đã thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn của mình theo 

đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, các quy định của Công ty. HĐQT đã làm việc 

với tinh thần trách nhiệm cao, luôn theo dõi, giám sát, đôn đốc Ban Tổng giám đốc 

thực hiện công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư, việc thực hiện Nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT…  

+ Trong năm 2020, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của 

Cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; 

+ Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban 

Tổng giám đốc Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. 

+ Đánh giá chung: HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao. 

3.2 Hoạt động của Ban Tổng giám đốc: 

+ Ban Tổng giám đốc Công ty đã nỗ lực tổ chức triển khai hoạt động kinh 

doanh của Công ty trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và lĩnh vực hàng 

hải trong nước và thế giới, dịch bệnh Covid-19 để hoàn thành kế hoạch sản xuất 

kinh doanh và các nhiệm vụ khác được ĐHĐCĐ giao, thực hiện các Nghị Quyết của 

HĐQT.  

+ Trong năm qua Ban kiểm soát cũng không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu 

kiện nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Ban Tổng giám đốc Công ty. 

+ Đánh giá chung: Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ 

và HĐQT giao. 

3.3. Về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm 

quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành 

viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và những người có liên 

quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên 

Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp 

trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:  

Trong năm 2020, Công ty không có phát sinh giao dịch với các đối tượng có 

liên quan như nêu trên. 

 

4. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG 

NĂM 2021: 

- Giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc thực hiện Nghị Quyết 

của Đại hội đồng cổ đông năm 2021. 

- Kiểm tra giám sát tính hợp lý, hợp pháp, tính cẩn trọng, trung thực trong các 

báo cáo của Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác tài chính kế toán; 

- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, kết quả 

thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và 9 tháng đầu năm 2021 

- Phối hợp cùng các Ban chuyên môn và Công ty kiểm toán độc lập để giám 

sát việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản, công nợ của các chi nhánh theo điều lệ 
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Công ty, quy chế quản trị nội bộ và các quy định của Nhà nước. Thực hiện kiểm tra 

tại Văn phòng Công ty và một số chi nhánh. 

- Tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của HĐQT để nắm bắt tình hình 

thực hiện công tác giám sát quản trị và điều hành của Công ty đồng thời đóng góp ý 

kiến các vấn đề liên quan đến việc quản lý tài chính, điều hành kinh doanh của 

Công ty.  

- Rà soát, có ý kiến để hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ của 

Công ty; Phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc có ý kiến trong việc xây dựng 

các quy chế, quy định quản lý nội bộ. 

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát. 

 

5. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:  

Qua quá trình kiểm tra một số chi nhánh trong năm 2020, Ban Kiểm soát 

cũng có những ý kiến nhận xét đánh giá đối với công tác quản lý tài chính tại các 

chi nhánh của Vosa. Ban Kiếm soát kiến nghị Tổng giám đốc xem xét, chỉ đạo Ban 

Tài chính Kế toán thường xuyên rà soát hướng dẫn các đơn vị phụ thuộc để nhằm 

đảm bảo thực hiện đúng các quy định về công tác quản lý tài chính, kế toán, thuế; 

chỉ đạo sớm hoàn thành quyết toán dự án xây dựng Văn phòng tại chi nhánh 

Vitamas, Vosa Nha Trang; Rà soát cơ sở nhà đất, thực hiện gia hạn thời gian thuê 

và hồ sơ pháp lý của các cơ sở nhà đất của Công ty. 

  Trên đây là bản Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020. Ban 

Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông 

qua.  

   

  Xin chúc các Quý vị Đại biểu, Quý vị Cổ đông sức khỏe, thành công và hạnh 

phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

  

  Trân trọng cảm ơn và kính chào. 

 

 

  TM. BAN KIỂM SOÁT 

  TRƯỞNG BAN 
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CONG TV co PHAN £)~ LY HANG HAlVI~ NAM
Cho narn tal chfnh ket thuc ngay 31/12/2020
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C6NG TV COpHAND~I LY HANGHAl vrsr NAM
LAu5, se 12Duong Tan Trao, Phuong Tan PM, Qt$1 7, Thanh ph6 Ha Chi Minh

N(HDUNG

Trang

Bao cao cua Ban T6ng Giam d6c 02 -03

Bao cao kiem toan dQcl~p- 04

Bao cao tai chfnh d~ duoc ki€m tom 05 - 40
.::;

Bang can d6i k€ tom 05 - 06 ,:::,'
/'

Bao cao k€t qua hoat dQngkinh doanh 07 C
:~~C

Bao cao luu chuyen tien t~ 08 - 09 \\-1>-.'

Thuy€tminh Bao cao tai chfnh 10 - 40 .~

~

~.
C

--



CONG TY co PHAN D~I LV HANG HAl VI~T NAM
LAu5, S5 12 Duong Tan Trao, Phuong Tan Phu, Qu~ 7, Thanh ph5 H6 Chi Minh

BAo eAo eVA BAN TONG GIAM DOC

Ban T6ng Giam d5c Cong ty C6 phAnDai Iy Hang hili Vi~t Nam (sau day goi t~t hl "Cong ty") trinh bay Bao cao cua
minh va Bao cao tai chinh cho nam tai chlnh k~t thuc ngay 31112/2020.

CONGTY

Cong ty C6 phAnDai Iy HAnghili Vi~t Nam IAdoanh nghiep duoc c6 phAnh6a tu Doanh nghiep NhAnuoc - Dai Iy
HAnghili Vi~t Nam thea Quyet dinh s5 5099/QD-BGVTT ngay 30 thang 12 nam 2005 cua BQGiao thong V~n tili va
dang kY thanh I~p duoi hlnh thirc cong ty c6 phAn. C6 phieu cua Cong ty duoc nlem yet tren Sa giao dich chirng
khoan Ha NQivao ngay 22 thang 12 nam 2015, mil chirng khoan VSA.

Cong ty hoat dQng thea Giay chirng nh~n dang kY doanh nghiep cong ty c6 phan s5 0300437898 ngay 20 thang 10
nam 2006 do Sa Ke ho~ch va DAutu Thanh ph5 H6 Chi Minh cap, dllng kY thay d6i IAnthu 11 ngay 17 thang 07
nllm 2020.

TI'\l sa chinh cua Cong ty duqc d~t t~i: LAu5, S5 12 Dubng Tan Trao, Phubng Tan PM, Qu~n 7, Thanh ph5 H6 Chi
Minh.

H(n DONG QUAN TRJ, BAN TONG GIAM DOC vA BAN KIEM SOAT

Cac thanh vien cua HQi d6ng Quan trj trong nllm va t~i ngay I~pbao cao nay bao g6m:

ang D6 Tien Duc

Ba Nguy~n Thj Thanh Trang

ang Trjnh Vii Khoa

ang Ngo Thanh Tung

Chu tjch

Uyvien

Uy vien

Uyvien

Uy vien

Uyvien

Uyvien

Uyvien

(Mi~n nhi~m ngay 23 th{mg06 nllm 2020)

ang TrAnH6ng Quang

Ba Nguy~n Bich Thao

ang Nguy~n The Ti~p

BA Nguy~n Thj Thanh Ha (B6 nhi~m ngay 23 thang 06 nllm 2020)

Cae thanh vien cua Ban T6ng Giam d5e dil di€u hAnhCong ty trong nllm vAt~i ngay I~pbao cao nay bao g6m:

ang Trinh Vii Khoa T6ng Giam d5c

(Bd nhi¢m ngay 02 thang 07 nom 2020)

Ph6 T6ng Giam d5c ph\! traeh

(Phl:ltrach tirngay 1710412020 din ngay 0110712020)

Ph6 T6ng Giam d5e

PM T6ng Giam d5e ph\! trach

(Phl:ltrach tir ngay 2610612019 din ngay 1710412020)

BA Nguy~n Thj Thanh Trang

Cac thanh vien cua Ban Kiem soat bao g6m:

ang HoAngVi~t

ang Nguy~n HAngHai

BA TrAnThj H~nh

Truang ban

Thanh vien

Thanh vien
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CONG TY co PHAN D~I LY HANG HAl VIE:T NAM
Ldu 5, s6 12 Duong Un Trao, Phuong Tan Phu, Qu~ 7, Thanh ph6 H6 Chi Minh

KIEM ToAN VIEN

Cong ty TNHH Hang Ki€m toan AASC da thirc hien ki€m toan cac Bao cao tai chlnh cho Cong ty.

CONG BO TRAcH NHI~M CUA BAN TONG GIAM DOC DOl Val BAo cAo TAl CHiNH

Ban T6ng Giam d6c Cong ty chiu trach nhiem v€ vi~c I~pBao cao tai chinh phan anh trung thuc, hop ly tlnh hlnh tai
chinh, k~t qua hoat dQng kinh doanh va tlnh hlnh luu chuyen ti€n t~ cua Cong ty trong nam, Trong qua trlnh l~p Bao
cao tal chlnh, Ban Tf>ngGiam d6c Cong ty cam k~t da tuan thu cac yeu cdu sau:

Xay dung va duy trl ki€m soat nQibQrna Ban T6ng Giam d6c va Ban quan tr] Cong ty xac djnh la dn thi~t d€
dam bao cho viec I~pva trlnh bay Bao cao tai chinh khong con sai s6t trQngy~u do gian l~n ho(lc do nhfun I~n;

L\1'achQn cac chinh sach k~ toan thich hqp va ap dVngcac chinh sach nay mQtcach nhAtquan;

Dua ra cac danh gia va dl,fdoan hgp Iy va th~n trQng;

Neu ro cac chu&nm\1'ck~ toan duqc ap d\lng c6 duqc tuan thll hay khong, c6 nhung ap d\lng sai l~ch trQngy~u
d~n muc cdn phai cong b6 va giai thich trong Bao cao tai chinh hay khong; .

L~p va trlnh bay cac Bao cao tai chinh tren CCI sa tuan thll cac Chu&nm\1'cK~ toan, Ch~ dQK~ toan doanh
nghi~p Vi~t Nam va cac quy djnh phap ly c6lien quan d~n vi~c l~pva trlnh bay bao cao tai chinh;

L~p cac Bao cao tai chinh d\1'atren CCIsa ho\}tdQng kinh doanh lien t\lC, trir trtrOng hqp khong th€ cho r~ng
Cong ty s~ ti~p tvc ho\}tdQngkinh doanh.

....

"I

Ban T6rig Giam d6c Cong ty dam bao r~ng cac s6 k~ toan duqc luu gill de phim anh tlnh hlnh tai chinh clla Cong ty,
v(1imuc dQtrung th\1'c,hgp Iy t\}ibAtcu thai diem nao va dam bao r~ng Bao cao tai chinh tuan thu cac quy djnh hi~n
hanh clla Nha nuac. D6ng thai co trach nhi~m trong viec bao dam an toan tai san clla Cong ty va th\1'chi~n cac bi~n
phap thich hgp de nglln ch(ln, phat hi~n cac hanh vi gian l~n va cac vi ph\}mkhac.

Ban T6ng Giam d6c Cong ty cam k~t r~ng Bao cao tai chinh da phan anh trung th\1'Cva hgp ly tinh hlnh tai chinh clla
Cong ty t\}ithai diem ngay 31 thang 12 nllm 2020, k~t qua hOfiltdQngkinh doanh va tlnh hlnh luu chuy€n tien t~ cho
nllm tai chinh k~t thuc cilng ngay, phil hgp vai ChuAnm\1'ck~ toan, Ch~ dQk~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam va tuan
thu cac quy djnh phap ly co lien quan d~n vi~c I~pva trlnh bay bao cao tai chinh.

Cam k~t khac

Ban T6ng Giam d6c cam k~t r~ng Cong ty tuan thll Nghj djnh 7112017IND-CP ngay 06/06/2017 huang d~n ve quim
trj cong ty ap d\lng d6i vai cong ty d\}ichung va Cong ty khOng vi ph\}mnghia V\l cong b6 thong tin thea quy djnh t\}i
Thongtu s6 L55/20151TT-BTC ngay 06/10/2015 clla BQTai chinh huang d~n cong b6 thong tin tren Thj twang
chUng khoan.

Tp. H6 Chi Minh, ngay 02 thcmg 03 nom 2021
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Kinh girl:

BAo cAo KIEM ToAN DOCL~P
Quy cA dang, Hqi dAng Quan tr] va Ban TAng Giam dAc
Cang tydphAIlD~i Iy Hang hai Vi~t Nam

Chung toi da kiem toan Baa cao tai chinh kern thea ella Cong ty cb phan Dai 19Hang hai Vi~t Nam duoc l?p ngay
02 thang 03 nam 2021, til trang 05 d~n trang 40, baa gam: Bang can d6i k~ roan tai ngay 31 thang 12 nam 2020,
Baa cao k~t qua hoat d(lng kinh doanh, Baa cao luu chuyen ti~n t~ eho nam tal chlnh k~t thuc cung ngay va Ban
thuyet minh Baa cao tai chinh,

Trach nhi~m ciia Ban TAng Giam dac

Ban Tbng Giam d6e Cong ty chiu trach nhiem v€ vi~e i?p va trinh bay trung thuc va hop 19Baa cao tai chlnh ella
Cnng ty thea Chudn mire k~ toan, Ch~ oQ k~ toan doanh nghiep Vi~t Nam va cae quy djnh phap 19e6 lien quan
d~n vi~e l~p va trlnh bay baa eao tai chlnh va ehiu traeh nhi~m v€ ki~m soat n(li bQrna Ban T6ng Giam d6e xae
dinh la dn thi~t d~ dam bflOeho vi~c l?p va trlnh bay Baa dio tai ehlnh khong e6 sai s6t trQngy~u do gian I?n
ho~e nhAmliln.

Trach nhi~m ciia KiSm toan vien

Trach nhi~m ella chung toi III dua ra 9 ki€n v€ Baa eao tiii ehlnh dva tren k~t qua da eUQeki~m tm\n. Ch(mg toi cia
ti~n hanh ki~m toan thea cac ChuAnmile ki~m toan Vi~t Narn. Cac ehuin rnve nay yeu du chUng toi tuan thll
ehudn mve va cae quy ujnh v€ d~o duc ngh€ nghi~p, I?p k~ hO\ichva thve hi~n eUQeki~rntoan d~ d\it duge sv dam
bao hqp 19v€ vi~c li~uBaa eao tai ehlnh ella Cong ty e6 con sai s6t trQngy~u hay khong.

Cong vi~e ki~m toan baa gam thvc hi~n eac thll 1\Ienh&mthu th?p cae b&ngchUng ki~m toan v~ eac s6 li~u va
thuy~t rninh tren Baa eao tai ehlnh. Cae tM t\lCki~rntoan duge Iva ehQnd\!,atren xet doan ella ki~m toan vien, baa
gam danh gia rui ro e6 sai s6t trQngy~u trang Baa eao tai chlnh do gian I?n ho1.\enh§m I~n.Khi thve hi~n danh ghi
eac rui ro nay, ki~m toan vien da xern xet ki~m soat nQibQella Cong ty lien quan d~n vi~c I~pva trlnh bay Baa eao
tai ehlnh trung thve, hqp 19nh&rnthi€t k~ cae thUWe ki~m tmln phil hgp v6i tlnh hlnh th\!'c t~, tuy nhien khong
nh&mm\lc dfeh dua ra y ki€n v~ hi~u qua ella ki~rn soat nQi bQella Cong ty. Cong vi~c kiGmtoan cling baa gam
danh gia Hnh thleh hqp ella cae eh[nh saeh k~ toan auge ap dvng va Hnh hQ'ply ella cae uac tlnh k6 toan ella Ban
Giarn d6e ding nhu danh gia vi~e trlnh bay tbng th~ Baa eao Uliehlnh.

Chung toi tin tuang r&ngcae b&ngchUng ki~m toan rna chung toi da thu th?p uugc la d~y du va thich hgp lam ca
sa eho 9 ki~n ki~m toan ella chung toi.

y ki~n ctia KiSm toan vien

:~

f'f
,. :\~~
'~n
,,,,~,;:,

~
,~

Thea 9 ki6n ella chung toi, Bao caD tai ehinh da phan anh trung thvc va hqp 19,tren eac khla e~nh trQngy6u tinh
hlnh tai ehlnh clla C6ng ty c6 phdn v<;li 19Hang hai Vi~t Nam t\li ngay 31 thang 12 nam 2020, cung nhu k~t qua
hOlitdQngkinh doanh va !lnh hlnh hru chuy~n ti~n t~ trang nam tai chinh k~t thuc cung ngay, phu hgp v6i Chu§.n
rnve k6 toan, Ch~ dQk6 toan doanh nghi~p Vi~t Nam va eac guy dinh phap Iy co lien quan d6n vi~c l?p va trinh
bay Baa eao Uliehlnh. '

T

Tp. H6 Chi Minh, ngay 02 thimg 03 niim 2021 •~,

KiSm toan vien

Le Kim Y~n
Gi~y chung nh?n dang k9 hanh ngh~ ki~m tm'm

S6: 0550-2018-002-1

I
I

aasc.com.vn

4
T: (84) 243824 1990 I F: (84) 24 38253973 I 1 Le Phung Hieu, Hanoi, Vietnam

HANGK1EMTOANAASC

A member of !!II!! Inle~national



C6NG TY co PHAN D~I LV HANG HAl Vl~T NAM
L§u 5, S8 12 Duong Ta.n r-eo, Phuong Tan Phu, Qu~n 7,
Thanh ph8 He,Chi Minh

Bao clio tai chinh
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2020

BANGCANDOlKETOAN
T(li ngiiy 311htIng 12 nlim 2020

Mil TAl SAN
sA

100 A. TAl SAN NGAN H~N

110 I. Ti~n va cac khoan nrong dU'O'Ogti~n
111 1. Ti€n
112 2. Cac khoan tirong duong ti€n

120 II. DAu ttr tai chinh ng~n han
123 1. D§u nr nim giu den ngay dao han

130 III. Cac khoan phai thu ng~n hl;tn
131 1. Phai thu ngin han cua khach hang
132 2. Tra truce cho ngiroi ban ngin han
136 3. Phai thu ngin han khac
137 4. DVphong phai thu ngan han kh6 doi

150 V. TAi san ng~n han khae
151 1. Chi phi tra truce ngin han
152 2. Thue GTGT duqc khdu tnr
153 3. Thue va cac khoan khac phai thu Nha mroc

200 B. TAl SAN DAI H~N

210 I. Cae khoiin phal thu dai han
216 1. Phai thu dai han khac

220 II. Hi san e8 djnh
221 1. rai siln c8 dinh hrru hlnh
222 Nguyen giG
223 GiG trj hao man /uy k€
227 2. rai siln c8 dinh vo hlnh
228
229

Nguyen giG
GiG trj hao man luy ki

230 III. Bit dQng san dAu ttr
231 Nguyen gia
232 Gia tri hao mon luy ke

240 IV. Hi san dO'dang dai h\ln
242 1. Chi phi xfiy dvng co biln dc'rdang

250 V. DAu ttr tai ehinh dAi hl.lD
252 1. D§u tu vao cong ty lien doanh, lien ket
253 2. Dau tu g6p v8n vao dan vi khac
254 3. D\I'phong giilm gia dau tu tai chinh dflih?n

260 VI. Tai san dAi h\ln khae
261 1. Chi phi tni tru&cdfli h?n

270 T6NG CQNG TAl sAN

5

ThuySt
minh

03

3111212020
VND

437.488.607.716

04

209.776.632.670
110.276.632.670
99.500.000.000

23.220.000.000
23.220.000.000

05
06
07

193.181.396.370
162.485.570.320
14.165.530.803
16.794.826.237
(264.530.990)

11.310.578.676
251.963.308

10.815.163.036
243.452.332

182.927.236.052

8.959.945.488
8.959.945.488

12

16

07

09
71.425.679.944
54.206.668.153

153.548.760.434
(99.342.092.281)
17.219.011.791
20.849.121.024
(3.630.109.233)

29.580.310.354
74.746.984.356

(45.166.674.002)

108.500.000
108.500.000

13.542.299.149
7.248.600.000
11.614.263.664
(5.320.564.515)

59.310.501.117
59.310.501.117

10

11

04

12

620.415.843.768

0110112020
VND

353.699.815.285

179.783.658.944
96.969.094.560
82.814.564.384

1.000.000.000
1.000.000.000

152.727.655.596
127.951.898.085
4.782.213.488

20.381.414.442
(387.870.419)

20.188.500.745
8.676.992.016
10.738.242.833

773.265.896

197.717.851.479

9.263.634.652
9.263.634.652

79.553.590.643
62.181.554.230

153.402.164.777
(91.220.610.547)
17.372.036.413
20.767.171.024
(3.395.134.611)

33.414.180.654
74.584.104.356

(41.169.923.702)

200.522.727
200.522.727

14.148.291.148
7.248.600.000
11.614.263.664
(4.714.572.516)

61.137.631.655
61.137.631.655

551.417.666.764



CONG TY CO PHAN D~I LY HANG HAl VI:E;TNAM
LAu 5, s6 12 Duong Tan Tnlo, Phuong Tan Phu, Qu~n 7,
Thanh ph6 Hi> Chi Minh

Bao cao tAi chinh
Cho nam tai chinh ketthuc ngay 31112/2020

BANG CAN DOl KE ToAN
T{lingiiy 31 tluing 12 niim 2020

(tiip theo)

s6 minh
Thuy~t 31112/2020-------VND

Mil NGUONVON

300 C. NQ PHAI TAA

310 I. Ncr nglln han
311 1. Phai trAnguoi ban ngan han
312 2. Ngtroi mua tra ti6n tnroc ngan han
313 3. Thue va cac khoan phai n9P Nha mrcc
314 4. Phai tra ngiroi lao di)ng
315 5. Chi phi phai tra ng~n han
318 6. Doanh thu chua thirc hien ng~n han
319 7. Phai tra nganhan khac
320 8. Yay va no thue tai chinh ng~n han
322 9. Quy khen thuong phuc loi

14
15
16

17
19
18
13

330 II. Ncr dAi han
333 1. Chi phi phAitra dai han
337 2. Phai trAdal han khac
338 3. Vay va nc thue tal chinh dai han

17
18
13

400 D. VON cnnso HUu

410
411
411a
418
420
421
421a
421b

I. V6n chu sO"hfru
1. V6n gop cua chu sa httu

cdphieu phd thong co quyen biJu quyit
2. Quy ddu tu pMt trien
3. Quy khac thui)c v6n chu sa hOu
4. Lqi nhu~n sau thue chua phan ph6i

LNSTchuaphdn ph6i lily ki din cu6i nam trucYc
LNST chua phdn ph6i nam nay

20

440 TONG CONG NGUON VON

Ngu·(ril~p Ph6 Tmii'ng ban TCKT ph\! tra

~
~

Nguyln LU'O'IlgHuy Vo Trung Th~ng

6

243.210.238.818

241.860.912.734
92.202.203.410
13.423.277.344
5.641.324.815
14.443.662.843
5.582.815.618
2.111.920.000

97.993.178.326

10.462.530.378

1.349.326.084
500.000.000
849.326.084

377.205.604.950

377.205.604.950
140.964.860.000
140.964.860.000
124.241.027.257
14.816.955.392
97.182.762.301
60.226.594.642
36.956.167.659

620.415.843.768

Trjnh Vii Khoa

0110112020
VND

206.517.285.368

204.990.559.284
81.522.399.140
7.604.786.398
5.417.131.218
16.890.422.865
4.187.977.077
280.000.000

78.928.657.379
60.000.000

10.099.185.207

1.526.726.084
500.000.000
891.726.084
135.000.000

344.900.381.396

344.900.381.396
140.964.860.000
140.964.860.000
113.346.962.745
14.240.002.725
76.348.555.926
40.035.007.552
36.313.548.374

551.417.666.764



CONG TY co PHAN D~I LY HANG HAl VI~T NAM
Ldu 5, s6 12 Duong Tiin TrAo, Phuong Tan Phu, Quan 7,
ThAnhph6 H6 Chi Minh

Bao cao tai chlnh
Cho narn tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2020

BAo cAo KET QuA HO~T DONG KINH DOANH
Niim2020

Mil CHiTIEU Thuy~t Ni'im2020 Ni'im2019
~ Minh VND VNDso .:~

\

Doanh thu ban hang va cung C§p djch V\I 1.013.146.404.608 878.333.399.910
/

01 1. 22
C

02 2. Cac khoan giam tnr doanh thu \c
,!>-

10 3. Doanh thu thudn ban hang va cung C§pdjch VI} 1.013.146.404.608 878.333.399.910 -,
~

Gia vBn hang ban
~

11 4. 23 937.196.004.027 788.997.020.878

20 5. LQi nhu~n gi}p vS ban hang va cung dp djch V\l 75.950.400.581 89.336.379.032

21 6. Doanh thu heat d{lng tal chinh 24 23.433.359.245 25.434.726.141
22 7. Chi phi tai chinh 25 2.035.351.006 3.924.395.037
23 Trang do: Chi phi liii Yay 17.011.825 38.245.232
26 8. Chi phi quan Iy doanh nghiep 26 55.361.689.235 69.275.455.038

30 9. LQi nhu~n thu§n tir hoat di}ng kinh doanh 41.986.719.585 41.571.255.098

31 10. Thu nh~p khac 27 508.004.395 1.484.868.332
32 II. Chi phi khac 28 240.637.119 861.183.249

40 12. LQi nhu~n khac 267.367.276 623.685.083

50 13. Tang IQinhu~n k~ toan tru'ac thu~ 42.254.086.861 42.194.940.181

51 14. Chi phi thue thu nh~p doanh nghiep hien hanh 29 5.297.919.202 5.881.391.807

60 15. LQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p 36.956.167.659 36.313.548.374

70 16. Li'ii co ban tren ca phi~u 30 2.622 2.257
~
c

Ngu'Oi I~p Ph6 Trmmg ban TCKT phu trach \
.1

~

)
t
j

Vo Trung Th~ngNguy~n LU'o-ngHuy

7



CONG TY co PHAN D~I LV HANG HAl VI:E;TNAM
LAu 5, S5 12 Duong Tan Trao, Phuong Tan Phu, Qu~n 7,
Thanh ph5 H5 Chi Minh

Bao cao Uti chinh
Cho nam tai chlnh k~t thuc ngay 31112/2020

BAo cAo LUU CHUYEN TIEN T~
Nlim2020

(Theophuang pluip gidn ti2p)

Mil CHiTIEU Thuyit Nam2020 Nam 2019~ minh VNDso VND

I. r.tru CHUYEN TIEN TV' HO~ T DQNG KINH DOANH '"\
01 1. L(Ii nhu~n truiic thui 42.254.086.861 42.194.940.181

2. Di€u chinb cho cdc khodn )"
02 Kheluhao tai san c5 dinh va beltdQngsan dAunr 12.503.235.616 12.672.432.421 .1\\
03 Cac khoan dtr phong (4.517.347.430) (5.619.554.154) G
04 Lal, 16chenh l~ch tY gia h5i doai do danh gia lai 42.908.300 129.970.085 P

cac khoan muc ti~n t~ c6 g5c ngoai t~ ':-
05 Uii, 16til hoat dQngdAunr (20.815.645.768) (24.595.601.301) ~f".:;;;;:

06 Chi phi liii vay 17.011.825 38.245.232
08 3. L(Ii nltU~n tir IIO(1tapng klnh doanh trll'Uc 29.484.249.404 24.820.432.464

thay aJi van luu apng
09 Tang, giam cac khoan phai thu (39.708.414.459) 21.585.117.832
11 Tang, giam cac khoan phai tra (khong ke liii vay 42.240.693.096 (69.805.793.559)

phai tra, thue thu nh~p doanh nghi~p phai nQp)
12 Tang, giam chi phi tra truac 10.252.159.246 (6.641.989.588)
14 Ti~n liiivay dii tra (17.011.825) (38.245.232)
15 Thu€ thu nh~p doanh nghi~p dii nQp (5.238.911.687) (6.878.964.919)
17 Ti~n chi khac cho ho~t dQngkinh doanh (4.287.598.934) (7.216.909.533)
20 LU1Ichuyin ti€n thudn tir hO(lt ilpng kin" doanlt 32.725.164.841 (44.176.352.535)

II. UrUCHUYEN TIEN TU HO~ T DQNG DAu TU

21 I. Tien chi de mua sim, xiiy dl,Ingtai san c5 djnh
va cac tai san dai hlilnkhac

22 2. Tien thu til thanh Iy, nhm;mg ban tai san c5 djnh
va cac tai san dai h~n khac

23 3. Ti~n chi cho vay, mua cac cong C\l ng cua don vi
khac

24 4. Tien thu h6i cho vay, ban I?i cac cong C\l ng cua
don vj khac

25 5. Tien chi dAutu g6p vim vao don vi
27 6. Ti~n thu liii cho yay, c6 tfrc va 19inhu~n dugc chia
30 LU1Ichuyin t;in thudn lir hO(1tilpng adu Ilf

(449.43 1.890) (3.079.253.762)

1.413.190.908

(22.220.000.000) (1.000.000.000)

61.001.500.000

20.929.658.074
(1.739.773.816)

(2.790.600.000)
24.264.535.782
79.809.372.928

\
\

:;
/
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CONG TV co PHAN D~I LY HANG HAl VI¢T NAM
Ldu 5, S6 12 Dirong Tan Trao, Phuong Tan Phu, Qu~n 7,
Thanh ph6 H5 Chi Minh

Bao do tiii chlnh
Cho nam tai chlnh ket thuc ngay 31/12/2020

BAo cAo LUU CHUYEN TIEN T~
NiIm2020

(Theaphuang pluip gidn tilp)

Mil CHi rttu
sa

Thuy~t
mlnh

Nitm 2020 Nam 2019
VND VND

III. r.tru CHUYEN TIEN TU HO~ T DQNG TAl CHINH

34 1. Tien tra no g6e yay (195.000.000) (404.000.000)
36 2. C6 tire, IQi nhusn dll tra eho chu sa (774.400.000) (27.442.327.000) -

'),

40 Lim chuyin ti2n thulin tirhopt (J~ngtai chlnh (969.400.000) (27.846.327.000)

','
50 Lu'Uchuyen ti~n thu§n trong nam 30.015.991.025 7.786.693.393

"~'.'
Ti~n vii tU'O'Ogclu"O'llgti~n cIAunam

\'C.
60 179.783.658.944 172.124.412.050

~
61 Anh huang ella thay d6i tY gia h6i doai quy d6i ngoai t~ (23.017.299) (127.446.499) <IE-
70 Ti~n vii tuong clu'O'Ogti~n cu5i nam 03 209.776.632.670 179.783.658.944

VOTrung Th~ng

NgtrOi I~p PM Trtrcing ban TCKT phu trach

v
~ Nguyen Luong Huy
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CONG TY co pHAN D~I LY HANG HAl VI.¢T NAM
LAu 5, SO 12 Duong Tan Trao, Phuong Tan Phu, Quan 7, Thanh
phOH6 Chi Minh

Bao cao tai chinh
Cho nam tai chinh ket thuc ngay

31/12/2020

THUYET MINH BAocAo TAl CHiNH
Niim2020

1 . D~C DIEM HO~T DQNG CVADOANH NGHI¥P

ffinh thli'c sO' hfru van
Cong ty C6 phk Dai Iy Hang hili Vi~t Nam la doanh nghiep duoc c6 phk hoa tir Doanh nghiep Nha nuoc - Dill Iy Hang hai
Vi~t Nam theo Quyet dinh s6 5099/QD-BGVTT ngay 30 thang 12 nam 2005 cua B(l Giao thong V~ tili va dang kY thanh I?p
duoi hinh thirc cong ty c6 phk. C6 phieu cua Cong ty duoc niem yet tren Sa giao dich clurng khoan Ha N(li vao ngay 22
thang 12 nam 2015, rna clurng khoan VSA.

Cong ty heat d(lng thea Gi~y chirng nh~ dang kY doanh nghiep cong ty c6 phAn s6 0300437898 ngay 20 thang 10 nam 2006
do Sa Ke hoach va D§u tu Thanh ph6 H6 Chi Minh c~p, dang ky thay d6i IAnthtr 11 ngay 17 thang 07 nAm2020.

Tn,! sa chinh cua Cong ty duQ'c d(j.tt~i: LAu 5, S6 12 DuOng Tan Trao, PhuOng Tan Phu, Qu~n 7, Thanh ph6 H6 Chi Minh.

V6n dieu 1~cua Cong ty la 140.964.860.000 VND tuang duong v6i 14.096.486 c6 phk. M~nh gia m6i c6 phAn Ia 10.000
VND.

Linh vl!c kinh doanh
Dich Vl), thuang m~i hang Mi.

Nganh ngh~ kinh doanh
Ho~t d(lng chinh cua Cong ty Ia:
- D~i Iy, ki~m dem hang h6a;
- Moi giai va dich V\lhang hill;
- D~i Iy tau bi~n (cung (rng th\lc phfun, nu6c ngQt) va d~i Iy v~ tai (giao nh~ kho v~, kho ngo~i quan);
- Dich V\l cung (rng tau bi~n, v~ Uli da phuong th(rc qu6c te; dich Vl,Ilai d~t tau bi~n; dich v\lIogistics va kinh doanh v~ tai

bi~n;

- Dich Vl,Ikhai thue hai quan;
- Xu~t nh?p khdu, mua ban, d~i Iy ky gui hang hoa trong va ngoai nu6c g6m: hoa ch~t phl,lc Vl,Isan xu~t (trir hoa ch~t c6 tinh

d(lc h~i m~h), hang nong - hai san;
- V?n tai hang hoa bkg dUOng b(l va dUOng thuy;
- B6c xep hang h6a, d~i Iy ky gfri hang, v~ tai da phuong qu6c te, dich vl,llai d~t tau bi~n;
- Dich v\lIogistic, mua ban, cho thue va sua chua container;
- Kinh doanh kho bll.i, kinh doanh co sa luu trU du Ijch, khach s~ (khong kinh doanh khach s~ t~i trl,l sa) va dich Vl,lkhai

time hill quan.

C§u true doanh nghi~p
Cong ty c6 cac dan vi tn,rc thu(lc sau:
nn dO'n vi Dia chi------~-----------------
Chi nhanh Cong ty C6 phk D~i Iy Thanh ph6 HIl Long, Tinh Quang Ninh
Hang Hili Vi~t Nam - D~i Iy Hang hai
Quang Ninh

Chi nhanh Cong ty C6 ph§n Dlli Iy Thanh ph6 Hai Phong
Hang Hill Vi~t Nam - D~i Iy Hang hai
Hai Phong

HO{lt dl}ng kinh doanh chinh~------------------------
Dlli Iy v~ tai; Dlli Iy cho cac hang tau -
Cac dich V\l hang hai; van phOng cho
thue; Moi giai va thue tau.

D~i Iy tau - Cac dich Vl,Ihang hai; Moi
gi6i va djch V\l hang hai; Dlli Iy v~ tai
(Giao nh~ kho v~n, Kho ngolli quan ... ).

10



CONG TY co pHAN D~I LY HANG HAl vrsr NAM
L~u 5, se 12 Duong Tan Trao, Phuong Tan Phli, Quan 7, Thanh
ph6 H6 Chi Minh

Bao cao tai chfnh
Cho nam tai chinh ket thuc ngay

31112/2020

nn dO'Dvi Dia chi Hoat dQng kinb doanh chlnh------~-----------------~~----------------------
Dai ly giao nhan v~ tai; Dai ly cho cac
hang tau - Cac djch V\I hang hai; Djch VI,!

kho bai va phan ph6i.

Dai ly v~ tai; Dai ly cho cac hang tau -
Cac djch V\I hang hai; VAn phong cho
thue; Moi gici va thue tau.

Chi nhanh Cong ty C6 phk Dai ly Thanh ph6 Ha NQi
Hang Hai Vi~t Nam - Dai ly Hang hai
HaNQi

Chi nhanh Cong ty C6 phk Dai ly Thanh ph6 Vinh, Tinh Nghe An
Hang Hai Vi~t Nam - Dai ly Hang hai
Ben Thliy

Chi nhanh Cong ty C6 phk Dai ly Thanh ph5 Da Nang
Hang Hai Vi~t Nam - D?i ly Hang hai
DaNang

Chi nhanh Cong ty C6 phk D?i Iy Thanh ph6 Quy Nhon, Tinh Binh Dinh
Hang Hai Vi~t Nam - D?i Iy Hang hai
QuyNhon

Chi nh{tnh Cong ty C6 phk D?i Iy Thanh ph6 Nha Trang, Tinh Kh{tnh Haa
Hang HaLVWNam - D?i ly Hang hai
NhaTrang

Dai Iy tau - Cac djch V\I hang hai; Moi
gioi va djch V\I hang hai; D?i Iy v~ tai
(Giao nh~ kho v~, Kho ngo?i quan ... ).

D?i Iy tim - Cae dich V\I hang hai; Moi
giai va dich VI,! hang hai; D?i ly v~ tid
(Giao nh~ kho v~, Kho ngo?i quan ... ).

D?i Iy tau - Cae dich V\I hang hai; Moi
gi6'i va dich Y\I hang hai; D?i Iy v~ tai
(Giao nh~ kho v~, Kho ngo?i quan ... ).

Chi nh{tnh Cong ty C6 phk D?i ly Thanh phil Viing Tau, Tirth Ba Ria - D?i Iy tau - Cae dich V\I hang hai; Moi
Hang Hai Vi~t Nam - D(li ly Hang hai Viing Tau giai va dich V\l hang hai; D?i Iy v(m tai
Viing Tau (Giao nh~n kho v~, Kho ngo?i quan ... ). ./

Chi nh{tnh Cong ty C6 phk D?i Iy Thanh ph5 ck Tho
Hang Hai Vi~t Nam - D(li ly Hang hai
ckTho

Chi nhanh Cong ty C6 phk D?i Iy Thanh ph5 H6 Chi Minh
HangHai Vi~t Nam - D(li Iy Hang hai
Sai Gan

D(li ly tau - Cae dich V1,I hang hai; Moi
gi6i va dich V1,I hang hai; Dlli Iy v~n tai
(Giao nh~ kho v~n, Kho ngolli quan ... ).

Dlli Iy cho cae hang tau - Cae dich V1,I

hang hai; Ki~m dem hang rai, hang cong;
Dlli Iy v~n tai duang hang khong, duang
bi~n.

Chi nhanh Cong ty C6 phk Dlli Iy Thanh ph5 Hai Phang
Hang Hai Vi~t Nam - Dlli ly V~ tai
Qu5c te Phia B~c

Chi nhanh Cong ty C6 phk Dlli Iy Thanh ph6 Hai PhOng
Hang Hai Vi~t Nam - Dich V1,I Hang
hai Phuong Dong

Chi nhanh Cong ty C6 phk Dlli Iy Thanh ph5 H6 ChI Minh
Hang Hai Vi~t Nam - Dlli ly Thuong
mlli va Dich V\I Hang Hai

Chi nhanh Cong ty C6 phk Dlli Iy Thanh ph5 H6 Chi Minh
Hang Hai Vi~t Nam - Dlli Iy Dich V\I

.Hang Hai va Thuong m(li

Dlli ly hang hai va moi giai thue tau; Giao
nh~, v~ tai hang cong trlnh; Giao nh~,
v~ tai duang bi~n.

Dlli Iy tau - Cae dich V1,I hang hai; Moi
giai va dich VI,! hang hai; D(li ly v~n tai
(Giao nh~n kho v~n, Kho ngolli quan ... ).

.~
v

',I

DId ly tau - Cae dich VI,! hang hai; Moi
gi6i va dich V1,I hang hai; Dlli Iy v~ tai
(Giao nh~n kho v~n, Kho ngolli quan ... ).

D(li Iy tau - Cae dich VI,! hang hai; Moi
gi6i va dich VI,! hang hai; Dlli Iy v~n tai
(Giao nh~n kho v~n, Kho ngolli quan ... ).

I
j

Thong tin v~ cong ty lien ket, cong ty lien doanh cua Cong ty xem chi tiet tlli Thuyet minh s5 4.

2 . CHE DO vA CHINH SACH KE ToAN Ap DVNG T~I CONG TY

2.1 . Ky kS toan, dO'Dvi ti@n t~ sit d\lng trong kS toan

Ky ke toan ni'im cua Cong ty thea nam duong lich b~t d.1utll ngay 01101 va k~t thlic van ngay 31/12 hang ni'im.
Don vi ti~n t~ Slr dl,!ng trong ghi chep ke toan la d6ng Vi~t Nam (VND).
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2.2 • Chu§n mve va Ch~ dq k~toan ap dung

chi 09 ki loan dp dung
Cong ty ap dung Che dQ Ke toan doanh nghiep ban hanh theo Thong nr s6 200/2014nT-BTC ngay 22/12/2014 cua BQ Tai
chinh va Thong tu s6 5312016nT-BTC ngay 21103/2016 cua BQTai chinh ve vi~c sua dOi, bO sung mQt sa dieu cua Thong tu
sO 200/20 14nT-BTC.

Tuyen b6 v€ vifC tudn thu Chudn muc ki loan va chi 09 ki loan
Cong ty dil ap dung cac Chuan.rmrc ke toan Vi~t Nam va cac van ban huang d~ Chuan muc do Nha mroc dil ban hanh. Cac
Boo coo tai chinh ducc I~p va trlnh bay thea dung moi quy djnh cua tung chuan rmrc, thong nr huang dfut thuc hi~n Chudn
m\lc va Che dQke toan doanh nghi~p hi~n hanh dang ap d\lng.

2.3 • CO'sa I~p Bao do tai ehfnh

Bao cao tai chinh dUQ"etrinh bay thea nguyen tic gia g6c.

Bao cao tai ehinh clla Cong ty dUQ"eI~p tren eu so tOng hQ"Pcae bao cao tai chinh ella cae dan vj thanh vien h\leh tmin dQc I~p
va eua Van phong Cong ty.

Trong Boo eao tM chinh cua Cong ty, cac nghi~p V\l giao djeh nQi bQ va s6 du nQi bQ e6 lien quan d~n tai san, nguOn v6n va
cong n(,Yphai thu, phai tra nQi bQ dil dUQ"c10\litru toan bQ.

2.4 • C6ng ey tai ehfnh

Ghi nh9n ban odu
Tai san tai ehinh
Hi san tai chinh eua Cong ty bao gOm tien va cac khoan tuang duang tien, cae khoan phai thu khach hang va pMi thu khac,
cae khoan cho vay, eac khoan d~u tu dai h~. T\li thai di~m ghi nh~ ban d~u, tai san tai chinh dUQ"exae djnh theo gia mua/chi
phi phlit hanh cQng cae chi phi phat sinh khac lien quan 1r\lc ti~p d~n vi~e mua, phat hanh tai san tai chlnh d6.

NQ"phai tra tM ehinh
NQ"phai tra tai ehinh eua Cong ty bao g6m cae khoan vay, cae khoan phai tra nguai ban va phai tra khac, chi phi phai tra. T\li
thai di~m ghi nh~ IAnd~u, cae khoan nQ"phai tra tai ehinh dUQ"exae dinh thea gia phat hanh eQng cac chi phi phat sinh lien
quan tf\lC ti€p d€n vi~e pMt h8.nh nQ"pMi tra tai ehinh d6.

Gia Iri sau ghi nhgn ban odu
Hi~n t\li chua e6 cae quy djnh C\lth~ ve danh gia I\li cong C\l tai ehinh sau ghi nh~n ban d~u.

)1
)

'(

2.6 • Cae nghi~p vy bing ngo\li t~

Cae giao djeh b~g ngo\li t~ trong nAm tai ehinh dUQ"cquy dOi ra dOng Vi~t Nam thea tY gia th\lc t€ t\li ngay giao dich. Ty gia
giao djeh th\lc t~ nay du(,Ycxae dinh thea nguyen tic sau:

- Khi mua ban ngo\li t~: la tY gia dUQ"cquy djnh trong hQ"PdOng mua, ban ngo\li t~ giua C6ng ty va ngan hang thuang m\li;
- Khi ghi nh~ nQ"phai thu: la tY gia mua ella ngan hang thuang m\li nui Cong ty chi djnh khach hang thanh toan tlli thai

di~m giao djeh pMt sinh;

- Khi ghi nh~ nQ"phai tra: la tY gia ban ella ngan hang thuang m\li nui Cong ty d\l ki€n giao djeh t\li thai di~m giao dich pMt
sinh.

12



CONG TY co pHAN D~I LY HANG HAl vrsr NAM
LAu 5, S6 12 Duong Tan Trao, Phuong Tan Phu, Qu~ 7, Thanh
ph6 H6 Chi Minh

Bao eao tai chfnh
Cho nam tai chlnh ket thuc ngay

31/12/2020

Ty gia giao dich thuc te khi danh gia lai cac khoan muc ti~n te c6 g6c ngoai t~ tai thoi di~m I?p Bao cao tai chinh duoc xac
dinh thea nguyen tk
- D6i voi khoan muc phan loai Ia tai san: ap dung tY gia mua ngoai t~ cua ngan hang thuong mai noi Cong ty thuong xuyen

c6 giao dich;

- D6i voi ti~n giri ngoai te: ap dung tY gia mua cua chlnh ngan hang noi Cong ty rna tai khoan ngoai t~;
- D6i voi khoan muc phan loai la no phai tra: ap dung tY gia ban ngoai te ctia ngan hang thuong m(li nai Cong ty thuCmg

xuyen co giao dich.

Tilt ca cac khoan chenh I~ch tY gia th1,lcte phat sinh trong nilm va chenh I~ch do danh gia I?i s6 du cac khoan mvc ti~n t~ c6
g6c ngo?i t~ t?i thai di~m I?p Bao coo tai chlnh du'lc h(lch toan vao ket qua hO(ltd(>ngkinh doanh ctia nilm tai chinh. Trong d6
liii chenh lech tY gia do danh gia I?i s6 du cu6i nlim clla cac khoan mvc ti~n t~ c6 g6c ngo?i t~ khong du'lc Slr dVng d~ phan
ph6i I'li nhu~ ho\\c chia c6 ruc.

2.7 . Ti~n va cae khoan tll"O'Ilgdll"O'ngti~n

Tien bao g6m tien m\\t t?i quy, ti~n giri ngan hang khong ky h(lI1.

Cac khoan tuong duong ti~n Iiicac khoan dAu tu ngan h(lI1c6 thai gian thu h6i khong qua 03 thang k~ tlr ngay dAu tu, e6 tinh
thanh khoan cao, c6 kha nang chuy~n d6i de dang thanh cac lugng ti~n xac dinh va khong c6 nhieu rui ro trong chuy~n d6i
thanh tien.

2.8 • Cae khoan dAu til"tai chrnh

Cae khoim ddu tu n&mgiil din ngay ilao hqn bao g6m: Cac khoan tien gUi ngan hang c6 k.Y h(lI1du'lc nfun giu den ngay dao
h(ln vai mvc dlch thu liii hang ky va cac khoan dAu tu nfun giu den ngay dao h(ln khac.

Cae khoim ildu tu vao cae cong ty lien kil du'lc ghi nh~ ban dAu tren s6 k~ toan thea gia g6c. Sau ghi nh~n ban dAu, gia tri
cua cac khoan dAu tu nay du'lc xac dinh thea gia g6c tru di d1,l phong giam gia khoan dAu tu.

Cae khoan ildu tugop v6n vao cae ilan vi khdc bao g6m: cac khoan dAu tu vilo cong cv v6n cua dan vi kMc khong c6 quyen
ki~m soat, d6ng kiem soat ho\\c c6 anh huang dang ke d6i vai ben dU'le dAu tu. Gia tri ghi s6 ban dAu eua eae khoan dAu tu
nay dU'le xae dinh theo gia g6e. Sau ghi nh~ ban dAu, gia tri eua cae khoan dAu tu nay dU'le xae dinh thea gia g6e tru di d1,l
phong giam gia khoan dAu tu.

DI,Iphong giam gia cac khoan dAutu du'lc I?p vao thai diem eu6i nlim cv th~ nhu sau:
D6i vai eae khoan dAu tu vao cong ty lien k~t: D1,l phong giam gia dAu tu du'lc I?p khi don vi nh~ dAu tu phat sinh 16, ean
Cllvao Boo cao tai chlnh cua cong ty lien doanh, lien k~t t(li thai di~m trich I~p d1,l phong
D6i vai khoan dAu tu n~m giu lau dai (khong phan 10\li la chung khoan kinh doanh) va khOng c6 aM huang dang k~ d6i
vai ben du'lc dAu tu: n~u khoan dAu tu vao c6 phi~u niem y~t ho\\c gia tri hQ'pIy ctia khoan dAu tu du'lc xac dinh tin C?y thl
viec I~p d\f phong dl,Ia tren gia tri thi truCmg eua c6 phi~u; n~u khoan dAu tu khong _xac dinh du'lc gia tri hgp Iy t\li thai
di~m bao cao thl vi~c I~p d\f phong can Cll vao Bao cao tAichinh t?i thai dh~mtrich I~p d\f phong ctia ben du'lc dAu tu.

D6i vai cac khoan dAu tu nfun giU d~n ngay dao h\ln: can cu kha nang thu h6i d~ I?p d1,l phong phai thu kh6 doi theo quy
dinh cua phap lu~t.

2.9 • Cae kho3n nq phai thu

Cae khoan phai thu du'lc theo doi chi ti~t thea ky h\ln phai thu, d6i tU'lng phai thu, 10\linguyen t~ phai thu, va cac y~u t6 khac
theo nhu cAuquan Iy cua Cong ty.

D\f phong n'l phai thu kh6 doi du'lc trich I~p cho cac khoan: nq phai thu qua h~ thanh toan ghi trong hgp d6ng kinh t~, cac
kh~ uoc vay n'l, cam k~t hgp d6ng ho\\c cam k~t n'l va n'l phai thu chua d~n h~ thanh toan nhung kh6 c6 kha nilng thu h6i.
Trong d6, vi~c trlch I~p d1,lphong n'l phai thu qua h~ thanh toan du'lc can cu vao thai gian tra n'l g6c theo hgp d6ng mua ban
ban dfiu, khong tlnh d~n vi~c gia h~ n'l giiia cac ben va n'l phai thu chua d~n h~ thanh toan nhung kMch n'l dii liim vao tlnh
tr(lI1gpha san ho\\c dang lam tM !t,Jegiai th~, m~t tleh, b6 tr6n.
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2.11 • Tai san c6 djnh

Tai san cO dinh htru hlnh, tai san cO djnh vo hlnh duoc ghi nh~ ban dAuthea gia gOc.Trong qua trinh su dung, tai san cOdjnh
hOu hlnh, tai san cOdinh vo hlnh duoc ghi nh~ theo nguyen gill, hao rnon luy k~ va gia tri con lai.

Kh~u hao tai san cOdjnh duoc trich theo phuong phap dirong thang vel thoi gian kh~u hao diroc uoc tinh nhu sau:

Nha cua, v?t kien true
Phuong lien v~ tai

- Thiet bi, dung cu quan Iy
- Quyen su dung dAt
- Phfut mern may tinh

06 - 44 nam
05 - II nam
03 - 10 nam
34 - 50 narn
03 - 05 nam

2.12. BAt dQng san dh tlr

B~t d(lng san dAutudu'lc ghi nh~ ban dAuthea gia gOc.
DOi vai b~t d(lng san dAu tu cho thue hOlitd(lng du'lc ghi nh~ thea nguyen gill, hao mon luy k~ va gia tri con llii. Trong d6
kh~u hao duQ'ctrich thea phuang phap dUOngth~g vai thai gian kh~u hao du'lc uoc tinh nhu sau:

- Nha cua, v~t ki~n truc 05 - 20 nam
B~t d(lng san dAu tu khong con du'lc trinh bay tren Bao cao tai chinh sau khi dll ban hollc sau khi b~t d(lng san dAu tu da
khong con du'lc su dVng va xet th~y khong thu du'lc I'li ich kinh t~ trong tuang lai ttc viec thanh ly b~t d(lng san dAutu d6.
Chenh lech giua ti~n thu thuAn ttc viec ban tai san vai gia tri cOn llii clla b~t d(lng san dAu tu du'lc ghi nh~ vao boo coo k~t
qua hOlitd(lng kinh doanh trong kY thanh IY.

Viec chuyen tlr b~t d(lng san chu sa hOu sir dVng hollc hang tbn kho thanh b~t d(lng san dAu tu chi khi c6 Sl! thay dai v~ mvc
dich su dVng nhu wOng hQ'Pchu sa hOu chAmd(rt su dVng tai san d6 va b~t dAucho ben khac thue hOlitd¢ng hollc khi k~t
thuc giai dO\ifixay d\lfig. Viec chuyen tlr b~t d(lng san dAu tu sang b~t d(lng san chu sa hOu su dVng hay hang tbn kho chi khi
c6 Sl! thay dai v~ mvc dlch su dvng nhu cac truOng hQ'Pchu sa huu b~t dAusu dVng tai san nay hollc bit dAu trien khai cho
mvc dich ban. Viec chuyen tlr b~t d¢ng san dAu tu sang b~t d(lng san chu sa hOu su dVng hollc hang tbn kho khong lam thay
dai nguyen gia hay gia tri con llii cua b~t d¢ng san tlii ngay chuyen dai.

2.13. Chi phi xay dl}"ngCO" ban deYdang

Cac tai san trong qua trlnh xay dVng phvc vv mvc dich san xu~t, cho thue hollc quan tri, hollc cho b~t ky mvc dich nao khac,
du'lc ghi nh~ thea gia g6c. Kh~u hao cua nhung tai san nay, cung gi6ng nhu cac 10liitai san cOdinh khac, sl'!b~t db du'lc
trich khi tai san dll sk sang cho mvc dich Slr dVng.

2.14. Thue hOl.ltd(lng

Thue hOlitd(lng la IOliihinh thue, tai san cOdjnh rna phAn l6n rui ro va I'li ieh g~ li~n vai quy~n sa huu eua tai san thu(lc v~
ben eho thue. Khoan thanh toan duai hlnh thue thue hOlitd(lng dU'le hlieh toan vao bao cao ket qua hOlitd(lng kinh doanh thea
phuang phap dUOngth~g dVa tren thai h\ifi thue hOlitd(lng.

\1

2.16. Chi phitra tnr6'c

Cae chi phi dll phat sinh lien quan d~n ket qua hOlitd(lng san xu~t kinh doanh cua nhi~u nam tai ehinh duQ'chliChtoan vao chi
phi tra truoe de phan ba dfut vao ket qua hOlitd(lng kinh doanh trong cae nam titi ehinh sau.

Chi phi thue d~t tra trl_Iocbao gbm ti~n thue d~t tra truoe, k€ ca cae khoan lien quan d~n d~t thue rna Cong ty dll nh~ du'lc
gi~y chUng nh~ quy~n su dVng d~t nhung khong du di~u kien ghi nh~n tai san cOdjnh vo hinh thea Thong tu sO45120131TT
BTC do B¢ Tai chinh ban hanh ngay 25104/2013 v~ hu6ng dful ch~ d(l quim Iy, sir dvng va trich kh~u hao tai san cOdinh vo
hinh, eac chi phi phat sinh khac lien quan den viee dam bao cho viec sir dvng d~t thue. Cac chi phi nay duQ'cghi nh~ va baa
cao ket qua hOlitd(lng kinh doanh thea phuang phap dUOngth~ng dva tren thai hl.lficlla hQ'Pdbng thue dk
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Viec tinh va phan b6 chi phi tnt truce dai han vao chi phi san xuAtkinh doanh tirng nam till chinh diroc CWlcu vao tinh chAt,
muc dQtung loai chi phi d~ hra chon phuong phap va tieu thirc phan b6 hop IY.Chi phi tra truce duoc phan b6 dAnvao chi
phi san xuAtkinh doanh theo phuong phap duong thang.

2.17. Cac khoan nQ'phal tra

Cac khoan no phai tea duoc thea doi thea ky han phai tea, d6i nrong phai tea, loai nguyen te phai tra va cac yeu t6 khac thea
nhu cAuquan Iy cua Cong ty.

2.18. Cac khoan yay

Cac khoan vay dircc thea doi theo nrng d6i nrong cho vay, tirng khe uac vay nq va ky h\lll.phai tra cua cac khoan vay, nq thue
tai chinh.Tmang hqp vay, nq bang ngollite thi th\Ic hien theo doi chi tiet thea nguyen te.

2.19. Chi phi di yay

Chi phi di vay duqc ghi nh~ vao chi phi san xuAt,kinh doanh trong nlimkhi phat sinh, tricchi phi di vay lien quan tr\Ic ti~p
d~nviec dAutu xay d\ll1gho~csan xuAttai san da dang duqc tinh vao gia tri cua tai san d6 (duqc v6n hoa) khi c6 du cac dieu
kien quy dinh teongChufulm\ICKe toan VietNam s6 16 "Chi phi di vay".Ngolllra, d6i vai khoan vay rieng ph\lc V\) viec xiiy
d\Ingtai san c6 dinh, bit dQngsan dAutu, Hlivay duqc v6n h6a k~ca khi thai gian xay d\ll1gduai 12 thang.

2.20. Chi phi phai tra

Cac khoan phai tea cho hang h6a dich V\ldiInh~ duqc tir nguai ban ho~cdiIduqc cung cApcho nguai mua teongkY boo cao
nhung th\Ic te chua chi tra va cac khoan phai teakhac duqc ghi nh~ vao chi phi san xuit, kinh doanh cua ky boo cao.

Viec ghi nh~ cac khoan chi phi phai tnl vao chi phi san xuit, kinh doanh trong nlimduqc th\IChien thea nguyen tilcphu hQ'p
giUadoanh thu va chi phi pMt sinh trong nam. Cac khoan chi phi phai tra s~dLIqCquyet toan vai s6 chi phi th\Ic t~ phat sinh.
S6 chenh lech giua s6 teich tmac va chi phi th\Ic t~ duqc hoan nh~p.

2.22. Doanh thu ehU'llthY'ehi~n

Doanh thu chua th\Ic hien gOmdoanh thu nh~ tmac nhu: s6 tien cua khach hang diI tra tmac cho mQtho~c nhieu nlimtai
chinh ve cho thue tai san.

Doanh thu chua th\Ic hien duqc k~t chuy~nvao Doanh thu ban hang va cung cApdich V\lthea s6 ti~nduqc xac dinh phu hqp
vai rungky k~ toan.

2.23. Van ehti sO'hfru r
\

V6n dAutu cua chu sa hii'uduQ'cghi nh~ thea s6 v6n th\Ic g6p cua chu sa huu.

Lqi nhu~ sau thue chua phan ph6i phan anh ket qua kinh doanh (liIi,16)sau thu~ thu .nh~pdoanh nghiep va tinh hinh phan
chia Iqi nhu~ ho~c xu Iy 16cua Cong ty. Tmang hqp tra cOruc, Iqi nhu~ cho chu sa huu qua muc s6 IQinhu~ sau thUl~
chua phfutph6i duqc ghi nh~ nhu tmang hqp giarn v6n g6p. LQ'inhu~ sau thu~ chua phan ph6i c6 th~ duqc chia cho cac
nha dAutu dl,Iatren tY Ie g6p v6n sau khi duqc Dlli hQidOngc6 dong phe duyet va sau khi da trich I~pcac quy thea Bieu I~
Cong ty va cac quy dinh cua phap lu~tVietNam.

Cong ty trich I~pcac quy dl,Iphong sau tlr lQ'inhu~n thuAnsau thu~ thu nh~pdoanh nghiep cua Cong ty thea de nghi cua HQi
dOngquan tri va duQ'Ccac c6 dong phe duyet tlliDlli hQidOngc6 dong thuang nien:
o Quy dAutu phat tei~n: Quy nay duqc trich I~pnhfunphl,lcV\lvi~crna rQnghOlltdQngho~cdAutu chi~usau cua Cong ty.
o Quy khen thuang, phuc Iqi va Quy khen thuang Ban dieu hanh: Quy nay dLIqCtrich I~pd~ khen thuang, khuy~nkhich v~t

chfit,dem Illi Iqi ich chung va nang cao phuc Iqi cho cong nhan vien va duqc trinh bay nhu mQtkhoan phai tni tren Bang
can d6i k~toan.

C6 tuc phai tra cho cac c6 dong duQ'cghi nh~ la khoan phai tra tren Bang Can d6i k~ toan cua Cong ty sau khi c6 thong bao
chia c6 tuc cua HQidOngQuan tri Cong ty va thong bao ngay ch6t quyen nh~ c6 ruc cua Trung tarn Luu ky chUngkhoan
VietNam.
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2.24. Doanh thu

Doanh thu cung cap dich Vii
Doanh thu cung cdp dich V\I duoc ghi nhan khi d6ng thai thoa man cac di~u kien sau:
- Doanh thu duoc xac djnh nrong dOi ch~c chan;
- C6 kha nang thu diroc loi.Ich kinh te tir giao dich.cung cap dich V\I d6;
- Xac djnh duoc phAn cong vi~c da hoan thanh vao ngay I~p Bang can dOi ke toan;
- Xac dinh duoc chi phi phat sinh cho giao dich va chi phi d~ hoan thanh giao dich cung cap djch V\I d6.

PhAn cong vi~c cung cdp dich V\I da hoan thanh duoc xac dinh thea phirong phap danh gia cong viec hoan thanh,

Doanh thu hoot il6ng tai chinh
Doanh thu phat sinh tir ti~n lai, ti~n ban quyen, cOnrc, loi nhuan duoc chia va cac khoAn doanh thu ho~t dong tai chinh khac
duQ'c ghi nh~n khi thoa man d6ng thai hai (2) di~u ki~n sau:

- C6 kha n11ngthu duQ'c IQi ich kinh te tli giao dich d6;
- Doanh thu duQ'cxac dinh tuang dOi ch~c ch~.

C6 tuc, lQ'inhu~ duQ'c chia dUQ'cghi nh~ khi Cong ty duQ'c quy~n nh~n c6 tuc ho{lcduqc quy~n nh~ Iqi nhu~ tli vi~c g6p
vOn.

2.26. Gia van hang ban

Gia vOn hang ban trong nam duQ'c ghi nh~ phil hQ'Pvai doanh thu phat sinh trong nlim va dam bao twln thil nguyen t~c th~1l
trQng. Cac tmang hQ'Phao h\lt v~t tu hang h6a vuqt dinh muc, chi phi vuqt dinh muc blnh thuang, hang t6n kho bi mdt mat
sau khi da trli di phAn trach nhi~m cua t~p th~, ca nhan c6 lien quan, ... duQ'c ghi nh~ dAydu, kip thai vao gia vOn hang ban
trong nam.

2.27. Chi phi tai chinh

Cac khoAn chi phi duQ'c ghi nh~ vao chi phi tM chinh g6m:
- Chi phi ho{lc cac khoan 16 lien quan den cac ho~t dong dAu tu tai chinh;
- Chi phi di yay vOn;

- DV phong giam gia chUng khoan kinh doanh, dV phong t6n that dAu tu vao dan vi khac, khoAn 16phat sinh khi ban ngo~i
t~, 16tY gia hOi doai...

Cae khoAn tren dUQ'Cghi nh~ thea t6ng sOphat sinh trong nam, khong bil trli vai doanh thu ho~t dong tM chinh.

2.28. Thu~ thu nh~p doanh nghi~p

a) Chi phi thue TNDN hi~n hAnh

Chi phi thue TNDN hi~n hAnh duqc xac dinh tren ca sa thu nh~p chiu (hue trong nlim va thue suat thue TNON trong nlim tai
chinh hi~n hAnh.

b) Thue suat thue TNON hi~n hAnh

Cong ty duQ'c ap d\lng muc thue suat thue TNDN la 20% dOi vai cac ho~t dong san xuat kinh doanh c6 thu nh~p chiu thu~
TNON cho nlim tM chinh k€t thuc ngay 31112/2020.

{

I
l-

i

2.29. Lai tren cfl phi~u

Lai ca ban tn!n c6 phi€u duqc tinh b~g cach chia Iqi nhu~n ho{ic 16sau thu€ ph:1n b6 cho c6 dong sa hiiu c6 phi~u ph6 thong
clla Cong ty (sau khi da di~u chinh cho vi~c trich I~p Quy Khen thuang, phuc Iqi va Quy khen thuang Ban di~u hAnh) cho s6
luqng blnh quan gia quySn cua s6 c6 phi€u ph6 thong dang lUll hAnh trong nam.
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C6NG TY co pHAN D~I LV HANG HAl VI~T NAM
LAu 5, s6 12 Duong H.n Tnio, Phuong Tan Phu, Qu~ 7, Thanh
ph6 Hb Chi Minh

Bao cao tai ehinh
Cho nam tai chlnh k~t thuc ngay

31112/2020

2.30. Cac ben lien quan

Cac ben duoc eoi hi lien quan n~u ben d6 e6 kha nang kiem soat hoac e6 anh huang dang k~ d6i voi ben kia trong vi~e ra
quyet dinh ve cac ehlnh sach tai ehlnh va hoat de}ng.Cac ben lien quan ella Cong ty bao gbm:

- Cac doanh nghiep true ti~p hay gian ti~p qua me}those nhieu trung gian e6 quyen ki~m soat Cong ty hoac chiu S\l ki~m soat
ella Cong ty, hoac cung chung su ki~m soat voi Cong ty, bao gbm ell cong ty lien k~t;

- Cac ca nhan true ti~p hoac gian ti~p n&n quyen bi~u quy~t ella Cong ty rna e6 anh huang dang k~ d6i voi Cong ty, nhtrng
nhan su quan Iy ehll eh6t ella Cong ty, nhilng thanh vien m~t thi~t trong gia dlnh ella cae ea nhan nay;

- Cae doanh nghi~p do cae ea nhan neu tren n&n tf\l'e ti~p hO(j.egian ti~p phAn quan trc;mgquyen bi~u quy~t hO(j.ee6 anh
huang dang k~ toi cae doanh nghi~p nay.

Trong vi~e xem xet timg m6i quan h~ ella cae ben lien quan d~ phlle VII eho vi~e I~p va trinh bay Bao eao tai ehinh, C6ng ty
ehu y toi ban chat ella m6i quan h~ han la hinh thue phap Iy ella cae quan h~ d6.

2.31. Thong tin bl} ph~n

Do hO\lt de}ngehinh ella Cong ty la d\li Iy v~ ehuy~n, tau bi~n va cae dieh VII kern thea t\li Vi~t Nam nen C6ng ty kh6ng trinh
bay Bao eao be}ph~ theo Iinh vV'ekinh doanh va khu vl,!'edia IY.

3 •TIEN vA CAC KHOA.NTUONG DUONG TIEN
31/12/2020 01/0112020

VND VND

Tien m(j.t 564.105.390 3.004.494.088
Tien gfri ngan hang khong IcY h\ll1 109.712.527.280 93.964.600.472
Cae khoan luang duang tien (OJ 99.500.000.000 82.814.564.384

209.776.632.670 179.783.658.944

..~

(OJ Tf;l.ingay 31112/2020, cae khoan luang duang tien la tien gui e6 ky h\ln til 01 thang d~n 03 thang dUQ'egfri t\li cae Ngan
hang Thuang m\li C6 phAn vai lai suat tu 2,9o/o/nlimd~n 4,5o/o/nam.

4 •CAC KHOA.NDAu TUTAI CHiNH
a) DAu tll' nlim giii' d~n ngay dao h\ln

31112/2020 01/01/2020
Giag6e DI,!'phong Ghigoe DI,!'phong
VND VND VND VND

A ' 23.220.000.000 1.000.000.000Dau tll' ngiln h\ln

- Tien gfri e6 IcY h?J1(OJ 23.220.000.000 1.000.000.000

23.220.000.000 1.000.000.000

\

I

(OJ T\li ngay 31112/2020, cae khoan dAu Iu n~ h\ll1la khoan tien gui e6 IcY h?J1 tu 06 thang d~n 12 thang dUQ'egfri t\li cae
Ngan hang Thuong riwi C6 phAn voi lai sudt til 3,6o/o/nlimd~n 6,2o/o/nam.

17



CONG TV CO PHAN D~l LV HANG HAl VlE;T NAM Bao cao titi chinh
L§u 5, S6 12Duong Tan Trao, Phuong Tan Phu, Quan 7, Thanh ph6 H6 Chi Minh Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31112/2020

4 CAC KHOAN DAu TUTAl CHiNH
b) DAu nr gop vAnvito don vi khac

31112/2020 0110112020
Gia goc Gia tr] hop ly Du phong Giag6c Gia tri hop ly Du phong
VND VND VND VND VND VND

Dfiu tir vao dIng ty lien k~t 7.248.600.000 (4.599.664.515) 7.248.600.000 (3.739.572.516)
- Cong ty TNHH NYK Auto Logistics (Vi~t Nam) 7.248.600.000 (4.599.664.515) 7.248.600.000 (3.739.572.516)

D§u nr vao don vi khac 11.614.263.664 18.970.832.000 (720.900.000) 11.614.263.664 1.545.000.000 (975.000.000)
- Ngan hang Thuong mai C6 phan Hang hili Vi~t Nam 7.400.160.000 17.171.732.000 7.400.160.000

(Mil: MSB) (1)

- T6ng Cong ty Thep Viet Nam - Cong ty c6 ph§n 2.020.000.000 1.600.000.000 (420.000.000) 2.020.000.000 1.300.000.000 (720.000.000)
(MilTVN) (2)

- Cong ty C6 ph§n Vinalines Logistics - Vi~tNam (Mil 500.000.000 199.100.000 (300.900.000) 500.000.000 245.000.000 (255.000.000)
VLG) (2)

- Cong ty TNHH Yusen Logistics viiV~ tai Vi~tNam 1.072.836.000 1.072.836.000
- Cong ty TNHH Yusen Logistics Viet Nam 63.746.040 63.746.040
- Cong ty lien doanh Bong Sen 557.521.624 557.521.624

18.862.863.664 18.970.832.000 (5.320.564.515) 18.862.863.664 1.545.000.000 (4.714.572.516)

C6ng ty chua xac dinh gia tr] hop ly cua cac khoan d§u nr Utichinh nay do Chuan mire KS toan Vi~tNam, ChS d(>KS toan doanh nghiep Vi~t Nam chua co huong dfut cu th6 ve vi~c
xac dinh gia tri hop IY.

(I) C6 phieu MSB niem ySt giao dich tren san HOSE tu ngay 23/12/2020, do do gia tri hgp ly t(j\ingay 31/12/2020 cua ch(mg khmln kinh doanh dugc xac dinh theo gia d6ng clra t(j\i
ngay l~p bao cao mi chinh tren san HOSE.

(2) Gia tri hgp ly t(j\ingay 01/0112020 va t(j\ingay 31112/2020 d6i vo; c6 phieu niem yet giao dich tren san UPCOM 1agia tham chi~u blnh quan trong 30 ngay giao dich lien ke g§n
nhilt wac thm diem l~pbao cao tai chinh do Sa Giao dich ch(mg khoan cong b6.
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CONG TY CO PHAN D~I LY HANG HAl VI~T NAM
L§u 5, S6 12 Duong Tan Trao, Phuong Tan Phu, Quan 7, Thanh ph6 H6 Chi Minh

Bao do tai chinh
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2020

4 . cAc KHOAN DAu TUTAI CHiNH
DAu tuvao Cong ty lien kSt
Thong tin chi ti~t v~ cac cong ty lien k~t cua Cong ty vao ngay 31/12/2020 nhir sau:
Ten Cong ty Nai thanh l~p vaho~t dQng
- Cong ty TNHH NYK Auto Logistics (Vi~tNam) Thanh ph6 H6 Chi Minh 20,00%

Ty I~bi€u quy~t Ho~t dQngkinh doanh chinh
20,00% V~ tai duong bien, giao nh~n va cho

thue kho bili.

Ty I~19iich

DAunr vao don vi khac
Thong tin chi ti~t v€ cac khoan dfm tir vao don vi khac cua Cong ty vao ngay 31/12/2020 nhir sau:
Ten Cong ty Nai thanh I~pva ho~t dQng
- Ngan hang Thuong mai C6 phan Hang hai Vi~tNam Thanh ph6 Ha NQi Hoat dQng dich VI,I tai chinh (trir bao

hiem va bao hiem xa hQi).
Khai thac quang slit; san xu~t gang,
thep va cac kim loai, san ph~mthep,
V~ chuyen, giao nh~n hang hoa; v~n
tai bien.
V~ tai dU<mgbQ, giao nh~ va cho
thue kho bai; lam thiJ tt,tchai quan, moi
gi6i.

- Cong ty TNHH Yusen Logistics Vi~tNam (4) Thanh ph6 H6 Chi Minh 1,00% I,00% Ho~t dQng dich VI,I hli trg khac lien
quan den v~ tai.

- Cong ty Lien doanh Bong Sen (3) Thanh ph6 H6 Chi Minh 0,27% 0,27% V~ chuy€n, giao nh~ hang hoa; v~n
tai bi€n.

(3) Ngay 01104/2014, Cong ty C6 phlin D~i Iy Hang hai Vi~t Nam (VOSA) va Cong ty Yusen Logistics (Singapore) Pte., Ltd thanh l~p Cong ty TNHH Yusen Logictics va V~n tai
Vi~t Nam vui v6n di€u I~ 100.000 USD, tY I~gop v6n cua VOSA la 51%. Theo hqp d6ng lien doanh dugc kY k~t vui Yusen Logistics (Singapore) Pte., Ltd vao ngay 10/09/2013,
VOSA se trao cho Yusen Logistics (Singapore) Pte., Ltd quy€n dugc quan Iy, ki€m soat Cong ty TNHH Yusen Logistics va v~n tai Vi~t Nam d6i l~i VOSA se nh~ dugc khoan phi
quan Iy c6 dinh hang nam la 40.000 USD tir Yusen Logictics (Singapore) Pte., Ltd. D6i vui phlin Igi nhu~ tir lien doanh viin dugc chia theo tY I~gop v6n cua mlii ben.

0,078%
Ty I~bi€u quy~t

0,078%
Hoat dQngkinh doanh chinhTy I~ lei ich

T6ng Cong ty Thep Vi~tNam - Cong ty C6 phlin Thanh ph6 Ha NQi 0,03% 0,03%

- Cong ty C6 phdn Vinalines Logistics - Vi~tNam Thanh ph6 H6 Chi Minh 0,35% 0,35%

- Cong ty TNHH Yusen Logistics va V~ tai Vi~tNam Thanh ph6 Ha NQi
(3)

51,00% 0,00%
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CONGTV COpHAND~I LV HANG HAl vrsr NAM
Lftu5, se 12 Duong Tan Trao, Phuong Tan Phu, Quan 7, Thanh ph6 H6 Chi Minh

Bao cao tAichinh
Cho nam tAichinh k~t thuc ngay 31112/2020

4 . cAc KHOANDAUTU TAl cHiNH

(4) Ngay 26/03/2014, Cong ty C6 phftn Dai IyHang hai Vi~tNam (VOSA) va Cong ty Yusen Logistics (Singapore) Pte., Ltd (YLSG) thoa thu~n ky k~t hop d6ng chuyen nhirong v6n.
Theo do, VOSA d6ng y chuyen nhuong m';>tphftn v6n gop trong Cong ty TNHH Yusen Logistics Viet Nam (sau day goi la "Cong tylO)nrong trng vci 50% v6n di€u Ie (nrong dirong
200.000 USD). Theo hop d6ng chuyen nhuong, VOSA se ti~p tuc dircc chia 19inhuan tit s6 dir 19inhusn sau thu~ chua phan ph6i cua Cong ty liiy k~ d~n 31103/2014 theo cy I~gop
v6n tnroc thai di~mchuyen nhirong Ccy Ie gop v6n cua VOSA la 51%, YLSG 1a49%) va khoan lei nhuan nay se duoc chia cho cac ben theo bay (07) dgt thanh toan hrmg nam brmg
nhau trong bay (07) nlim tai chinh sau ngay 31103/2014 (philn IcY 07 nlim tu 2014-2020), m5i IcYVOSA nh~n dugc s6 ti€n 15,5 cy d6ng. Sau ngay 31/03/2014, Cong ty chia Igi nhu~n
tit cac khoan Iqi nhu~n sau thu€ khac, VOSA chi duqc nh~n khoan 1qi tuc dam bao va YLSG duqc nh~n cac khoan Iqi nhu~n sau thu€ con I~ictia Cong ty sau khi tru di cac khoan Igi
tuc dam Mo.

(5) Dugc thanh I~pnlim 1991, Cong ty Lien doanh Bong sen (Cang LOTUS) la dan vi lien doanh dftu tien t~i Viet Nam trong linh V\fCkhai thac cling bi~n Qu6c t~ gifra Cong ty
VIETTRANS, VOSA, va d6i tac nuac ngoai BLASCO - Ukraine. T~i Cong ty nay, VOSA co v6n gop ban dftu la 23.705 USD vai ty I~gop v6n la 0,27%. H~ng nlim, lien doanh d€u
chia Uli lien doanh va gifr l~im.;>tph§n l<;linhu~n d~ ti:lid§u tu. s6 ti€n liiiVOSA th\fc nh~n h~ng nlim khong dang k~ do cy Ie gop v6n thdp.
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CONG TY co pHAN D~I LY HANG HAl VItT NAM Bao cao tai chinh

L§u 5, sa 12 Duong Tan Trao, Phuong Tan Phu, Quan 7, Thanh Cho narn tai chinh ket thuc ngay
pha H6 Chi Minh 31/12/2020

5 • pHAI THU NGAN ~N CUA KHAcH HANG
3111212020 0110112020

Gia tr] D\I phong Gia tri D\I' phong

VND VND VND VND

a) Phai thu cua khach hang chi ti~t theo khach hang c6 s3 dU' l6'n

· Cong ty lNHH Naigai Nitto 16.336.822.282 . 9.106.935.172
Logistics VietNam

· Cong ty lNHH Khai thac Che bien 12.237.761.474 . 10.294.179.846
Khoang san Nui Phao

· Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 5.389.313.378 . 6.692.862.365 )1

· Cong ty 1NHH Nam Sung 3.589.959.023 . 2.855.194.518 .~

Shipping Viet Nam {G
· Cong ty lNHH KD Sports Viet Nam 4.864.193.903 3.988.405.994 P· Cong ty C6 phk T~p dean Dabaco 4.018.544.653 . 1.955.534.005 ....._

Viet Nam t',

Cong ty C6 phk Hoa Blnh
~· 3.398.363.364 .

· Cong ty C6 phk Alk Vina 4.039.200.147 . 4.472.587.561
· Cong ty TNHH TMp Daeho Viet 2.230.540.182

Nam

· Cong ty lNHH Wilhelmsen 4.868.240.229 194.973.687
Sunnytrans

· Cong ty lNHH Shang Wood 2.073.428.066 1.455.568.512
Industries

· Cong ty TNHH Jas Viet Nam 14.261.828.719 964.968.938
· Cong ty lNHH Fedex Trade 9.082.941.349 1.832.460.677

Networks Transport and Brokerage
(Viet Nam)

· Cong ty TNHH Sumitomo 5.392.964.822 1.035.176.887
Warehouse (Vi~t Nam)

· Ccng ty lNHH Giao nhan Ba Rom 3.924.310.610 456.709.865 -;%
· Cong ty lNHH H6a chAt Taiko • 3.041.459.180 6.840.545.737 .~

D~iHung !· Cac khoan phai thu khach hang khac 63.735.698.939 . (167.933.584) 75.805.794.321 (291.273.013)
B

162.485.570.320 (167.933.584) 127.951.898.085 (291.273.013) \
b) Trong d6: Phal thu khach hang la 129.552.183 198.010.683 .~

cac ben lien quan
(Xem thong tin chi tiit tal Thuyit minh 35)

6 . TRA TRUDC CHO NGU01 BAN NGAN H~N
31112/2020 01/0112020

Gia tr] Du phong Gia tri D\I phong
VND VND VND VND

· Cang vu Hang hili Thanh pha H6 1.282.023.867 849.970.753
Chi Minh

· Cilng V\l Hang hili VCingTau 2.143.616.112 56.827.812

· Cang V\l Hang hai Quang Ninh 2.970.786.766 1.000.000.000
· Cong ty lNHH Ti~p v~ Sao Mai 4.125.742.500
· Tril trucre eho nguai ban khae 3.643.361.558 2.875.414.923

14.165.530.803 4.782.213.488
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CONG TY co pHAN D~I LV HANG HAl VItT NAM Bao cao tai chinh

L!u 5, s6 12 Duong Tan Trao, Phuong Tan Phil, Qu~ 7, Thanh Cho nam tai ehinh k~t thuc ngay

ph6 H6 Chi Minh 31112/2020

7 . PHAI THU KHAc
31112/2020 01/01/2020

Gia tr] Du phong Giatri Du phong

VND VND VND VND

a) NgAn han

- Phai thu v~ e5 rue va IQ'i nhuan 70.000.000 70.000.000
duoc ehia

- Phai thu KPCD, BHXH, BHYT, 4.548.456 8.120.854
BHTN

- Phai thu v~ tarn {lng 7.052.573.559 6.612.572.466

- Ky circe, kY quy 119.076.170 993.700.000

- Chi hQ v~ chuyen, eucre tau, phi 9.154.686.124 (96.597.406) 11.794.870.336 (96.597.406)
luu kho, phi chimg nr, x~p dO' eho
cac hang tau

- Lai ti~n giri e6 Icy han 324.507.221 438.5 19.527

- Phai thu khac 69.434.707 463.631.259

16.794.826.237 (96.597.406) 20.381.414.442 (96.597.406 )

b) DIli han
- Ky cuoc, ky quy 8.959.945.488 9.263.634.652

8.959.945.488 9.263.634.652

8 .NQxAU

31/1212020 01/0112020
Gia gcc Gia trj e6 the Gia goc Gia trj e6 the

thu h6i thu h6i
VND VND VND VND

Tang gia tr] cac khoan phai thu, eho
yay qua han thanh toan hoac chua qua ::::
han nhung kh6 c6 kha nang thu h6i '>,-

,/

+ C6ng ty C5 phAn Vinalines Nha
(

125.410.683 125.410.683
Trang

(

+ C6ng ty C5 phAn V~ tai thuy va 116.164.246 81.314.972
'\1

Thuong mai Tdn Hung ,
+ Shipping Corporation ofIndia 96.597.406 96.597.406

<,,
+ Cac d6i nrong khac 91.230.901 48.708.000 175.528.328 44.515.272 .:::::

313.238.990 48.708.000 513.700.663 125.830.244
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CONG TY co pHAN D~I LY HANG HAl VI$T NAM Bao clio tai chinh

Ldu 5, S6 12 Duong Tan Trao, Phuong Tan Phu, Qudn 7, Thanh Cho nam tai ehinh k~t thuc ngay
ph6 H6 Chi Minh 31112/2020

9 • TAl SAN co DJNH ntruHiNH

Nha cua, Phuong tien v~n Thi~t hi, dung cu CQng

vat kien true tai, tru~en d~n 9uanl~
VND VND VND VND

Nguyen gili
, 1

98.901.288.308 49.669.122.763 4.831.753.706 153.402.164.777So du dau nam
- Mua trong nam 131.021.981 328.482.636 459.504.617

- Chuyen sang BAtdQng san ddu nr (162.880.000) ( 162.880.000)

- Thanhly,nhuqnghan (150.028.960) (150.028.960)

- Phan 10\1ilai (1.177.418.183) (2.000.000) 1.179.418.183

s6 dtr cuai nlim 97.692.012.106 49.667.122.763 6.189.625.565 153.548.760.434

Gia trj hao men lOy ki
S6 du ddu nam 55.284.002.714 31.227.887.091 4.708.720.742 91.220.610.547

- Khau haa trong nam 3.577.224.545 4.326.234.617 386.714.869 8.290.174.031
Chuyen sang BAtdQng san ddti nr (18.663.337) (18.663.337)
Thanhly,nhuqnghAn (150.028.960) (150.028.960) 1

. -
- Phan 10\1ilai (330.083.394 ) 287.712.560 42.370.834

s6 du cuai nlim 58.512.480.528 35.841.834.268 4.987.777.485 99.342.092.281

Gia trj con I\li
T\1ingay ddu narn 43.617.285.594 18.441.235.672 123.032.964 62.181.554.230
T\li ngay cuai nlim 39.179.531.578 13.825.288.495 1.201.848.080 54.206.668.153

Trong do:

- Nguyen gia TSCD eubi nam da khAu hao h~t nhirng v~ eon Sll dung: 44.614.973.147 d6ng.

10 . TAl SAN co DJNH VO HINH
~

Quyen SIl Phdn rnem
')

Cong ~
dung d~t may tinh C

VND VND VND :C
Nguyen gili L
S6 du dAunam 18.659.091.724 2.108.079.300 20.767.171.024 il
- Mua trong narn 81.950.000 81.950.000 ..__
s6 dl1 cuai nlim 18.659.091.724 2.190.029.300 20.849.121.024 -:::::
Chi trj hao mon lUy kS
S6 du dAunlUll 1.369.544.197 2.025.590.414 3.395.134.611
- KhAu hao trong nlUll 191.361.573 43.613.049 234.974.622

sa dl1 cuai nlim 1.560.905.770 2.069.203.463 3.630.109.233

Cia trj con I\li
T\1ingay ddu nlUll 17.289.547.527 82.488.886 17.372.036.413

T\li ngay cuai nlin 17.098.185.954 120.825.837 17.219.011.791

Trang d6:
- Nguyen gia TSCD vo hlnh eubi nam da kh~u haa h~t nhung v~ eon Slr d\lng: 2.034.579.300 d6ng.
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CONG TV C() pHAN D~I LY HANG HAl VI~T NAM
LAu 5, sA 12 Duong Tan Trao, Phuong Tan Phu, Qu~ 7, Thanh
phAH6 Chi Minh

Bao clio tai chlnh
Cho nam tai chlnh ket thuc ngay

31112/2020

11 . BAT DQNG sAN DAu TI1
Bftt dQng san diu til' cho thue

NhA cira, v~t kien Cong
true

VND VND

Nguyengia
S6 du dAunam 74.584.104.356 74.584.104.356

- TAng do chuyen tu TSCD Huu hlnh 162.880.000 162.880.000

S6 du cu6i nllm 74.746.984.356 74.746.984.356

Gia trj hao mon lily k~
S6 du dAunam 41.169.923.702 41.169.923.702

- Khdu hao trong nam 3.978.086.963 3.978.086.963

- TAng do chuyen til TSCD Hau hlnh 18.663.337 18.663.337

S6 dU' cu6i nllm 45.166.674.002 45.166.674.002

Gia trj con Itli
Tai ngay dAu nam 33.414.180.654 33.414.180.654

Tl,li ngay cu6i nlln 29.580.310.354 29.580.310.354

Trongd6:
- Nguyen gia Bdt dQng san ddu til' da khdu hao het nhung viln cho thue hoac nitm giu cho tang gia: 187.068.000 d6ng

12 . CHI PHi TRA TRUOC
31/12/2020 0110112020

VND VND

77.738.333 98.666.879
8.392.963.750

174.224.975 185.361.387

251.963.308 8.676.992.016 ~
J"-
N

412.028.190 401.564.144
,
; I

58.281.269.314 59.593.009.577 ( I
475.871.391 965.016.027 .~

I

"141.332.222 178.041.907
r.

59.310.501.117 61.]37.631.655

a) Nglin han
- Cong cu dung cu cho phan be,
- Chi phi lam hang
- Chi phi tra truce ngan han khac

b) Dai hl,ln
- Cong C\I dung C\I chc phan be,
- Ti~n thue ddt tra tnroc (0)

- Chi phi sua chua tAi san
Chi phi tni. truac dAih~n khac

(0)Trong d6 chu yeu IAkhoan Ira truae ti~n thue ddt rnQt Idn t~i s6 25 ph6 Di$n Bien Phu, phuung May To, qu~n Ng6 QUY~I1.
thAnh ph6 Hai Phong cho thai h~ thue 50 narn (tu ngay 24/06/2016 den ngay 24/06/2066). Cong ty cia hoan tdt eae thu t\le va
da duQ'cnha mrac cdp "Gidy chung nh~ quy~n su d\lng ddt va quy~n sa huu nha a va tai san khae gitn li~n vai dk vao ngay
17/05/2017 voi gia tri ghi nh~ ban ddu cua quy~n su d\lng ddt la 60.896.981.000 d6ng. Gia Iri con l\li ehua pMn b6 t\li ngay
3111212020 IA55.720.737.628 d6ng (s6 li$u ghi nh~ t~i ngay 01/01/2020 la 56.938.677.244 d6ng, ti~n thue ddt tni truae
phan b6 trong nrun 2020 IA 1.217.939.616 d6ng). Cae chi phi nay duQ'c ghi nh~ vAbao cao ket qua ho~t dQng kinh doanh
thea phuong phap duang thitng dva tren thai h~ cua hQ'Pd6ng thue ddt. (Xem them thuyit minh 2.16)
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CONG TY CO PHAN D~I LY HANG HAl vI:E;TNAM
Lfiu 5, S6 12Duong Tan rno, Phuong Tan Phu, Quan 7, Thanh ph6 He,Chi Minh

Bao cao tili chfnh
Cho nam tai chlnh k€t thuc ngay 3111212020

13 . cAcKHoANVAY
0110112020

Gia tri So co kha nang
tra no

Trong nam 31112/2020
Tang Giam Gia trj S6 co kha nang

tin"
VND VND VND VNDVND VND -----------

a) Yay dai han d~n han tra
- Ngan hang TMCP Ngoai thirong Vi~t

Nam - Chi nhanh Blnh Djnh (.)
60.000.000 60.000.000

60.000.000 60.000.000

b) Yay dai han
- Ngan hang TMCP Ngoai thuong Vi~t 195.000.000 195.000.000

Nam - Chi nhanh Blnh Djnh (.)

195.000.000 195.000.000

Khoan no d€n han tra trong vong 12 thang (60.000.000) (60.000.000)

Khoan nq d€n han tra sau 12 thang 135.000.000 135.000.000

11""<'l '7' :::>' T u) I r;., II

60.000.000

195.000.000

(60.000.000)
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01/0112020
Gia tri So c6 kha nang tra

nq
VND VND

1.875.296.753 1.875.296.753
4.431.004.547 4.431.004.547
4.608.170.000 4.608.170.000

1.368.412.949 1.368.412.949

2.696.574.810 2.696.574.810
2.606.309.971 2.606.309.971

688.545.000 688.545.000

5.160.856.547 5.160.856.547

58.087.228.563 58.087.228.563

81.522.399.140 81.522.399.140

)742.829.979 742.829.979 .~
. ,?

31112/2020 01/01/2020
VND VND

11.511.815
1.156.147.200
1.208.512.512 ::::
1.312.740.000

.~
-....

T
2.058.524.000

_,
\

7.687.353.632 7.593.274.583 (

13.423.277.344 7.604.786.398 l
.~

8.821.711 99.379.945
)

CONG TY co pHAN D~I LY HANG HAl vrsr NAM
LAu 5, sA 12 Duong Tiin Trao, Phuong Tiin Phil, Qu~ 7, Thanh
phAH6 Chi Minh

Bao cao tai chinh
Cho nam tID chlnh k~t thuc ngay

31112/2020

14 • pHAI TRA NGUOl BAN NGAN ~N
31112/2020

Gia trj So c6 kha nang tra
nq _

--------~VN~D~-------~VN~D~

a) Phai tra ngtriri ban chi ti~t theo nha cung cAp co s5 dtr Ian
- Cong ty C6 phAn Sao bien 2.533.679.702 2.533.679.702
- lata Vietnam Company Limited
- Cong ty 1NHH Thuong mai va

V~ tai Tien BQ
- Cong ty 1NHH MTV Hoa tieu Tan

Cang
- Cong ty 1NHH ThAng La
- Cong ty C6 phAn Hop tac Kinh

doanh DAu tu Logistic Expert
- Cong ty C6 phAn Thuong mai va

V~ tai Minh CMu
- Cong ty C6 phAn Thuong mai V~

tai va Xu~t nh~p khAu An Blnh
- Phai tra cac dAi nrong khac

22.470.384.057
6.691.757.369

22.470.384.057
6.691.757.369

2.326.319.666 2.326.319.666

3.443.866.034 3.443.866.034

3.970.575.312 3.970.575.312

7.498.890.176 7.498.890.176

43.266.731.094 43.266.731.094

92.202.203.410 92.202.203.410 =====
b) Trong do: Phal tra ngtrlri ban 13

cae ben lien quan
(Xem thong tin chi tiit tai Thuyit minh 35)

15 . NGUOl MUA TRA TIEN TRU(JC NGAN H~N

- Nova Carriers (Singapore) Pte., Ltd
- Inlaco Japan Co., Ltd
- Dongwon Ind Co., Ltd

- TAng Cong ty Kinh t~KS thu~t Cong nghiep Quoc Phong -
TAng C\lC Cong nghiep QuAc Phong
Cong ty 1NHH Seojin Vi~t Nam

- Cac kho{m phai tni khac

Trong do: Ngu'lri mua tra ti~n tmae 13cae ben lien quan
(Xem thOngtin chi tiittgi Thllyit minh 35)
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CONG TY CO PHAN f)~I LY HANGHAl vrsr NAM
Lfiu5, S6 12Duong Tan Trao, Phuong TiinPhil, Qu~n 7, Thanh ph6H6 Chi Minh

Bao cao tAi chinh
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2020

16 . THUEvA cAcKHoAN PHAINOPNHANUDC

s6 phai thu s6 phai nQp s6 phai nQp s6 da thuc nQp
ddunam ddu nam trong nam trong nam

VND VND VND VND

- Thu~ gia tri gia tang 749.799.384 11.355.849.525 11.051.998.863
- Thue thu nhap doanh nghiep 751.331.677 5.297.919.202 5.238.911.687
- Thu~ thu nh~p ca nhan 273.265.897 196.982.939 1.428.522.139 1.487.700.098
- Thu~ nha d~tva ti~n thue d~t 419.093.100 3.528.412.536 2.843.653.416
- Cac 10~ithue khac 499.999.999 2.799.320.910 13.276.335.751 13.010.164.720
+ ThudGTGT, TNDN eua Nha thdu nuac ngoai 499.999.999 2.799.320.910 13.257.335.751 12.991.164.720
+ Cae loai thud khdc 19.000.000 19.000.000
- Cac khoan phi, l~phi va cac khoan phai nop khac 500.603.208 2.551.449 503.154.657

773.265.896 5.417.131.218 34.889.590.602 34.135.583.441

s6 phai thu s6 phai nQp
cu6inam cu6inam-------

VND VND

19.744.566 1.073.394.612
810.339.192
88.246.849

l.l03.852.220
2.565.491.942
2.565.491.942

223.707.766

243.452.332 ===5::.6=4=1.=32=4=.8=1=5

Quyet toan thue cua C6ng ty se chiu su kiem tra cua C(J quan thue, Do vi~e ap dung lu~t va cac quy dinh v~ thu~ d6i v6i nhi~u lo~i giao djeh khae nhau e6 the dllgCgilii thieh thea nhi~u
each khae nhau, s6 thu~ dllgCtrinh bay tren Bao eao tai ehinh c6 the bi thay d6i thea quyet djnh cua co quan thue.
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CONG TY co pHAN D~I LY HANG HAl VItT NAM
Ldu 5, sb 12 Duong Tan Trao, Phuong Tan Phu, Qu~ 7, Thanh
ph6 He, Chi Minh

Baa do tai chlnh
Cho nam tal chlnh kSt thuc ngay

31112/2020

17 •cm nu pHAI TRA
31112/2020 01/0112020

VND VND

3.994.428.124 2.759.773.774
305.094.715 344.029.441
663.757.605 280.650.000
619.535.174 803.523.862

-
5.582.815.618 4.187.977.077 .0

,G

500.000.000 500.000.000 \~,

500.000.000 500.000.000
'f.-\

~j
,__
NI

31112/2020 0110112020 ..;;:;;;

VND VND

1.216.990.200 1.265.992.903
479.503.335 1.253.903.335

3.447.246.704 7.326.885.729
75.521.583.228 46.559.270.796
13.315.245.814 18.279.722.619
3.737.387.440 3.737.387.440
275.221.605 505.494.557

97.993.178.326 78.928.657.379

849.326.084 891.726.084

849.326.084 891.726.084

31112/2020 01/0112020 "-"
VND VND \

2.111.920.000 280.000.000
.1

2.111.920.000 280.000.000

-;

a) Ng§n h,n
- Trieh tnroc gia vbn djch V1,l dil eung dp
- Chi phi nr vAn,giam sat va thi cong nha 44 - 46 Nguy~n TAtThanh
- Trich tnroc chi phi tien thue kho
- Chi phi phai tra ngan h\U1khac

b) Dai han
- Chi phi phai tra dai h\U1khac

18 • PHAI TRA KlIAc

a) Ng§n han
- Phai nQPKPCD, BHXH, BHYT, BHTN
- cll nrc, IQ'i nhuan phai tra
- Nhan Icy quy, Icy cuoc ng~ h\U1
- Cac khoan tra hQva tien nhan de tra hQ eho cac hang tau
- Tien tai khoan Icy ngan cua cac hang tau
- Gilt hQtien ella Cong ty TNHH SYMS Vi~t Nam
- Cac khoan phai tra, phai nQPkhac

b) Dal han
- Nhan ky quy, ky cuoc dai h\U1

19 . DOANH THU CHUA THVC HItN NGAN I-~N

- Cae khoan doanh thu chua thve hi~n kh{lc
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CONG TY CO PHAN DJ).1LY HANG HAl VI~T NAM
L§u 5, 8512 Duong Tan Trao, Phuong Tan Phu, Quan 7, Thanh ph5 H6 Chi Minh

Bao cao tai chinh
Cho nam tai chinh k€t thuc ngay 3111212020

20 • VON cnu SOmru
a) Bang dai chi~u bi~n dQng ciia van chu So' hfru

V5n d§u ttr cua Quy d§u ttl Quy khac thuQc v5n Lei nhuan chua CQng
Chti sa hihl phat tri€n CM sa htru phan ph5i

VND VND VND VND VND

sa duot~i ngay 0110112019 140.964.860.000 103.029.036.365 14.246.587.566 88.255.039.674 346.495.523.605
Uli trong nam truce 36.313.548.374 36.313.548.374
Trich I~p cac quy 10.317.926.380 1.547.688.957 (11.865.615.337)
Trich I~pquy khen thuong, phuc lei (7.738.444.785) (7.738.444.785)
Trich I~pquy khen thuong ban di~u hanh (423.000.000) (423.000.000)
Chi tra c6 tire nam truce (28.192.972.000) (28.192.972.000)
81idung cac quy (1.554.273.798) (1.554.273.798)

Sa dll' t~i ngay 31112/2019 140.964.860.000 113.346.962.745 14.240.002.725 76.348.555.926 344.900.381.396

sa du t~i ngay 0110112020 140.964.860.000 113.346.962.745 14.240.002.725 76.348.555.926 344.900.381.396
Uli trong nam nay 36.956.167.659 36.956.167.659
Trich I~p cac quy (0) 10.894.064.512 726.270.967 (11.620.335.479)

Trlch I~pquy khen thuong, phuc loi (0) (4.357.625.805) (4.357.625.805)

Trich I~pquy khen thuong ban di~u hanh (0) (144.000.000) (144.000.000)
Sli dung cac quy (149.318.300) (149.318.300)

-Sa dll' t~i ngay 3111212020 140.964.860.000 124.241.027.257 14.816.955.392 97.182.762.301 377.205.604.950
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CONG TY co pHAN D~I LY HANG HAl VfE;T NAM
LAu 5, S5 l2 Duong Tan Trao, Phuong Tan Phu, Qu~ 7, Thanh
ph5 HAChi Minh

Bao eao tlli ehinh
Cho nam tai ehinh k~t thuc ngay

31/12/2020

CO) Theo Nghj quy~t cua Dai hQi dAng c6 dong thuong nien nam 2020 s6 01/2020INQ-DHDCD ngay 23 thang 06 nam 2020,
Cong ty cong b5 viec phan ph5i IQinhuan nam 2019 nhir sau:

TYI~ S6 tien

% VND

LQ'inhuan sau thu~ nam 2019 100,00 36.313.548.374

Trlch Quy dAu illphat trien 30,00 10.894.064.512

Trich quy khen thuong phuc lei 12,00 4.357.625.805

Trich quy thuong ban dieu hanh 0,40 144.000.000

Trich quy d5i ngoai phat trien kinh doanh 2,00 726.270.967

LQ'inhuan sau thu~ con lai nam 2019 chua phan ph5i 55,60 20.191.587.090

b) Chi ti~t vAn aAu nr eua ehu SO' hiru
TYl~ Cu6i narn TYI~ Ddun1lm

.~
.J

% VND % VND '\

T5ng Cong ty Hang hai Vi~t Nam - 51,05 71.968.380.000 51,05 71.968.380.000
\~\
)A

Cong ty C5 phfut ...
- Cac e5 dong khac 48,95 68.996.480.000 48,95 68.996.480.000 J

/
,<? .

100 140.964.860.000 100 140.964.860.000 ;;::;

c) Cac giao djeh v~ vAn vai cae ehu sO' hiru va phan phAi e3 ttIC, chia lQ'inhu~n
N1Im 2020 N1Im 2019

VND-----VN--O-

V6n dAu tu eua chu sa huu
- V6ngop eMuntim
- v6n gop cu6i ntim
C5 tUe, IQinhu~
- C5 t(re, lQ'inhu~ phai tra ddu nl!.m
- c6 t(re, lQ'inhu~ phai tra trong n1lm

+ c6 tuc, I~i nhutjn chia tren I~i nhuqn ntim truac
- C5 tUe, lQ'inhu~ da chi tra bang tien

+ c6 tuc, I~i nhuqn chia tren I~i nhuqn ntim truac
- C5 t(rc, lQ'inhu~n con phai tra cu6i nl!.m

140.964.860.000
140.964.860.000

140.964.860.000
140.964.860.000

31/12/2020 -------

503.258.335
28.192.972.000
28.192.972.000

(27.442.327.000)
(27.442.327.000)

1.253.903.335

01/01/2020

)14.096.486
14.096.486
14.096.486
14.096.486
14.096.486

1.253.903.335

(774.400.000)
(774.400.000) ___.:---:--:-::-:~-:-::-::_
479.503.335 =====

d) dphi~u

S6 IUQ'Oge5 phi~u dang ky phat hanh
S6 IUQ'ngc6 phi~u da phat hanh va g6p v6n ddy du
- c6phiiu ph6 thOng
S6 IUQ'Oge5 phi~u dang luu hanh
- C6phiiu ph6 thong
M~nh gia c5 phi~u dang luu hanh 10.000 dbngl e6 phdn.

14.096.486
14.096.486
14.096.486
14.096.486
14.096.486
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CONG TY co pHAN D~I LY HANG HAl VJl:T NAM
Lllu 5, SO 12 Duong Tan Trao, Phuong Tan Ph(J, Quan 7, Thanh
phOHa Chi Minh

Bao cao tai chlnh
Cho nam tai chinh ket thuc ngay

3111212020

e) Cac quy cua cong ty
31/12/2020 0110112020

VND --"""'--~VN~DO:-

Quy dllu nr phat trien
Quy khac thuec vOn chu sa htru (*j

124.241.027.257
14.816.955.392

113.346.962.745
14.240.002.725

139.057.982.649 127.586.965.470

(*jChi tiet bao gam:

31112/2020 0 1I0 1/2020
VND -----VN-D-

Quy du ttii' tang vOn dieu I~
Quy dOi ngoai phat trien kinh doanh

11.650.000.000
3.166.955.392

11.650.000.000
2.590.002.725

14.816.955.392 14.240.002.725

21 • cAc KHoAN MVC NGOAI BANG CAN DOl KE ToAN vA CAM KET THUE HO~ T DQNG
a) Hisan thue ngoai

Cong ty Icy cac hop dang thue dAt tai dja phuong noi d~t chi nhanh de su dung voi rnuc dich lam kho hili cung cAp djch vu
thai han til 02 den 50 nam. Theo cac hop dang nay, Cong ty phai tra tien thue dAt cho den ngay dao han hop dang thea quy
dinh hien hanh cua Nha mroc,

Cong ty Icy hop dang thue dit tal phirong Ph(J Thuan, Quan 7, Tp Ha Chi Minh, vi tri khu dAt dircc xac djnh thea ban da s6
10547-IIGD-DCND tY 1~ 1/2000 do Sa dja chinh - Nha dAtduy~t ngay 02/12/1999 de su dvng v&imvc dich dllu tu xay d\l'flg
kho hili va sua chUa container til n~ 2000 den n~ 2050. Dien tich khu dAt thue la 10.000 m2. Theo hqp dang nay, Cong ty
phai tra tien thue ddt mQt Idn cho cit thai hl,lnthue thea quy djnh hi~n Mnh cua Nha nu&c.

31/12/2020 01l01/2020

Do la My (USD) 3.014.937,76 2.573.438,56
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CONG TY co pHAN D.-).ILY HANG HAl VI:E:TNAM Bao cao tiii ehlnh

Ldu 5, sa 12 Duong nn Trao, Phuong nn Phu, Qu~ 7, Thanh Cho nam tai chlnh k~t thuc ngay

pha H6 Chi Minh 31112/2020

c) NQ'kh6 doi dil xu Iy

a31112/2020 01/0112020

VND VND

Daiichia Chuo Marine Co., Ltd 5.575.895.635 5.575.895.635
~ .
"

5.575.895.635 5.575.895.635
~

22 . TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG cAp DICH VT)
Nam 2020 Nam2019

VND VND

Doanh thu dai Iy tau 86.343.732.137 102.400.542.834

Doanh thu dai Iy v~ tai 715.996.934.341 565.213.720.582

Doanh thu kinh doanh kho bai 120.097.071.753 110.489.967.829

Doanh thu ki~m kien 25.242.283.147 26.810.331.787

Doanh thu dai Iy Liner 11.154.391.985 22.387.130.550

Doanh thu djeh V\I khac 54.311.991.245 51.031.706.328

1.013.146.404.608 878.333.399.910

Trong d6: Doanh thu dbi vai cae ben lien quan 590.768.203 705.369.175

(Xem thong tin chi tiit tai Thuyetminh 35)

23 . GIA VON HANG BAN }Nam 2020 Nam 2019

VND VND

Gia van d\li Iy tau 60.450.024.990 75.772.622.888

Gia v6n dai Iy v~ tai 693.165.169.634 540.938.532.259

Gia van kinh doanh kho bai 112.147.513.316 103.221.250.225

Gia van kiem kien 15.946.720.006 15.563.079.233

Gia van dai Iy Liner 6.899.394.153 11.092.382.642

Gia van djeh V\I khac 48.587.181.928 42.409.153.631

937.196.004.027 788.997.020.878 7
.:

24 • DOANH THU HO.-).T DQNG TAl CHINH (
Nam 2020 Nam2019

\VND VND

Lai ti€n giri 4.165.107.070 6.581.257.413 .~
C6 rue, lei nhuan duoc ehia

~
16.650.538.698 16.658.446.935 '-':

Llli chenh i~eh t.Y gia phat sinh trong nam 2.617.713.477 2.195.021.793

23.433.359.245 25.434.726.141

Trong d6: Doanh thu host dgng tiii chinh nh~n til cae ben lien quan 16.650.538.698 16.658.446.935

(Xem thong tin chi /iit tai Thuyit minh 35)

32



CONG TY co pHAN D~I LV HANG HAl vrsr NAM
Bao cao tai chlnh

L~u 5, 85 12 Duong Tiin TrAo, Phuong Tiin Phu, Quan 7, Thanh Cho nam tai chinh k~t thuc ngay

ph5 Hb Chi Minh
31112/2020

25 . CHI PHi TAl cHiNH
Nam2020 Nam 2019

VND VND

Uti tien vay 17.011.825 38.245.232 -'

Lei chenh lech tY gia phat sinh trong nam
~ ;'

1.369.270.282 1.522.625.352 /

Lei chenh lech tY gia do danh gia lai s5 du cu5i nam 42.908.300 129.970.085

D1,I'phong giarn gia chirng khoan kinh doanh va tbn th~t d~u nr 605.991.999 2.233.358.350 WJ

Chi phi tai chinh khac 168.600 196.018 \
2.035.351.006 3.924.395.037 c

~

26 • CHI mtQUAN LV DOANH NGHItP
Nam 2020 Nam2019

VND VND

Chi phi nguyen lieu, v~t lieu, db dung van phong 2.766.484.221 3.530.947.550

Chi phi nhan cong 37.556.442.635 46.352.123.140

Chi phi kh~u hao tai san c5 dinh 3.369.840.154 3.176.874.283

Chi phil (Roan nhap) du phong (5.123.339.429) (7.852.912.504)

Thu~, phi, Ie phi 3.195.834.321 5.533.519.026

Chi phi djch vu mua ngoai 10.721.734.438 15.599.921.645

Chi phi khac bang tien 2.874.692.895 2.934.981.898

55.361.689.235 69.275.455.038

27 • THU NH~P KHAc
Nam2020 Nam 2019

VND VND

Thu nh~p tir nhuong ban, thanh Iy tai san c5 dinh 1.355.896.953

Thu nhap khac 508.004.395 128.971.379

508.004.395 1.484.868.332

28 . CHI PHi KHAc

~
;)

Narn 2020 Nam2019 /~
VND VND

Cac khoan bi phat 232.088.874 811.848.857 "
Chi phl khac 8.548.245 49.334.392

,
240.637.119 861.183.249 ..:::
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CONG TY co pHAN D~I LY HANG HAl VI"E:TNAM
Ldu 5, s6 12 Duong Tan Trao, Phuong Tan Phu, Qu~ 7, Thanh
ph6 H6 Chi Minh

Bao cao tai chfnh
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay

31112/2020

29 . CHI PHi TIIUt THU N~P DOANH NGHI-eP H~N HANH
NWn 2019

VND

42.194.940.181
2.040.977.638
369.167.105 ~
193.584.598 \\

./'

304.167.901 ,b~
818.858.034 \\W
355.200.000

(382.912.447)
;\G

(59.860.444) p
<,

(323.052.003) )04',

43.853.005.372
.~

16.658.446.935
16.658.446.935
27.194.558.437

5.438.911.687

442.480.120

1.748.904.789
(6.878.964.919)

751.331.677

NWn2020 -------
VND

T6ng loi nhu~ k~ toan tnroc thu~ thu nh?,p doanh nghiep

Cac khoan di€u chinh tang
- Chi phi kh6ng hap I~
- L6 ddnh gid lai ngoai t~ cudi nom
_ Hoan nhdp liii CLTa chua thuc hlen nom truac
- tu« phat vi pham hanh chlnh
_ ThUlao Hl)i d6ng quem tri, Ban Kiim sodt kh6ng true tiip diiu hanh
Cac khoan di€u chinh giam
- Lai danh gid lai ngoai t~ cudi nom
_ Hoan nhdp 16CLTa chua thuc hiin nom truac
Thu nh?,p chiu thu~ thu nh?p doanh nghiep
Thu nh?p duoc mi€n thue thu nh?,p doanh nghiep

- cd tire, lai nhudn duac chia
Thu nhap-tinh thue thu nh?p doanh nghi~p

42.254.086.861
1.129.483.539

66.641.721
94.818.530
59.860.444

220.962.844
687.200.000

(243.435.693)
(49.851.095)

(193.584.598)
43.140.134.707
16.650.538.698
16.650.538.698
26.489.596.009

Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh (thu~ suAt 20%) 5.297 .919.202 =~;;.;;;;;;,;;;,;;;,;;;;,;;,

Cac khoan di€u chlnh chi phi thu~ TNDN cua cac nWn truac
vao chi phi thu~ TNDN hi~n hanh nWn nay

Thu~ thu nh?p doanh nghi~p pMi nQP ddu nam
Thu~ thu nh?p doanh nghi~p dtI nQp trong nam

751.331.677
(5.238.911.687)

TAng thu~ TNDN phai ngp cu6i nlim 810.339.192 ===========
30 . LAI CO BAN TItEN co PHIEU

Vi~c tlnh toan ItIi co ban tren c6 phi~u c6 th~ phan ph6i cho cac c6 dong sa huu c6 phdn ph6 thong clla Cong ty duqc thl,lc

hi~n dl,la tren cac s6 li~u sau:
Nam2019

VND
-:::

36.313.548.374 C

(4.501.625.805) .(

(4.501.625.805) :(
31.811.922.569 L

14.096.486 i
2.257

;;:

NWn2020 -------
VND

Lqinhu~thudnsauthu~
Cac khoan di€u chinh
_ Quji khen (huang, phuc Illi va Quji khen thucmg Ban di€u hGnh
LQ'inhu~ phan b6 cho c6 phi~u ph6 thong
C6 phi~u ph6 thong Iuu hanh blnh quan trong nam

36.956.167.659

36.956.167.659
14.096.486

=======~2~.6~2=2 ====~~~Lai cO'ban tren c3 phj~u

Cong ty chua c6 dV tlnh trich Quy khen thuang, phuc iQ'iva Quy khen thuang Ban di€u hanh tren LQ'i nhu?,n sau thu~ nam

2020.
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CONG TY C() pHAN D~I LY HANG HAl VI~T NAM
LAu 5, sa 12 Duong Tan Trao, Phuong Tan Phu, Qudn 7, Thanh
pha Ha Chi Minh

Bao clio tai chinh
Cho narn tai ehinh k~t thuc ngay

31/12/2020

Nhir da trinh bay tai Thuy~t minh sa 20, Nghj quy~t cua Dai hQi dang C6 dong thuong nien narn 2020 sa 01/20201NQ
DHDCD ngay 23 thang 06 nam 2020 da thong qua phuong an trich Quy Khen thirong, phuc loi va Quy khen thuong Ban dieu
hanh til LQ'inhuan sau thue nam 2019 cua Cong ty, ddn d~n viec trinh bay lai lai co ban tren cOphieu eho nam tiii ehinh ket
thuc ngay 31 thang 12 nam 2019, cu the nhu sau:

N!'Im2019
So d1l.b{1Ocao So trinh bay lai

VND VNO

36.313.548.374 36.313.548.374 -J5
(4.720.761.289) (4.501.625.805)
(4.720.761.289) (4.501.625.805) :;"
31.592.787.085 31.811.922.569 .\,I.~

14.096.486 14.096.486 {~,\

~~
2.241 2.2S7

--:::
'<IE'._

N!'Im2020 N!'Im2019
VND VNO

7.532.810.061 10.367.286.630
101.534.466.573 112.041.590.894
12.503.235.616 12.672.432.421

826.278.085.039 697.650.039.596
51.331.819.105 33.394.038.879

999.180.416.394 866.125.388.420

LQ'inhu~thuAnsauthue
Cac khoan dieu ehinh
_ Quy khen thuang, phuc lot va Quy khen thuang Ban di€u hanh
LQ'inhuan phan bOeho cOphieu phO thong
COphi~u phO thong hru hanh binh quan trong narn

Lai CO' ban tren c6 phi~u

31 . CHI PHi sAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO

Chi phi nguyen li~u, v~t lieu, d6 dung
Chi phi nhan eong
Chi phi khdu hao tiii san ea djnh
Chi phi djeh V\lmua ngoai
Chi phi khae bang tien

32.CONGCVTAICHiNH
Cae IOliieong e\l tai ehinh eua Cong ty bao g6m:

Gia tri ghi s6 k~ tmin
31/12/2020 01/01/2020

Giagoe -----'--=----=-
VNO

Ov phong Gia goe Ov phong---------~----------~~~VNO VNO ¥NO

Tai san tai chrnh
Tien va cae khoan tuang duang tien 209.776.632.670 179.783.658.944

Phii thu khaeh hang, phii thu khae 188.240.342.045 (264,530.990) 157.596.947.179 (387.870.419)

Cae khoan eho yay 23.220.000.000 1.000.000.000

DAutu dai h\lfl 9.920.160.000 (720.900.000) 2.520.000.000 (975.000.000)

431.157.134.715 (985.430.990) 340.900.606.123 (1.362.870.419)

N

1

::::
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CONG TY co pHAN D~I LY HANG HAl VI~T NAM
L~u 5, sa 12 Duong Tan Trao, Phuong Tan Phu, Qu~ 7, Thanh
pha HAChi Minh

Bao cao tai chlnh
Cho nam Utichinh ket thuc ngay

31112/2020

Gia tr] ghi sOke toan
-----_:...=:__ -------31/12/2020 0110112020

VND VND

NQ' phai tra tai chinh
Yay va no
Phai tra nguoi ban, phai tra khac
Chi phi phai tra

191.044.707.820
6.082.815.618

195.000.000
161.342.782.603

4.687.977.077

197.127.523.438 166.225.759.680

Hi san tai chinh va no phai tra tai chinh chua duoc danh gill theo gia tri hQ'PIy tai ngay ket thuc ky ke toan do Thong tu s6
210/2009ITT -BTC va cac quy dinh hien hanh yeu c~u trlnh bay Bao cao tai chinh va thuyet minh thong tin dai voi cong cu Uti
chinh nhung khong dua ra huang dfut nrong ducmg cho vi~c danh gia va ghi nhan gia tr] hop Iy cua cac tai san tai chlnh va nQ'
phai tra tai chlnh, ngoai tnr cac khoan trich I~p d\l phong nQ'phai thu kh6 doi va d\l phong giam gia cae khoan d~u tu ch(mg
khoan d1l.duQ'cneu chi tiet tSticae Thuyet minh lien quan.

Quan 15'riB ro tai chfnh
Rui ro tai chinh cua Cong ty bao gAmrui ro thi truOng, rui ro tin d\lng va rui ro thanh khoan. Cong ty d1l.xay d\fIlgM thang
ki~m soat nhk1 dam boo S\l can bfu1gamuc hQ'PIy giua chi phi rui ro ph::i.tsinh va chi phi quan Iy rui rooBan Giam d6e Cong
ty e6 trach nhiem theo doi quy trlnh quan 19rui ro d~ dam bao S\l ean bfu1ghQ'P19giua rui ro va ki~m soat rui roo

Rui TOtlli tTlri'mg
HoSttdQngkinh doanh cua Cong ty se chu yeu chiu rui ro khi c6 S\l thay dOive gia, tY gia h6i dO!'liva Illi suitt.

Rui ro ve gia:
Cong ty chiu rui ro ve gia cua cac cong C\lvan phat sinh til eac kho::i.nd~u tu cOphieu dai h~ do dnh khong chae chan ve gia
tucmg lai cua cOphieu d~u tu. C~c khoan d~u tu cOphieu dai h:;t1lduqe nam giUvai m\le dleh chien luqe lau dai, tSiithOi di~m
ket thuc ky ke toan nrun Cong ty chua c6 ke hoStehban cac khoan d~u tu nay.

TU 1 nffill Tren 1 n1'lm Tren 5 nffill CQng

traxuang den 5 nrun
VND VND VND VND

9.199.260.000 9.199.260.000

9.199.260.000 9.199.260.000

1.545.000.000 1.545.000.000

1.545.000.000 1.545.000.000

Tl.li ngay 31112/2020
f)~u tu dai h~

Tl.li ngay 0110112020
D~u tu dai h~

Rui ro ve tY gia hOi doai:
Cong ty ehiu rui ro ve tY gia do gia tri hqp 19 cua cae luAng tien trong tucmg lai eua mQteong c\l tai chlnh se bien dQng thea
nhung thay dOi cua tY gia ngoStite khi cac khoan vay, doanh thu va chi phi cua Cong ty dUQ'ethl,tc hien b~ng dan vi tien t~

khac v6'i dAngVi~t Nam.

Rui ro ve Illi suit:
Cong ty chiu rui ro ve 11l.isuit do gia tri hQ'P19cua cae luAng tien trong tucmg lai eua mQtcong C\ltM chinh se bien dQng thea
nhung thay dOicua Hlisuit thi truOng khi Cong ty c6 phat sinh cae khoan tien gui c6 ho~c khong c6 ky h~, cae khoan yay va
nq chiu liii suit tM nOi. Cong ty quan Iy rui ro llii suit bfu1geach phan tich tlnh hlnh qmh tranh tren thi tWOng d~ c6 duqe cae
liii suit c6 Iqi cho m\lc dich cua Cong ty.
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CONG TY co pHAN D~I LY HANG HAl ~T NAM
Lftu 5, sb 12 Duong Tan TrAo, Phuong Tan Phu, Quan 7, Thanh
phb HAChi Minh

Bao clio tM chlnh
Cho nam tai ehinh k€t thuc ngay

31112/2020

Rui TO tin dl,wg
Rui ro tin dung la rui ro rna mQt ben tham gia trong mQt cong cu tai ehinh hoac hop dAng khong e6 kha nang thuc hi~n ducc
nghia VJ,l cua mlnh dfut d€n tbn th~t ve!Ai ehinh eho Cong ty. Cong ty e6 cac rui ro tin dung til hoat dQng san xuru kinh doanh
(chu yeu dbi v6i cac khoan phai thu khach hang) vAhoat dQng tai ehinh (bao gAm tien gfri ngan hang, eho vay vAcac cong cu

tai ehinh khac).

T\)i ngay 31112/2020
Tien vAcac khoan nrong dirong tien

Phai thu khach hang, phai thu khac

Cac khoan eho vay

T\)i ngay 0110112020
Tien vii cae khoAn tuang duang tien
Phai th\l khaeh hang, phai thu khae
Cae khoAn eho vay

Til 1 nam
tro xuong -------VND

Tren 5 nam CQng

VNO VND

209.776.632.670

187.975.811.055

23.220.000.000
..~

420.972.443.725
J.

j179.783.658.944
157.209.076.760

,

.-
1.000.000.000 ~:~

337.992.735.704

Tren 1 nam
d€n 5 nam -------VND

209.776.632.670

179.015.865.567

23.220.000.000

8.959.945.488

8.959.945.488
======412.012.498.237

======

179.783.658.944
147.945.442.108

1.000.000.000

9.263.634.652

9.263.634.652
======328.729.101.052

======

Rui TO thanh khodn
Rui ro thanh khoAn IAnii ro Cong ty gl,\pkh6 kh!'m khi thJ,Iehi~n cae nghia VJ,l tAi ehinh do thi€u vbn. Rui ro thanh khoAn eua
Cong ty ehu y€u phat sinh til vi~e cae tAi san tAiehinh vAnO'phai tra tiii ehinh e6 cae thai diem d{loh~ khae nhau.

Thai h~ thanh toan eua cae khoAn nO'phai tra tAiehinh dJ,Iatren cae khoan thanh toan dJ,Iki€n thea hgp dAng (tren co so dong

tien eua cae khoan gbe) nhu sau:

T~i ngay 31112/2020
Yay vAnO'
Phai tra nguai ban, phai tra khac

Chi phi phai tra

T\)i ngay 01101/2020
Yay vii nO'
PhAitra nguai ban, phai tra khae
Chi phi phai tra

Tren 5 nrun CQngTil 1 n11m Tren 1 nrun
tra xu6ng d€n 5 n11m

VND-----VN--O-----VN-O- VND

190.195.381.736 849.326,084 191.044.707.820

5.582.815.618 500.000.000 6.082.815.618
"::::,

195.778.197.354 849.326.084 500.000.000 197.127.523.438
T
\

60.000.000 135.000.000 195.000.000 (

160.451.056.519 891. 726.084 161.342.782.603 i
4.187.977.077 500.000.000 4.687.977.077 ~

.',

164.699.033.596 1.026.726.084 500.000.000 166.225.759.680

Cong ty eho r~g mue dQ t~p trung rui ro d6i v6i vi~e tra nO' la thfrp. Cong ty c6 kha nang thanh toan cae khoan nO'd€n h~n tCr
dong tien til ho~t dQng kinh doanh vAtien thu til cae tiii san tiii ehinh dao h~n.
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CONG TY co pHAN D;).I LV HANG HAl VI$T NAM
Ldu 5, S6 12 Duong Tan Trao, Phuong Tan Phu, Qu~ 7, Thanh
ph6 H6 Chi Minh

Bao eao tai chinh
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay

31112/2020

33 • THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHoAN MVC TRINH BAYTRONG BAo cAo t.tru CHUrtN TIEN T:f,
Nam 2020 Nrun2019-------VND VND

sA ti~n dli thY'ctrii gAcyay trong nlim
Tien tra no g6c vay theo kh~ uoc thong thuong 195.000.000 404.000.000

34 . NHiJNG SVKI:f,NPHAT SINH SAU NGAY KETTHUC NAM TAl CHiNH

Ngoai thong tin neu tren, khong c6 su kien trong y~uOlioxay ra sau ngay k~tthuc nam tai chlnh doi hoi phai duoc dieu chinh
hay cong b3 tren Bao coo tai chlnh nay.

35 •NGHI:f,PVV VA so mr VOl cAe BEN LIEN QUAN

Danh sach va m3i quan he giua cac ben lien quan va Cong ty nhir sau:
Ben lien quan MAiquan h~
-T.....b.....n-g-C-o....:ng~ty-H-an-g-H-a-i-V-i~-At-N-am---C--oAn-g-ty-C....b-p-h...An---------- Cong tyme

Cong ty cll phlinCang Da Nfulg Cung Cong ty me
Cong ty cs phlinCang Hai Phong CimgCong ty me
Cong ty cll phlinCang clin Tho Cung Cong ty m~
Cong ty cll phlinCang Sai Gon Cung Cong ty m~
Cong ty cll phlinCangNghe TInh Cung Cong ty m~
Cong ty cll phlinCang Cam Ranh Cung Cong ty m~
Cong ty cll phlinDdu tu Cang Cai Lan Cung Cong ty m~
Cong ty cll phlinV~ tsi va Thue tau bien Vi~tNam (Vitranschart) Cung Cong ty m~
Cong ty cll phdnV~ tsi bien Vinaship (Vinaship) CimgCong ty m~
Cong ty cll phlinV?n tsi bien VietNam (Vosco) Cung Cong ty m~
Cong ty cll phlinDlli ly Tau bieu va LogisticsVosco (Voscal) Cong ty con cliaVosco
Cong ty TNHHV~ tSi hang Cong ngM cao (Transvina) Cung Cong ty m~
Cong ty ell phlinVinalines Nha Trang Cung Cong ty m~
Cong ty cll phlinVinalines LogisticsVietNam Cung Cong ty m~
Cong ty TNHHMTVV~ tsi Vi~nDuang Vinashin Cung Cong ty m~
Cong ty V~ tai Bien VIMC Dan vi tr1,lcthuQcCong ty m~
Cong ty TNHHNYK Auto Logistics (VietNam) Cong ty nh~ v3n ddu tu
Cong ty Yusen Logistics (Singapore) Pte., Ltd Ben lien doanh
Cong ty TNHHYusen Logistics VietNam Cong ty nh~ vbn ddu tu
Cong ty lien doanhBong Sen Cong ty nh?n vbn ddu tu

38

"-
{

J
H



C6NG TY C{) pHAN D~I LY HANG HAl VI:E;TNAM
Ldu 5, s6 12Duong Tan Trao, Phuong Tan Phu, Qu~ 7, Thanh
ph6 H6 Chi Minh

Bao do tai chlnh
Cho nam tai chlnh ket thuc ngay

31112/2020

Cong ty c6 cac giao djch phat sinh trong namva s6 du tai ngay ket thuc namtai chinh voi cac ben lien quan nhu sau:

Giao djch phat sinh trong narn: Nam 2020 Nam 2019
VND-----VND----

Doanh thu cung cAp djch VI;!
_ Cong ty cb phdnDdu tu Cang Cai Lan

Cong ty COphdny~ tai va Thue tau bien Vi~tNam (Vitranschart)
Cong ty co phdn V~ tai bien Vinaship (Vinaship)
Cong ty co phdn Cang Hai phong (Hai PhongPort)
Cong ty co phdn V~ tai bien Vi~tNam (Vosco)
Cong ty V~ tlii BienVIMC
Cong ty TNHH MTVV~ tai Vi~nDuong Vinashin
Cong ty co phdn Dai IyTau bieu va LogisticsVosco (Voscal)

_ Cong ty TNHH V~ tlii hang Cong ngM cao (Transvina)
_ Cong ty COphdn Vinalines LogisticsVi~tNam
_ Cong ty COphdnCang DaNang
_ Cong ty COphin ClingNgh~TInh

590.768.203

39.335.273
3.765.000

430.066.339
52.363.637
32.727.272
27.288.182
4.972.500
250.000

Chia tra cA tlrc
_ TOngCong ty HangHiliVi~tNam - Cong ty COphdn

G6p van
_ Cong ty TNHHNYK Auto Logistics (Vi~tNam)

C6 t1i'cdU"Q'cchia
_ Cong ty COphdnVinalines LogisticsVi~tNam
_ Cong ty Yusen Logistics (Singapore)Pte., Ltd
_ Cong ty TNHH Yusen LogisticsVi~tNam
_ Cong ty lien doanh Bong Sen

16.650.538.698

15.674.093.060
938.800.000
37.645.638

39

705.369.175
108.000.000
27.550.000
88.083.500

15.000.000
173.736.362
12.627;273
5.915.000

68.685.473
66.770.050
139.001.517

~

~
)

14.393.676.000 .{

14.393.676.000 U~,,~l\
.\10~~

2.790.600.000 SC
2.790.600.000

~
16.658.446.935

~

35.000.000
15.674.393.059

926.400.000
22.653.876
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C6NG TY co pHAN D~I LY HANG HAl VI~T NAM
L~u 5, sa 12 Duong Tan Tn\o, Phuong Tan Phu, Quan 7, Thanh
pha HOChi Minh

Bao cao tili chlnh
Cho narn tai chinh ket thuc ngay

31112/2020

sa du tai ngay kch thuc nam tai chinh:

Phal thu ng§n han khach hang
- C6ng ty C6 phk Vinalines Nha Trang
- C6ng ty C6 phk Cang Hili phong (Hai Phong Port)
- C6ng ty C6 phk Vinalines Logistics Vi~t Nam

Ph:li tra cho ngtrlri ban ng§n han
- C6ng ty C6 phk Cang Da NfuJg
- C6ng ty C6 phk Cang ck Tho

Ngu'lri mua tra ti~n trtr6"c ng§n han
- C6ng ty C6 phk V~ tai bien Vi~t Nam (Vosco)
- Cong ty C6 phk V~ tai bi~n Vinaship (Vinaship)

Giao djch vai cac ben lien quan khac nhu sau:

Thu I1h~pcua T6ng Giam dac
_ Thu nhap cua thanh vien khac trong Ban T6ng Giam d6c va HQi dOng quan trj

36 •so LI.E;U so SANH

31/12/2020 0110112020
-----VN:-=-:~D-----::VN~D:-

129.552.183
125.410.683

4.141.500

198.010.683
125.410.683

72.600.000

742.829.979
611.441.244
131.388.735

8.821.711
8.821.711

99.379.945
33.311.704
66.068.241

Narn 2020 Nam 2019-------VND VND

680.500.280
1.433.420.700

1.176.775.392
3.661.993.329

sa Ii~u so sanh la sa li~u ella Bao do tai chinh cho narn tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 narn 2019 da duqc C6ng ty
TNHH Hang Ki~m toan AASC ki~m toan.

Ngu'cri I~p Ph6 Trtrcrng ban TCKT phI} trach

Vti Trung Th§ng
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PHẦN MỞ ĐẦU 

Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (dưới đây gọi là Điều lệ) 

được thông qua theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thành lập tổ chức vào 

ngày 14/06/2006 và được điều chỉnh, bổ sung lần VII theo Nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 27 tháng 4 năm 2021. 

Công ty được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ này, các quy định của Luật 

Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật hiện hành có liên 

quan. 

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

MỤC 1: ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ 

 Điều 1. Giải thích thuật ngữ 

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

a. "Vốn điều lệ" là tổng mệnh giá cổ phần đã bán và theo quy định tại Điều 

6 Điều lệ này; 

b. “Vốn có quyền biểu quyết” là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có 

quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng 

cổ đông; 

c. "Luật doanh nghiệp" là Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc 

hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 

2020; 

d. "Luật chứng khoán" là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc 

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

2019; 

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

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

doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương 

đương) lần đầu; 

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

Kế toán trưởng Công ty; 

h. "Người quản lý doanh nghiệp" là người quản lý công ty, bao gồm Chủ 

tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng 

giám đốc và Kế toán trưởng Công ty; 

i. "Công ty" là Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam; 

k. "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 

4 Luật Chứng khoán;  



6 
 

l. "Cổ đông" là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty; 

n. "Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng 

khoán; 

o. "Thời hạn hoạt động" là thời gian hoạt động của Công ty được quy định 

tại Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông 

của Công ty thông qua; 

p. "Sở giao dịch chứng khoán" là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và 

các Công ty con.  

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

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

3. Các tiêu đề (Chương, Mục, Điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm 

thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ 

này. 

4. Các từ ngữ khác đã được giải thích từ ngữ trong Luật Doanh nghiệp, Luật 

Chứng khoán hoặc pháp luật liên quan được sử dụng trong Điều lệ này sẽ có nghĩa 

như quy định của pháp luật. 

MỤC 2: TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG  

ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG  

VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 

1. Tên Công ty: 

• Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ 

HÀNG HẢI VIỆT NAM 

• Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: VIETNAM OCEAN SHIPPING 

AGENCY  CORPORATION 

• Tên Công ty viết tắt tiếng Anh: VOSA CORPORATION 

• Logo: 

 

2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật 

hiện hành của Việt Nam. 

  



7 
 

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:  

• Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 5, Tòa nhà Petroland số 12 Tân Trào, Phường 

Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.  

• Điện thoại: (84 - 28) 54161820 – 54161821 – 54161822. 

• Fax: (84 - 28) 54161823 – 54161824  

• E-mail: vosagroup@vosagroup.com. 

• Website: vosa.com.vn 

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

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

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

5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại Điều 63 Điều lệ 

này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn kể từ ngày thành lập.  

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 

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

2. Trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị có thể quyết định cử Chủ tịch 

Hội đồng quản trị làm Người đại diện theo pháp luật để bảo đảm hoạt động của 

Công ty được thuận lợi, liên tục. 

3. Trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật.  

a. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, 

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

b. Trung thành với lợi ích của Công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ và 

sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi 

hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; 

c. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về doanh nghiệp mà 

mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo 

quy định của Luật doanh nghiệp. 

4. Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối 

với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 3 Điều 

này. 

 

MỤC 3: MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 

CÔNG TY 

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: 

 

 

mailto:vosagroup@vosagroup.com
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TT Tên ngành 
Mã 

ngành 

1 

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 

Chi tiết: Sản xuất, gia công các loại bao bì (không tái chế phế thải, 

xi mạ điện, gia công cơ khí, chế biến gỗ, in trang bao bì kim loại 

tại trụ sở). 

1702 

2 

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Sản xuất các loại miếng đệm kỹ thuật (không hoạt động 

tại trụ sở). 

3290 

3 

Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 

máy và xe có động cơ khác) 

Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa tàu biển tại cảng (không gia công cơ 

khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). 

3315 

4 
Sửa chữa thiết bị khác  

Chi tiết: Sửa chữa container. 
3319 

5 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299 

6 
Chuẩn bị mặt bằng 

Chi tiết: San lấp mặt bằng. 
4312 

7 

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 

Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hóa trong và ngoài nước gồm: hóa chất 

phục vụ sản xuất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), hàng nông-

hải sản; Đại lý ký gửi hàng hóa; Môi giới (trừ môi giới bất động 

sản). 

4610 

8 

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật 

sống 

Chi tiết: Xuất nhập khẩu, mua bán hàng nông-hải sản; Bán buôn 

thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ 

sản. 

4620 

9 
Bán buôn thực phẩm 

Chi tiết: Xuất nhập khẩu hàng thực phẩm. 
4632 

10 
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 

Chi tiết: Xuất nhập khẩu máy vi tính. 
4651 

11 
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 

Chi tiết: Xuất nhập khẩu thiết bị viễn thông. 
4652 

12 

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 

Chi tiết: Xuất nhập khẩu trang thiết bị văn phòng; Xuất nhập khẩu 

máy in công nghiệp. 

4659 

13 

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan  

Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (trừ gas). 

Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác. 

4661 
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14 

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 

Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng (không hoạt động tại trụ sở). 

Bán buôn gạch xây, ngói, đá (đá xây dựng có nguồn gốc từ đá vôi), 

cát, sỏi. 

4663 

15 

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu  

Chi tiết: Xuất nhập khẩu và tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu xăng 

dầu. Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị giao thông vận tải;  Nhập khẩu 

tàu cũ để phá vỡ và xuất khẩu sắt thép phế liệu (không hoạt động 

tại trụ sở); Xuất nhập khẩu các mặt hàng công nghiệp nhẹ, hàng 

triển lãm; Xuất nhập khẩu sắt, thép phế liệu (không hoạt động tại 

trụ sở), hàng tiêu dùng; Xuất nhập khẩu, mua bán hóa chất phục vụ 

sản xuất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh); Xuất nhập khẩu vật 

tư phục vụ nông nghiệp gồm phân bón các loại; Mua bán các loại 

bao bì; Mua bán container; 

4669 

16 

Bán buôn tổng hợp  

Chi tiết: Bán buôn tổng hợp nhiều loại hàng hóa, không chuyên 

doanh loại hàng nào. 

4690 

17 

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 

Chi tiết: Vận tải container bằng đường bộ; Vận tải hàng hóa bằng 

đường bộ. 

4933 

18 Vận tải hàng hóa ven biển, viễn dương  5012 

19 
Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 

Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng đường thủy. 
5022 

20 

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa  

Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan. Kho 

bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan). 

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác. 

5210 

21 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 

Chi tiết: Giám định tình trạng tàu (thân, vỏ, máy ...) trước khi bàn 

giao cho thuê, nhận lại, bàn giao mới...; Giám định nhiên liệu trên 

tàu và cấp nhiên liệu cho tàu; Giám định khả năng đi biển của tàu; 

Giám định vệ sinh, sạch sẽ hầm hàng, kiểm tra kín nước và niêm 

phong hầm hàng; Giám định khối lượng hàng hoá chuyên chở bằng 

đường biển thông qua đo mớn nước; Giám định tổn thất hàng hoá 

chuyên chở trên tàu; đâm va trên biển của tàu; Giám sát quá trình 

xếp dỡ hàng hoá trên tàu. 

5222 

22 Bốc xếp hàng hóa 5224 
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23 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải  

Chi tiết: Kiểm đếm hàng hóa; Giao nhận hàng hóa; Môi giới thuê 

tàu; Đại lý tàu biển; Đại lý vận tải; Dịch vụ hàng hải;  Dịch vụ 

cung ứng tàu biển (cung ứng nhiên liệu, thiết bị, lương thực, thực 

phẩm, nước ngọt, thu xếp đưa đón, thủ tục xuất nhập cảnh thuyền 

viên, thu xếp đưa thuyền viên khám chữa bệnh...); Đại lý bán vé 

máy bay; Vận tải đa phương thức quốc tế; Dịch vụ lai dắt tàu biển; 

Dịch vụ logistics; Dịch vụ khai thuê Hải quan. 

5229 

24 

Chuyển phát 

Chi tiết: Dịch vụ chuyển phát bưu kiện (chỉ được kinh doanh khi 

có giấy phép của Tổng Cục Bưu điện). 

5320 

25 

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày  

Chi tiết: Khách sạn; Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu 

trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú 

ngắn ngày 

5510 

26 

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ 

sử dụng hoặc đi thuê 

Chi tiết: Cho thuê văn phòng; Kinh doanh kho bãi; Kinh doanh bất 

động sản. 

6810 

27 

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm 

người điều khiển  

Chi tiết: Cho thuê container. 

7730 

28 
Điều hành tua du lịch 

Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế. 
7912 

29 
Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt  

Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh tàu biển; Dịch vụ vệ sinh container. 
8129 

 

Trong quá trình hoạt động, Công ty có thể đăng ký bổ sung các ngành nghề 

kinh doanh khác tùy theo yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với 

các quy định của pháp luật hiện hành. 

 2. Mục tiêu hoạt động của Công ty: 

          - Xây dựng và phát triển thương hiệu của Công ty luôn là một doanh nghiệp 

hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ hàng hải và logistics; với chiến lược phát triển ổn 

định và bền vững trên nền tảng kinh doanh cốt lõi là dịch vụ đại lý tàu biển, đại lý 

vận tải và logistics gắn với chú trọng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm phát triển cơ 

sở hạ tầng logistics, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng các nguồn lực của Công 

ty. 

- Tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty và các cổ đông trên cơ sở xây dựng hệ 

thống quản lý, điều hành tinh giản, gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả, ứng dụng công 

nghệ thông tin và công cụ quản lý tiên tiến, quản trị tốt nhất các nguồn lực và hoạt 

động SXKD. 
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- Đa dạng hoá các hình thức đầu tư, kinh doanh cốt lõi của Công ty. 

- Nâng cao năng lực cạnh tranh để mở rộng mạng lưới và các hoạt động sản 

xuất kinh doanh ra thị trường thế giới. 

- Phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn chất lượng cao đáp ứng yêu 

cầu phát triển SXKD kết hợp với chế độ quản lý nhân sự và gìn giữ, đảm bảo 

quyền lợi chính đáng và tạo môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động. 

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với nhà nước, góp phần vào sự nghiệp xây 

dựng và phát triển đất nước Việt Nam thịnh vượng. 

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

Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy 

định tại Điều lệ này đã đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan 

đăng ký kinh doanh và đã công bố trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc 

gia. Trường hợp Công ty kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, 

Công ty phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư, 

pháp luật chuyên ngành có liên quan. 

CHƯƠNG II: VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 

1. Vốn điều lệ của Công ty là 140.964.860.000 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ 

chín trăm sáu mươi bốn triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng). 

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 14.096.486 cổ phần với 

mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. 

(Vốn điều lệ được điều chỉnh tăng theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐH ĐCĐ 

của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/05/2018). 

2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ 

thông. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi sau khi có sự chấp thuận 

của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

4. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các thông tin khác về cổ đông sáng lập 

theo quy định của Luật doanh nghiệp được nêu tại Phụ lục số 1 đính kèm. Phụ lục 

này là một phần của Điều lệ này. 

Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu 

theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ 

trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không 

đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản 

trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông và người khác với điều kiện không 
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thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ 

trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác. 

5. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những 

cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành.  

6. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của 

pháp luật.  

Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ 

phần và loại cổ phần sở hữu. 

2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của 

người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành, cổ phiếu phải 

có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật doanh nghiệp. 

3. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị 

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

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

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

phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người 

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

4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức 

khác thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề 

nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây: 

a. Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình 

thức khác; 

b. Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ 

phiếu mới. 

Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác 

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

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

Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần 

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

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

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

khoán và thị trường chứng khoán. 

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

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

hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào 

bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật. 
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CHƯƠNG III: CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT 

MỤC 1: CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Điều 10. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát 

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 

1. Đại hội đồng cổ đông.  

2. Hội đồng quản trị.  

3. Ban kiểm soát. 

4. Tổng Giám đốc. 

MỤC 2: CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 11. Quyền của cổ đông 

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: 

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

quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện theo 

ủy quyền hoặc bỏ phiếu từ xa hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật. 

Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết; 

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

c. Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông 

của từng cổ đông trong Công ty;  

d. Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp 

quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định 

khác của pháp luật có liên quan;  

đ. Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong 

danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính 

xác của mình; 

e. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp 

Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

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

tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty.  

h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều 

132 Luật Doanh nghiệp; 

i. Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ 

đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có 

các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi 

phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông; 

k. Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công 
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ty công bố theo quy định của pháp luật; 

l. Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy 

bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy 

định của Luật Doanh nghiệp; 

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

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ 

phần phổ thông trở lên có các quyền sau: 

a. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp; 

b. Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội 

đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, 

hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu 

liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty; 

c. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, 

điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản 

và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy 

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

số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số 

lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần 

của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề 

cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; 

d. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến 

nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là ba (03) ngày làm 

việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ 

phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp; 

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

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ 

phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau: 

a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng 

quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự 

họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông; 

b. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông 

hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số 

người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản 

trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông 

đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại 

hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và 

các cổ đông khác đề cử. 
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4. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất một phần trăm (01%) tổng số cổ 

phần phổ thông có quyền tự mình hoặc nhân danh Công ty khởi kiện trách nhiệm 

cá nhân, trách nhiệm liên đới đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám 

đốc để yêu cầu hoàn trả lợi ích hoặc bồi thường thiệt hại cho Công ty hoặc người 

khác theo quy định tại Điều 166 Luật Doanh nghiệp.  

Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông 

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau: 

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

2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới 

mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. 

Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy 

định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải 

cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công 

ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra. 

3. Tuân thủ Điều lệ Công ty và quy chế quản lý nội bộ của Công ty.  

4. Chấp hành nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 

quản trị. 

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

công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin 

được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác. 

6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết 

thông qua các hình thức sau: 

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

b. Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; 

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

hoặc hình thức điện tử khác; 

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

các hình thức khác theo quy định trong Điều lệ công ty. 

7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để 

thực hiện một trong các hành vi sau đây: 

a. Vi phạm pháp luật; 

b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích 

của tổ chức, cá nhân khác; 

c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với 

Công ty.9. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 
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Điều 13. Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết là cơ 

quan có quyền quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được 

tổ chức mỗi năm một (01) lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc 

năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ 

ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông 

có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi 

chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. 

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa 

chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn 

đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ này, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính 

năm được kiểm toán và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Trường hợp Báo cáo 

kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý 

kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm 

toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp 

Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận 

nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công 

ty. 

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

trong các trường hợp sau: 

a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 

b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản 

trị, thành viên Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy 

định của pháp luật; 

c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 

11 Điều lệ này; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện 

bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các 

cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ 

chữ ký của các cổ đông có liên quan; 

d. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

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

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

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

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

Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên còn lại như quy định tại điểm b Khoản 3 

Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d Khoản 3 Điều 

này; 
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b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

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

tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông theo quy định tại Khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp; 

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định tại điểm b Khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại 

điểm c Khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4 Điều 140 Luật doanh nghiệp. 

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục 

triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí 

cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. 

Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại. 

d. Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 

Điều 140 Luật Doanh nghiệp. 

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:  

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

b. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền 

chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần; 

c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát; 

d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm 

(35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của 

Công ty; 

đ. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; 

e. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

g. Quyết định mua lại trên mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần đã bán 

của mỗi loại; 

h. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty; 

i. Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty; 

k. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho 

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

l. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát; 
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m. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công 

ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn 

kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết; 

n. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. 

2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: 

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và Báo cáo tài chính năm đã 

được kiểm toán; 

b. Báo cáo của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản 

trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;  

c. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả 

hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; 

d. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên 

Ban kiểm soát; 

đ. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; 

e. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

g. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát; 

h. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối 

với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

i. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công 

ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty khi xét 

thấy cần thiết; 

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

l. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với môi loại cổ 

phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm 

đầu tiên kể từ ngày thành lập; 

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

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

o. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm 

(35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của 

Công ty; 

p. Quyết định mua lại trên mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần đã bán 

của mỗi loại; 

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

điểm b khoản 4 Điều 46 Điều lệ này với giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm 

phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính 

gần nhất; 
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r.  Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 46 Điều lệ này; 

s. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội 

đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; 

t. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

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

phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.  

Điều 15. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông  

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực 

tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự 

họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 

Luật Doanh nghiệp.  

2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông 

theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền 

được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy 

quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội 

dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và 

bên được ủy quyền. 

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

quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải 

xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy 

quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty). 

4. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy 

quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trừ trường hợp: 

a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất 

năng lực hành vi dân sự; 

b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; 

c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy 

quyền. 

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông 

báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại. 

Điều 16. Thay đổi các quyền 

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ 

phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm 

(65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua. Nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ 

của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi 
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cùng loại dự họp sở hữu từ bảy mươi lăm phần trăm (75%) tổng số cổ phần ưu đãi 

loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ bảy 

mươi lăm phần trăm (75%) tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong 

trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 

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

để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ 

đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) 

giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số 

đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong thời hạn ba mươi (30) 

ngày tiếp theo và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc 

vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được 

ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ 

đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó 

có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần 

cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên. 

3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương 

tự với các quy định tại Điều 18, 19 và Điều 20 Điều lệ này. 

4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc 

biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các 

vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị 

thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.  

Điều 17. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội 

đồng cổ đông 

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất 

thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các 

trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 13 Điều lệ này. 

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc 

sau đây: 

a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ 

đông được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại 

hội đồng cổ đông; Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông 

có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước 

ngày đăng ký cuối cùng; 

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; 

c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 

d. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc 

họp; 
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đ. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; 

e. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ 

đông có quyền dự họp; 

g. Các công việc khác phục vụ Đại hội. 

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông 

bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời 

công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà 

nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của công ty niêm yết hoặc đăng ký 

giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp 

đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai 

mươi mốt (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ 

ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp 

Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại 

đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của 

Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội 

đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp 

để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm: 

a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; 

b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu 

thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; 

c. Phiếu biểu quyết; 

d. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Điều lệ 

này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. 

Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất ba (03) 

ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị 

phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa 

vào chương trình họp. 

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy 

định tại Khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

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

b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ 

từ năm phần trăm (5%) cổ phần phổ thông trở lên; 

c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại 

hội đồng cổ đông; 

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.  
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6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến 

nghị quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc 

họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ 

sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nêu được Đại hội đồng cổ đông chấp 

thuận. 

7. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương 

trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp. 

Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp 

đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết. 

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy 

định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời 

hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ ba 

mươi ba phần trăm (33%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.  

3. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai không đủ điều 

kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba 

phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ 

hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc 

vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. 

Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông 

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ 

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

mặt đăng ký hết theo trình tự sau: 

a. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại 

diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng 

ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết 

của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề 

trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán 

thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết 

được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm 

tổng số phiếu tán thành hay không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu 

được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người 

chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. 

Số thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ theo 

đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. 
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b. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người 

được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó 

có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không 

có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của 

những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 

2. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau: 

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội 

đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản 

trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc 

thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa 

cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, 

Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp 

trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc 

họp. 

b. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp 

Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và 

người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. 

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

d. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu 

theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp. 

3. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian 

đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. 

4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để 

điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương 

trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp. 

Chủ tọa đại hội phải thực hiện: 

a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

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

c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) Đại hội. 

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp 

nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là 

cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác. 

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội 

dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, 

không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố 

ngay trước khi bế mạc cuộc họp. 
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6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai 

mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; 

trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó 

không thay đổi. 

7. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có 

quyền sau đây: 

a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh 

hợp pháp, hợp lý khác; 

b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những 

người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản 

tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra 

an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người 

đăng ký dự họp tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự 

định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường 

hợp sau đây: 

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

b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự 

họp tham gia, thảo luận và biểu quyết; 

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

không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 

9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái 

với quy định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác 

trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc 

kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi 

hành. 

10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội 

đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ 

đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử 

khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị 

định số 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Chứng khoán. 

Điều 20. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông 

qua 

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại 

diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả 

cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 5 và khoản 7 

Điều này.  
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a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; 

d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) 

tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

đ. Tổ chức lại, giải thể Công ty; 

e. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. 

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên năm 

mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán 

thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 5 và 7 Điều này. 

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải 

thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu 

biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu 

của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một 

phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng 

cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo 

số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao 

nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ này. Trường hợp có từ hai 

(02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng 

của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng 

cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy 

chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có 

quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua; 

việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử 

của Công ty. 

5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền 

và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ 

đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên 

tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần 

ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình 

thức lấy ý kiến bằng văn bản. 

6. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số 

cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ 

tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ này. 

7. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 

thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu 

trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán 

thành. 
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Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để 

thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, 

trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 14 Điều lệ này. 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại 

hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ 

đông có quyền biểu quyết chậm nhất mười (10) ngày trước thời hạn phải gửi lại 

phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo 

được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 Điều lệ này. 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b. Mục đích lấy ý kiến; 

c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với 

cổ đông là cá nhân (số Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân 

hợp pháp khác); tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa 

chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, 

số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ 

phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; 

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

đ. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý 

kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến; 

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

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức 

gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây: 

a. Trường hợp gửi thư: phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của 

cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo 

pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng 

trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

b. Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty 

phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. 

c. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung 

phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường 
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hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được 

coi là phiếu không tham gia biểu quyết. 

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng 

kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. 

Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 

c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó 

phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức 

gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng 

vấn đề; 

đ. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

e. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và 

người giám sát kiểm phiếu. 

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm 

phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản 

kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định 

được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác. 

6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong 

thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty 

có trang thông tin điện tử. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay 

thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai 

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

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

thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu 

giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn 

bản nếu được số cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu 

biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị 

quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.  

Điều 22. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm 

hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng 

Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 
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b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 

d. Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

đ. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp; 

e. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục 

danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu 

bầu tương ứng; 

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

phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán 

thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ 

đông dự họp; 

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

ứng; 

i. Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ 

chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác 

của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại 

khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp. 

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua 

trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên 

trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của 

nội dung biên bản. 

3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực 

pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng 

tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt 

được áp dụng. 

4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ 

đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất 

cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông 

báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố 

thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của 

Công ty. 

Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc 

biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến 

Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 11 

Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết 
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hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp 

sau đây: 

1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ này, trừ trường 

hợp quy định tại Khoản 6 Điều 20 Điều lệ này. 

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này. Trường hợp 

nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng 

tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có nghị quyết bị hủy bỏ có thể 

xem xét tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 ngày theo trình 

tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. 

 

MỤC 3. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị  

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty 

phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu mười (10) ngày 

trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của 

Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử 

viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác 

của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một 

cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm 

thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản 

trị được công bố bao gồm: 

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b. Trình độ chuyên môn; 

c. Quá trình công tác; 

d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị 

của công ty khác) 

đ. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

e. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty; 

g. Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty 

mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức 

danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng 

quản trị (nếu có). 

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên mười phần trăm 

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

ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa 
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ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm 

(50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến 

dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi 

phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) 

ứng viên; từ bảy mươi phần trăm (70%) đến tám mươi phần trăm (80%) được đề 

cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi 

phần trăm (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và 

ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật 

Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ 

chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và 

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm 

giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ 

đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật.  

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện 

theo quy định tại Điều 26 Điều lệ này. 

Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người.  

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và 

có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm 

thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty không quá hai (02) nhiệm kỳ 

liên tục. 

3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ 

thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành 

viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. 

4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:  

a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu một phần ba 

(1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty 

hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của 

Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. 

b. Hội đồng quản trị gồm các Thành viên Hội đồng quản trị với thành phần 

sau: Chủ tịch Hội đồng quản trị; Thành viên HĐQT không điều hành; Thành viên 

HĐQT điều hành; Thành viên độc lập HĐQT. 

c. Công ty có tối thiểu hai (02) thành viên độc lập; 

5. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng 

quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế 

theo quy định tại Điều 27 Điều lệ này. 
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6. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin 

theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

Điều 26. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện 

sau đây: 

a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp; 

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc 

trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ 

đông của Công ty; 

c. Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng 

quản trị của công ty khác;  

d. Không phải là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người 

quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm 

người quản lý của công ty mẹ. 

2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều 

kiện sau đây: 

a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty 

con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ 

hoặc công ty con của Công ty ít nhất 03 năm liên kề trước đó; 

b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản 

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

c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, 

con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người 

quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty; 

d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số 

cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; 

đ. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm 

liên tục 02 nhiệm kỳ. 

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản 

trị về việc không còn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này và 

đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không 

đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường 

hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và 

điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị 

đó trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập 

Hội đồng quản trị có liên quan.  
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Điều 27. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội 

đồng quản trị 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản 

trị trong trường hợp sau đây: 

a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 26 của Điều 

lệ này; 

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c. Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận 

thức, làm chủ hành vi. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản 

trị trong trường hợp sau đây: 

a. Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong sáu (06) tháng 

liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 

b. Không còn là người đại diện phần vốn của cổ đông là tổ chức theo quyết 

định của tổ chức đó; 

c. Là người đại diện phần vốn của cổ đông là tổ chức, nhưng tổ chức đó 

không còn là cổ đông của Công ty. 

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành 

viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài 

trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung 

thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a. Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy 

định tại Điều lệ này. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một 

phần ba; 

b. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo 

đảm số lượng theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Điều lệ này; 

c. Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ 

đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, 

bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất. 

Điều 28. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

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

Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và 

nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ này và 

Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và 

nghĩa vụ sau: 

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh 

doanh hàng năm của Công ty; 
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b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của tùng 

loại; 

c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền 

chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;  

d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; 

đ. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 

133 Luật Doanh nghiệp; 

e. Quyết định phương án đầu tư, mua tài sản và dự án đầu tư có giá trị nhỏ 

hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài 

chính gần nhất của Công ty và giới hạn theo quy định của pháp luật; 

g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác 

có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi 

trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm 

quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 

14, khoản 4 Điều 46 Điều lệ này; 

i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người điều 

hành Công ty; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những 

người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên 

hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi 

khác của những người đó; 

k. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành 

công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

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

định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ 

phần của doanh nghiệp khác; 

m. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, 

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông 

qua nghị quyết; 

n. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ 

đông; 

o. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức 

hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

p. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty; 

q. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội 



34 
 

bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quy chế về 

công bố thông tin của công ty; 

s. Quyết định thanh lý, nhượng bán tài sản có giá trị nhỏ hơn ba mươi năm 

phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của 

Công ty; 

t. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật 

Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty. 

3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động 

của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên các nội dung sau: 

a. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và 

từng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Điều lệ này. 

b. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội 

đồng quản trị. 

c. Báo cáo các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm 

quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên 

Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa 

Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập 

hoặc người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba (03) năm gần nhất trước thời 

điểm giao dịch. 

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá 

của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị. 

đ. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị (nếu có). 

e. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc. 

g. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác. 

h. Các kế hoạch trong tương lai. 

Điều 29. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội 

đồng quản trị 

1. Công ty có quyền trả thù lao, tiền lương, thưởng cho thành viên Hội đồng 

quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. Thành viên Hội đồng quản trị được 

nhân lương (đối với thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách) hoặc thù lao 

(đối với thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm). 

2. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành 

nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng 

quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng 

mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định 

tại cuộc họp thường niên. 

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh 

doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, 
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được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và 

phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên 

Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện 

những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên 

Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công 

trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức 

khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí 

đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện 

trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát 

sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị 

hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách 

nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiêm này không 

bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên 

quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty. 

Điều 30. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi 

nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ 

trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội 

đồng quản trị; 

đ. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;  

e. Thay mặt Hội đồng quản trị ký các quyết định, nghị quyết của Hội đồng 

quản trị; ký các văn bản khác để xử lý công việc thuộc quyền hạn và nghĩa vụ của 

Hội đồng quản trị; 

g. Đảm bảo các thành viên Hội đồng quản trị nhận được thông tin đầy đủ, 

khách quan, chính xác và đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà Hội đồng quản trị 

phải xem xét; 

h. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 

này; 
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4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi 

nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể 

từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. 

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực 

hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên 

khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp 

không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị 

tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành 

chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, 

bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm 

chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ 

chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành 

cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị. 

Điều 31. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội 

đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử 

Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc 

tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một (01) 

thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các 

thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong số họ triệu tập 

họp Hội đồng quản trị. 

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý một (01) lần và có thể họp bất 

thường.  

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường 

hợp sau đây: 

a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 

b. Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người quản lý khác; 

c. Có đề nghị của ít nhất hai (02) Thành viên Hội đồng quản trị; 

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong 

đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội 

đồng quản trị. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời 

hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 

Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ 

tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với 

Công ty (nếu có); người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu 

tập họp Hội đồng quản trị. 
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6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị 

phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. 

Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, 

các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử 

dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.  

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, 

fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và 

bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được 

đăng ký tại Công ty. 

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và 

các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên 

Hội đồng quản trị. 

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có 

quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. 

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư (3/4) 

tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy 

định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập 

lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. 

Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên 

Hội đồng quản trị dự họp. 

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc 

họp trong trường hợp sau đây: 

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

b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại 

khoản 11 Điều này;  

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

hoặc hình thức điện tử khác; 

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

đ. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác. 

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu 

biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội 

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

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

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành 

viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành 

viên Hội đồng quản trị chấp thuận. 
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12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được 

đa số thành viên dự họp tán thành; Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định 

cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Điều 32. Các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

 1. Hội đồng quản trị có thể thành lập Tiểu ban trực thuộc để phụ trách về 

chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số 

lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là ba 

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

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

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

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

tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị.  

 2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực 

thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy 

định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 

Điều 33. Người phụ trách quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất một (01) người phụ 

trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị Công ty tại doanh nghiệp. Người 

phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại 

khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp. 

2. Người phụ trách quản trị Công ty không được đồng thời làm việc cho tổ 

chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính 

của Công ty. 

3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 

theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; 

b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng 

cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 

c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

d. Tham dự các cuộc họp; 

đ. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy 

định của pháp luật; 

e. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị 

và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm 

soát; 

g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của 



39 
 

Công ty; 

h. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan; 

i. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; 

k. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công 

ty. 

MỤC 4: TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP 

Điều 34. Tổ chức bộ máy quản lý 

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách 

nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị 

trong công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Công ty có Tổng giám đốc, 

các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội 

đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu 

trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

Điều 35. Người điều hành Công ty  

1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, 

Kế toán trưởng của Công ty. 

2. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng 

quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu 

chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị 

quy định. Người điều hành Công ty phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được 

các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức. 

3. Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng 

giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định. 

4. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của 

Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện 

thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo 

Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

Điều 36. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám 

đốc 

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

thuê người quản lý khác làm Tổng giám đốc.  

2. Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của 

Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng 

quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao. 

3. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được bổ 

nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu 

chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 48 Điều lệ này. 
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4. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của 

Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

b. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

c. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty; 

d. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; 

đ. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, 

trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

e. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công 

ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc; 

g. Tuyển dụng lao động; 

h. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

i. Trình Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động hằng năm;  

k. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và 

nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

5. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng 

cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các 

cấp khi được yêu cầu. 

6. Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công 

ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ này, hợp đồng lao động ký với Công ty 

và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với 

quy định tại khoản này mà gây thiệt hại cho Công ty thì Tổng giám đốc phải chịu 

trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại cho Công ty. 

7. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên 

Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám 

đốc mới thay thế. Trong thời gian thực hiện thủ tục bổ nhiệm Tổng giám đốc, Hội 

đồng quản trị quyết định việc giao nhiệm vụ cho một người quản lý doanh nghiệp 

hoặc một người điều hành doanh nghiệp khác thực hiện quyền, nghĩa vụ của Tổng 

giám đốc và đại diện theo pháp luật của Công ty. 

Điều 37. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng giám đốc 

1. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau: 

a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp; 

b. Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý Công ty, 

thành viên Ban Kiểm soát viên của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần 

vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty và công ty 

mẹ; 

c. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của 

Công ty. 
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2. Đương nhiên mất tư cách, thay thế Tổng giám đốc trong các trường hợp 

sau: 

a. Mất năng lực hành vi dân sự, chết; 

b. Vi phạm quy định của pháp luật về những trường hợp không được đảm 

nhiệm chức vụ; 

c. Khi bị Tòa án quyết định trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc bị Tòa án 

cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; 

d. Công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

3. Tổng giám đốc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm khi xảy ra một trong các trường 

hợp sau đây: 

a. Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; có khó khăn trong nhận thức, làm 

chủ hành vi; 

b. Không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều này; 

c. Có đơn xin từ chức (trong đó nêu rõ lý do xin từ chức) gửi Hội đồng quản 

trị và Ban kiểm soát Công ty trước khi ngừng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình ít nhất 45 ngày; 

d. Theo quyết định của Hội đồng quản trị; 

e. Các trường khác theo quy định pháp luật hiện hành. 

MỤC 5: BAN KIỂM SOÁT 

Điều 38. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) 

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên Ban kiểm soát, Công ty phải 

công bố thông tin liên quan đến ứng cử viên tối thiểu mười (10) ngày trước ngày 

khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ 

đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên thành 

viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của 

các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách 

trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành 

viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban kiểm soát được công 

bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây: 

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b. Trình độ chuyên môn; 

c. Quá trình công tác; 

d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm soát của công ty khác); 

đ. Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

2. Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử 

viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử 

viên thành viên Ban kiểm soát (nếu có). 
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3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông: sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ 

phần phổ thông có quyền đề cử một (01) ứng cử viên; sở hữu từ 20% đến dưới 

50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên; sở hữu từ 

50% trở lên tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa ba (03) ứng cử 

viên. 

4. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng 

cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm 

ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về 

quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát 

đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại 

hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp 

luật. 

 Điều 39. Thành phần Ban Kiểm soát  

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty là ba (03) người. Nhiệm 

kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại 

với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

2. Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau: 

a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh 

nghiệp; 

b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, 

kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động 

kinh doanh của Công ty; 

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản 

trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác; 

d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông 

hoặc người lao động của công ty; 

đ. Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp 

của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần 

vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty; 

e. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; 

g. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực 

hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó. 

3. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Ban Kiểm soát 

theo quy định tại khoản 2 Điều này; 

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

4. Thành viên Ban Kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 
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b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ 

trường hợp bất khả kháng; 

c. Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban 

Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

d. Trường hợp khác theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 

Điều 40. Trưởng Ban kiểm soát 

1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban 

kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát 

phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát 

phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, 

tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên 

quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát: 

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác cung 

cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; 

c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội 

đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 41. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong 

việc quản lý và điều hành công ty. 

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn 

trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và 

phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. 

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh 

doanh, báo cáo tài chính hằng năm và sáu (06) tháng của Công ty, báo cáo đánh giá 

công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại 

hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan 

thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và 

đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị 

hoặc Đại hội đồng cổ đông. 

4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát 

nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty. 

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của Công ty, công 

việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông 

quy định tại khoản 2 Điều 11 của Điều lệ này. 

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 

Điều 11 của Điều lệ này, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy (07) 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày 
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kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được 

yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. 

Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt 

động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động 

kinh doanh của Công ty. 

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa 

đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh 

doanh của công ty. 

8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc vi phạm 

quy định tại Điều 44 Điều lệ này phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng 

quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải 

pháp khắc phục hậu quả. 

9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, 

Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty. 

10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực 

hiện nhiệm vụ được giao. 

11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi 

trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông. 

12. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức 

kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; 

quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của 

Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết. 

13. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

14. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt 

động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác. 

15. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và 

cổ đông. 

16. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ 

này của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của 

Công ty, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong 

vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm 

và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

17. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng 

cổ đông thông qua. 

18. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi 

nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và 

nhân viên của Công ty trong giờ làm việc. 

19. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 

giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài 

liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty. 

20. Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, 
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Tổng giám đốc và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và 

thành viên Ban kiểm soát phải đảm bảo các nội dung sau: 

a. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng 

thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 43 Điều lệ này. 

b. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của 

Ban kiểm soát. 

c. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty. 

d. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công 

ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với 

thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của Công ty 

và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty 

trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của 

doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời 

gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. 

đ. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều 

hành khác của Công ty. 

e. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng 

quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông.  

21.Có quyền được cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 171 Luật 

Doanh nghiệp. 

22. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ 

này và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 42. Cuộc họp của Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành 

viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát. Biên 

bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các 

thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các 

biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của 

từng thành viên Ban kiểm soát. 

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám 

đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề 

cần được làm rõ. 

Điều 43. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban 

kiểm soát 

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát 

được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích 

khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định 

tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng 

năm của Ban kiểm soát. 

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử 
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dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này 

không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được 

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết 

định khác. 

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí 

kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh 

nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng 

trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty. 

MỤC 6: TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC  

VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP 

Điều 44. Trách nhiệm của người quản lý Công ty  

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác có 

trách nhiệm sau đây: 

a. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan, Điều lệ này, nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông; 

b. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, 

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

c. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, 

chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công 

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

d. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về nội dung quy định 

tại khoản 2 Điều 47 của Điều lệ này; 

e. Trách nhiệm khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo Điều lệ này và các nghĩa 

vụ sau: 

a. Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi 

ích cao nhất của cổ đông và của Công ty; 

b. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các 

vấn đề được đưa ra thảo luận; 

c. Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận 

được từ công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác; 

d. Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công 

ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm 

(50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên 

quan của thành viên đó; Giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên 

Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong 

thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. 

đ. Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty. 
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3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác vi 

phạm quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới đền bù 

lợi ích bị mất, trả lại lợi ích đã nhận và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Công ty và 

bên thứ ba. 

 Điều 45. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc 

và người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của 

Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, 

người điều hành khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ 

được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích 

của Công ty. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm Kiểm soát, Tổng 

giám đốc và người điều hành khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty 

khác do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) 

trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của 

đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại 

hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công 

bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về 

công bố thông tin. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch 

mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, 

người điều hành khác và những người có liên quan của các đối tượng này không 

được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các 

giao dịch có liên quan. 

6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, 

thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, 

tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp 

sau đây: 

a. Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng hai mươi phần trăm (20%) 

tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan 

trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành 

viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều 

hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông 
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qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có 

lợi ích liên quan; 

b. Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn hai mươi phần trăm (20%) hoặc giao 

dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày 

thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ hai mươi phần trăm (20%) trở lên tổng giá 

trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng 

của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản 

trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công 

bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu 

quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan. 

Điều 46. Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có 

liên quan của các đối tượng này 

1. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là cá 

nhân/tổ chức và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân. 

2. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho người có liên 

quan của cổ đông là tổ chức, trừ trường hợp Công ty và tổ chức là người có liên 

quan của cổ đông là các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ 

- công ty con và giao dịch này phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng 

quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ này và trường hợp pháp luật có quy 

định khác. 

3. Công ty chỉ được thực hiện các giao dịch sau đây khi đã được Đại hội 

đồng cổ đông chấp thuận: 

a. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành 

viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ 

chức có liên quan của các đối tượng này; 

 Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của 

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc mà Công 

ty và tổ chức đó là các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - 

công ty con, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định 

tại Điều lệ này; 

b. Giao dịch có giá trị từ hai mươi phần trăm (20%) trở lên hoặc giao dịch 

dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày 

thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ hai mươi phần trăm (20%) trở lên tổng giá 

trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với một trong các đối 

tượng sau: 

 - Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc 

và người có liên quan của các đối tượng này; 

 - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên mười phần trăm 

(10%) tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của 

họ; 
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 - Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 

Tổng giám đốc phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 47 Điều lệ này; 

c. Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn mười phần trăm 

(10%) tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ 

đông sở hữu từ năm mươi mốt phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó. 

d. Hợp đồng, giao dịch khác ngoài hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 5 

Điều này. 

4. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với 

một trong các đối tượng quy định tại điểm c khoản 3 Điều này và có giá trị trị nhỏ 

hơn hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần 

nhất của Công ty trừ các hợp đồng, giao dịch quy định tại điểm c khoản 3 Điều 

này. Trường hợp này, người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông 

báo cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng 

có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và phải gửi kèm theo dự thảo hợp 

đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, 

giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên Hội 

đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu 

quyết. 

5. Trường hợp chấp thuận hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 4 

Điều này, người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho Hội 

đồng quản trị và Ban kiểm soát về đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao 

dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của 

giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải 

trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích 

liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết; hợp 

đồng, giao dịch được chấp thuận theo quy định tại khoản 1 Điều 20 và khoản 8 

Điều 21 của Điều lệ này. 

6. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu theo quyết định của Tòa án và xử lý theo 

quy định của pháp luật khi được ký kết không đúng với quy định tại Điều này; 

người ký kết hợp đồng, giao dịch, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc 

Tổng giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả 

cho Công ty khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó. 

7. Công ty phải công khai hợp đồng, giao dịch có liên quan theo quy định 

của pháp luật có liên quan. 

Điều 47. Công khai lợi ích có liên quan 

Việc công khai lợi ích và người có liên quan của công ty thực hiện theo quy 

định sau đây: 

1. Công ty phải tập hợp và cập nhật danh sách những người có liên quan của 

Công ty theo quy định tại khoản 46 Điều 4 của Luật Chứng khoán và các hợp 

đồng, giao dịch tương ứng của họ với Công ty; 
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2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người 

quản lý khác của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi ích liên quan của 

mình, bao gồm: 

a. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh 

của doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và 

thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó; 

b. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh 

của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc 

sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên mười phần trăm (10%) vốn điều lệ; 

3. Việc kê khai quy định tại khoản 2 Điều này phải được thực hiện trong thời 

hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ 

sung phải được thông báo với công ty trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ 

ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng; 

4. Việc lưu giữ, công khai, xem xét, trích lục, sao chép danh sách người có 

liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều này được thực hiện như sau: 

a. Công ty phải thông báo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên 

quan cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên; 

b. Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được lưu giữ tại trụ 

sở chính của Công ty; trường hợp cần thiết có thể lưu giữ một phần hoặc toàn bộ 

nội dung danh sách nói trên tại các chi nhánh của Công ty; 

c. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên Hội đồng quản 

trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác có quyền xem xét, trích 

lục và sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai; 

d. Công ty phải tạo điều kiện để những người quy định tại điểm c khoản này 

tiếp cận, xem xét, trích lục, sao chép danh sách người có liên quan và lợi ích có 

liên quan một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất; không được ngăn cản, gây khó khăn 

đối với họ trong thực hiện quyền này. Trình tự, thủ tục xem xét, trích lục, sao chép 

nội dung kê khai người có liên quan và lợi ích có liên quan được thực hiện theo 

quy định tại của Công ty; 

5. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc nhân danh cá nhân hoặc 

nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi 

công việc kinh doanh của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công 

việc đó trước Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chỉ được thực hiện khi được đa 

số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không 

khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập 

có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty. 

 Điều 48. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc 

và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, 

không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do 

hành vi vi phạm của mình gây ra. 
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2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một 

bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, 

hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người 

đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng 

giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền 

đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung 

thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có 

bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình. 

3. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy 

quyền của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát viên, 

người điều hành khác, nhân viên hoặc là đại diện theo ủy quyền của Công ty được 

Công ty bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, 

khởi tố (trừ các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) trong các trường hợp sau: 

a. Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích và không mâu 

thuẫn với lợi ích của Công ty; 

b. Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện 

trách nhiệm của mình. 

4. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các 

khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) khi giải quyết 

những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo 

hiểm cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên. 

MỤC 7: QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 

 Điều 49. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ 

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau: 

a. Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên 

và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi 

thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều 

lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông; 

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ 

phần phổ thông trở lên có quyền xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị 

quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, 

báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị 

và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của 

Công ty. 

2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu 

cầu tra cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm 

cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc 

và người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh 
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sách cổ đông, sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới 

chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật. 

4. Công ty phải lưu giữ Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh 

quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên 

bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng 

quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và 

các tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với 

điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa 

điểm lưu trữ các tài liệu này. 

5. Điều lệ công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công 

ty. 

 

MỤC 8: CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN 

 Điều 50. Công nhân viên và công đoàn 

1. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn 

đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo 

hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều 

hành Công ty. 

2. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn 

đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn 

mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy 

định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành. 

CHƯƠNG IV: QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY  

TẠI DOANH NGHIỆP KHÁC 

Điều 51. Quản lý vốn đầu tư của Công ty tại doanh nghiệp khác 

1. Công ty quyết định thành lập và đầu tư, góp vốn, mua cổ phần tại doanh 

nghiệp khác; quyết định chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty tại doanh nghiệp 

khác phù hợp với chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và theo 

quy định của pháp luật. 

2. Quyền, nghĩa vụ của Công ty đối với doanh nghiệp và vốn đầu tư của 

Công ty tại doanh nghiệp khác thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, 

điều lệ doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. Công 

ty cử người đại diện theo ủy quyền trực tiếp thay mặt Công ty quản lý vốn đầu tư 

của Công ty tại doanh nghiệp khác. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo ủy 

quyền được quy định tại điều lệ doanh nghiệp hoặc quy chế quản lý nội bộ do Hội 

đồng quản trị ban hành. 



53 
 

Điều 52. Quan hệ giữa Công ty với công ty TNHH một thành viên 

 Hội đồng quản trị thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối 

với công ty TNHH một thành viên do Công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy 

định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty do Hội đồng quản trị phê duyệt. 

Điều 53. Quan hệ giữa Công ty với công ty cổ phần, công ty TNHH hai 

thành viên trở lên 

1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty được thành lập, tổ chức và hoạt 

động theo Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật có liên quan và điều lệ của 

doanh nghiệp đó. 

2. Công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc thành viên, bên 

liên doanh theo quy định của pháp luật và điều lệ của doanh nghiệp đó. 

3. Công ty quản lý vốn đầu tư thông qua người đại diện theo ủy quyền tại 

doanh nghiệp đó. 

4. Hội đồng quản trị thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với phần vốn góp ở 

doanh nghiệp thông qua người đại diện theo ủy quyền để thực hiện quyền của cổ 

đông, thành viên góp vốn, bên liên doanh.  

5. Hội đồng quản trị yêu cầu người đại diện theo ủy quyền thực hiện các 

nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và quy chế quản lý nội bộ của 

Công ty.   

CHƯƠNG V: TÀI CHÍNH CÔNG TY 

MỤC 1: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 

 Điều 54. Phân phối lợi nhuận 

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả 

cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. 

2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi 

trả liên quan tới một loại cổ phiếu. 

3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 

thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ 

quan thực thi quyết định này. 

4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ 

phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. 

Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các 

thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công 

ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung 

cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về 

khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các 

cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến 
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hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt 

Nam. 

5. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Hội đồng quản trị thông 

qua nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. 

Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu 

các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận 

thông báo hoặc tài liệu khác. 

6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo 

quy định của pháp luật. 

MỤC 2: TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH  

VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 

 Điều 55. Tài khoản ngân hàng 

1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các các chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam. 

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp 

cần thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định 

của pháp luật. 

3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông 

qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài 

khoản.  

 Điều 56. Năm tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày một (01) tháng Một (01) hằng 

năm và kết thúc vào ngày ba mươi mốt (31) tháng Mười Hai (12) hằng năm.  

 Điều 57. Chế độ kế toán 

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế 

độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành, chấp thuận. 

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo 

quy định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính 

xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch 

của Công ty. 

3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường 

hợp Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì 

được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa 

chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp. 
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MỤC 3: BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  

VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN 

 Điều 58. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý 

1. Công ty phải lập Báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải 

được kiểm toán theo quy định của pháp luật. Công ty công bố báo cáo tài chính 

năm đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị 

trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết 

minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải 

phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty. 

3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và 

báo cáo tài chính quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường 

chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

 Điều 59. Báo cáo thường niên 

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của 

pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

Điều 60. Công khai thông tin 

1. Công ty phải gửi báo cáo tài chính hằng năm đã được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật 

về kế toán và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của mình thông tin sau đây: 

a. Điều lệ công ty; 

b. Sơ yếu lý lịch, trình độ học vấn và kinh nghiệm nghề nghiệp của các 

thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc công ty; 

c. Báo cáo tài chính hằng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

d. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động hằng năm của Hội đồng quản trị và 

Ban kiểm soát. 

3. Công ty thực hiện công bố, công khai thông tin theo quy định của pháp 

luật về chứng khoán.  

MỤC 4: KIỂM TOÁN CÔNG TY 

 Điều 61. Kiểm toán  

1. Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông 

qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị 

quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài 

chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều 

kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.  
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2. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty. 

3. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của 

Công ty được tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các 

thông báo và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và 

được phát biểu ý kiến tại Đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán 

báo cáo tài chính của Công ty. 

   

MỤC 5: DẤU CỦA CÔNG TY 

 Điều 62. Dấu của Công ty 

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức 

chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 

2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung 

dấu của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty. 

3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và cá nhân sử dụng và 

quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.  

 

MỤC 6: GIẢI THỂ CÔNG TY 

Điều 63. Giải thể Công ty 

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau: 

a. Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;  

b. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật 

Quản lý thuế có quy định khác;  

c. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội 

đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải 

được thông báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt 

buộc) theo quy định.  

Điều 64. Thanh lý 

1. Sau khi có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập 

Ban thanh lý gồm ba (03) thành viên, trong đó có hai (02) thành viên do Đại hội 

đồng cổ đông chỉ định và một (01) thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một 

công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. 

Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên của Công 

ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được Công ty 

ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty. 
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2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về 

ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay 

mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án 

và các cơ quan hành chính. 

3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau: 

a. Các chi phí thanh lý; 

b. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi 

khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã 

ký kết; 

c. Nợ thuế; 

d. Các khoản nợ khác của Công ty; 

e. Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) 

trên đây được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán 

trước. 

MỤC 7: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 

Điều 65. Giải quyết tranh chấp nội bộ 

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của 

Công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật doanh nghiệp, 

các quy định pháp luật khác, Điều lệ công ty hoặc thỏa thuận giữa: 

a. Cổ đông với Công ty; 

b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hay người 

điều hành khác; 

Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng 

và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ 

tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh 

chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong 

vòng ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp 

tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ 

bên nào cũng có thể yêu cầu chỉ định một (01) chuyên gia độc lập làm trung gian 

hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp. 

2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần 

từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không 

được các bên chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc Tòa 

án. 

3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. 

Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án.  
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MỤC 8: BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 

Điều 66. Điều lệ công ty 

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem 

xét, quyết định. 

2. Trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động của Công ty 

chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có quy định pháp 

luật mới khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì áp dụng những quy định 

đó để điều chỉnh hoạt động của Công ty.  

 

MỤC 9: NGÀY HIỆU LỰC 

Điều 67. Ngày hiệu lực 

1. Bản điều lệ này gồm 05 chương 67 Điều được Đại hội đồng cổ đông 

Công ty cổ phần Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam nhất trí thông qua 

ngày 27 tháng 4 năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh và cùng chấp thuận hiệu 

lực toàn văn của Điều lệ này. 

2. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. Điều lệ này thay thế 

cho Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt 

Nam thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2020 

3. Điều lệ được lập thành 05 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ 

tại trụ sở chính của Công ty. 

4. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 

5. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của 

Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên 

Hội đồng quản trị.  
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PHỤ LỤC 1 - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 

(Kèm theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải  

Việt Nam được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 27/04/2021) 

Tên cổ 

đông 

sáng lập 

Số GCN 

ĐKKD 
Ngày cấp Nơi cấp 

Loại 

cổ 

phần 

Số lượng 

cổ phần 

Giá trị  

cổ phần 

(nghìn 

đồng) 

TỔNG 

CÔNG 

TY 

HÀNG 

HẢI 

VIỆT 

NAM – 

CTCP 

0100104595 

Đăng ký 

thay đổi 

lần thứ 7: 

ngày 

18/8/2020 

Sở Kế 

hoạch 

Đầu tư  

TP. Hà 

Nội 

Cổ 

phần 

phổ 

thông 

7.196.838  71.968.380 
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PHỤ LỤC 2 - DANH SÁCH CÁC CHI NHÁNH, CÔNG TY CON  

VÀ LIÊN DOANH 

(Kèm theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải  

Việt Nam được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 27/04/2021) 

I. Các Chi nhánh trực thuộc: 

1. Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải 

Quảng Ninh (VOSA Quảng Ninh).  

2. Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải 

Hải Phòng (VOSA Hải Phòng). 

3. Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải 

Hà Nội (VOSA Hà Nội). 

4. Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải 

Bến Thủy (VOSA Bến Thủy). 

5. Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải 

Đà Nẵng (VOSA Đà Nẵng). 

6. Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải 

Quy Nhơn (VOSA Quy Nhơn). 

7. Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải 

Nha Trang (VOSA Nha Trang). 

8. Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải 

Vũng Tàu (VOSA Vũng Tàu). 

9. Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải 

Cần Thơ (VOSA Cần Thơ). 

10. Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải 

Sài Gòn (VOSA Sài Gòn). 

11. Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý vận tải 

quốc tế phía Bắc (NorthFreight).  

12. Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Dịch vụ Hàng 

hải Phương Đông (Orimas). 

13. Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý Thương 

mại và Dịch vụ Hàng hải Vitamas.  

14. Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý Dịch vụ 

Hàng hải và Thương mại (Samtra).   

II. Các công ty con và liên doanh: 

1. Công ty TNHH Yusen Logistics và Vận tải (Việt Nam). 

2. Công ty TNHH NYK Auto Logistics (Việt Nam). 
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CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định các nội dung về vai trò, quyền 

và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; trình tự, 

thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm 

thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các hoạt động khác 

theo quy định tại Điều lệ công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người liên quan. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

1. Các từ ngữ dưới đây có nghĩa như sau:  

a. “Công ty” là Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam; 

b. “Đại hội đồng cổ đông” hoặc “ĐHĐCĐ” là Đại hội đồng cổ đông Công ty 

cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam; 

c. “Điều lệ Công ty” là Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam 

được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đang có hiệu lực; 

d. “Hội đồng quản trị” hoặc “HĐQT” là Hội đồng quản trị Công ty; 

đ. “Ban kiểm soát” hoặc “BKS” là Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đại lý 

Hàng hải Việt Nam; 

e. “Ban Tổng giám đốc” gồm Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc; 

g. “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức được định nghĩa theo quy 

định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và Điều lệ Công ty; 

h. “Thành viên HĐQT không điều hành” là thành viên HĐQT không phải là 

Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; 

i. “Thành viên HĐQT độc lập” là Thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ bầu tại 

ĐHĐCĐ giữ vị trí là Thành viên HĐQT độc lập đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện 

theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành, các quy định của pháp luật có liên 

quan và Điều lệ Công ty; 

2. Các từ ngữ khác chưa được giải thích ở đây sẽ có nghĩa như quy định tại 

Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.  

3. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn 

bản khác sẽ bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế. 
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CHƯƠNG II. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 

Điều 3. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông. 

1. Vai trò của Đại hội đồng cổ đông:  

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết là cơ quan 

có quyền quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ 

chức mỗi năm một (01) lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm 

tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc 

năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất 

thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự 

họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.  

2. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định của 

pháp luật và Điều lệ Công ty. 

 

 Điều 4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết 

bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

1. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông:  

Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông được Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập theo quy định 

tại khoản 2, 3 và 4 Điều 13 Điều lệ Công ty. 

2. Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp:  

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị danh sách cổ đông 

đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách 

cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá mười (10) ngày 

trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;  

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

đồng cổ đông:  

Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham 

dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối 

cùng; 

4. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông:  

Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi 

thông báo cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ 

liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và 

Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của công ty 

niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Thông báo mời họp phải được gửi đến tất cả các 

cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi mốt (21) 
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ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông 

báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ).  

5. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông:  

a. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị và thông qua chương trình, nội dung đại 

hội; Thành lập Tổ giúp việc, dự kiến Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư 

cách cổ đông, Ban kiểm phiếu (nếu có nội dung bầu cử); 

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Điều lệ 

Công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. 

Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là ba (03) ngày 

làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại 

cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. 

c. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy 

định tại Khoản 4 Điều 17 Điều lệ Công ty nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

- Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều 17 Điều lệ 

Công ty; 

- Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 

năm phần trăm (5%) cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 

Điều lệ Công ty; 

- Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông; 

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

d. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị 

quy định tại khoản 4 Điều 17 Điều lệ Công ty vào dự kiến chương trình và nội dung 

cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 17 Điều lệ Công ty; kiến nghị 

được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nêu được Đại hội 

đồng cổ đông chấp thuận.  

6. Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: 

a. Hội đồng quản trị có thể thành lập Ban giúp việc tổ chức Đại hội đồng cổ 

đông để tham mưu, hỗ trợ Hội đồng quản trị trong công tác tổ chức họp Đại hội đồng 

cổ đông; 

b. Tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổng hợp trên cơ sở 

tài liệu do các Phòng ban chuyên môn cung cấp dưới sự giám sát trực tiếp của Người 

phụ trách quản trị Công ty và Trưởng Ban giúp việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông; 

c. Tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải là tài liệu đã được Hội 

đồng quản trị thông qua nội dung và chấp thuận phát hành, công bố; 

d. Trong các trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không do Hội đồng 

quản trị triệu tập, Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm chuẩn 
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bị tài liệu cần thiết phục vụ cuộc họp. Công ty có trách nhiệm phối hợp, cung cấp 

thông tin, hỗ trợ Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoàn thiện tài liệu cuộc 

họp. 

7. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: 

a. Việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình 

thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; 

b. Hội đồng quản trị sẽ quyết định địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 

căn cứ vào số lượng cổ đông, khách mời tham dự và điều kiện tài chính của Công 

ty; 

Trong các trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không do Hội đồng 

quản trị triệu tập, Người triệu tập họp sẽ quyết định địa điểm tổ chức họp Đại hội 

đồng cổ đông. 

8. Khách mời tham dự cuộc họp (không phải là cổ đông của Công ty): 

Kiểm toán viên hoặc đại diện công ty kiểm toán phải được mời dự họp Đại 

hội đồng cổ đông thường niên để phát biểu ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông về các 

vấn đề liên quan đến Báo cáo tài chính năm trong trường hợp Báo cáo kiểm toán có 

các khoản ngoại trừ trọng yếu.  

Ngoài ra, Hội đồng quản trị có thể mời một số chủ thể khác không sở hữu cổ 

phần của Công ty tới tham dự cuộc họp nếu xét thấy cần thiết. 

9. Ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông: 

a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực 

tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp 

hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật 

Doanh nghiệp. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải 

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

b. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông 

theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền 

được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, 

tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy 

quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được 

ủy quyền và phải có chữ ký theo quy định sau đây: 

- Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền cho cá 

nhân khác hoặc tổ chức phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện 

theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;  

- Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức 

khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại 

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

của tổ chức được ủy quyền dự họp; 
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- Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện 

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

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

quyền khi đăng ký dự họp để kiểm tra tư cách tham dự trước khi vào phòng họp; 

- Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn 

bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ 

chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty); 

- Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định người đại 

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

nếu giấy chỉ định người đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật 

sư (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty). 

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

a. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ 

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

mặt đăng ký hết theo trình tự sau: 

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

theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ 

và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ 

đông đó; 

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người 

được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó 

có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có 

trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những 

nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 

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

quyền khi đăng ký dự họp để kiểm tra tư cách tham dự trước khi vào phòng họp. 

Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy 

quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức 

(nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty). 

11. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông: 

a. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp 

đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết; 

b. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy 

định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 

ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ ba mươi ba 

phần trăm (33%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên;  
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c. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai không đủ điều kiện 

tiến hành theo quy định tại điểm b khoản 11 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ 

ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ 

hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào 

tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. 

12. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: 

a. Đại hội đồng cổ đông tiến hành chào cờ, khai mạc, giới thiệu đại biểu và 

thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. 

b. Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông 

kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự cuộc họp. 

c. Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch. Chủ tịch Hội 

đồng quản trị làm chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên do Hội đồng quản trị 

triệu tập; Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì 

các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc 

họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng 

Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số 

những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. 

Trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển 

Đại hội đổng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử 

làm chủ tọa cuộc họp. 

d. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với 

từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. 

đ. Chủ tọa đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được 

thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự. 

e. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại 

hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại Luật 

doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

g. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền yêu cầu các cổ đông 

hoặc đại diện được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra 

hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác. Trường hợp có cổ đông hoặc đại 

diện được ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp 

an ninh nêu trên, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sau khi xem xét một cách 

cẩn trọng có quyền từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên ra khỏi đại 

hội. 

h. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, sau khi đã xem xét một cách cẩn 

trọng, có thể tiến hành các biện pháp thích hợp để: 

- Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 
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- Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp; 

- Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người 

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên 

và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy 

vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác. 

i. Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông áp dụng các biện pháp 

nêu tại khoản 4 Điều 19 Điều lệ Công ty, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

khi xác định địa điểm đại hội có thể: 

- Thông báo đại hội được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và chủ 

tọa đại hội có mặt tại đó (“Địa điểm chính của đại hội”); 

- Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không dự họp 

được theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với 

địa điểm chính của Đại hội đồng cổ đông có thể đồng thời tham dự Đại hội đồng cổ 

đông; 

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông không cần nêu chi tiết những 

biện pháp tổ chức theo Điều khoản này. 

k. Trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác, mọi cổ đông được coi là tham gia ĐHĐCĐ 

ở địa điểm chính của ĐHĐCĐ. 

l. Hàng năm, Công ty tổ chức họp ĐHĐCĐ ít nhất một (01) lần. ĐHĐCĐ 

thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.  

m. Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách Ban Thư ký do Đoàn chủ tịch 

giới thiệu. Ban Thư ký gồm một (01) Trưởng ban và một số ủy viên. Ban Thư ký 

phải thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Ghi chép đầy đủ, trung thực diễn biến nội dung buổi làm việc của cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông, những vấn đề đã được cổ đông/đại diện cổ đông thông qua 

hoặc còn lưu ý tại Đại hội đồng cổ đông; 

- Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được 

Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn chủ tịch. 

n. Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ 

tịch giới thiệu. Số lượng thành viên Ban kiểm phiếu tối thiểu là ba (03) thành viên.  

- Thành viên Ban kiểm phiếu phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau đây: 

+ Thành viên Ban kiểm phiếu không là thành viên Hội đồng quản trị hoặc ứng 

viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty trong kỳ Đại hội đồng cổ đông; 

+ Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là những người có liên quan với 

những đối tượng trên; 

+ Thành viên Ban kiểm phiếu nên là người có kinh nghiệm về công tác biểu 

quyết, bầu cử.  
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- Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm:  

+ Trình bày Quy chế bầu cử để Đại hội đồng cổ đông thông qua, danh sách 

đề cử và ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;  

+ Hướng dẫn sử dụng phiếu bầu cử; 

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và lập báo cáo bằng văn bản 

về kết quả kiểm phiếu và báo cáo về kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông 

một cách trung thực, chính xác. Báo cáo về kết quả kiểm phiếu phải có chữ ký của 

tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu. Các thành viên từ chối ký báo cáo này sẽ phải 

giải thích lý do từ chối và lý do này được đưa vào phụ lục của báo cáo. 

o. Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chương trình nghị sự:  

- Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trình bày nội dung chương trình họp 

tới các đại biểu. Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua ngay trong phiên khai mạc; 

- Các nội dung thuộc nội dung chương trình họp phải được thảo luận và biểu 

quyết tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty; 

- Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền thay đổi chương trình họp đã 

được kèm theo Thông báo mời họp; 

- Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát 

sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông. 

p. Thảo luận các vấn đề trong chương trình nghị sự: 

- Các câu hỏi do cổ đông đặt ra cần được trả lời trực tiếp tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông. Trường hợp không thể trả lời trực tiếp tại cuộc họp, Người triệu tập 

họp Đại hội đồng cổ đông cần có văn bản trả lời cổ đông sau cuộc họp; 

- Người điều hành, người quản lý của Công ty có trách nhiệm trả lời câu hỏi 

theo yêu cầu của cổ đông hoặc phân công nhiệm vụ của Chủ tọa cuộc họp; 

- Chủ tọa cuộc họp được phép ngắt lời người trình bày để đảm bảo trình tự 

hoặc tuân thủ đúng với các yêu cầu về thủ tục của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

13. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: 

a. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình 

thức biểu quyết tại cuộc họp. 

b. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông 

qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: 

- Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty; 

- Định hướng phát triển công ty; 

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 
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- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm 

(35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công 

ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; 

- Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

- Tổ chức lại, giải thể công ty. 

14. Cách thức bỏ phiếu: 

a. Cổ đông sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu bầu được phát khi thực hiện thủ tục 

đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết, bỏ phiếu đối với từng nội 

dung được thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;  

b. Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu 

quyết công khai theo sự điều khiển của Chủ tọa cuộc họp;  

- Đối với việc bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cổ 

đông thực hiện theo hướng dẫn tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua tại ngày họp;  

- Tỷ lệ phiếu tán thành cần thiết để thông qua mỗi nội dung được thảo luận tại 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải tuân thủ quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty. 

15. Cách thức kiểm phiếu: 

a. Đại hội đồng cổ đông bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc 

giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do 

Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. 

b. Số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị 

quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay không tán thành để 

quyết định.  

16. Điều kiện để Nghị quyết được thông qua: 

a. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại 

diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ 

đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và khoản 6 Điều 

148 Luật Doanh nghiệp. 

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; 

- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) 

tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ 

trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; 

- Tổ chức lại, giải thể Công ty; 

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. 
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b. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên năm mươi 

phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ 

trường hợp quy định tại các diểm a khoản 16 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 

Luật Doanh nghiệp. 

c. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số 

cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục 

triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp 

và Điều lệ công ty. 

17. Thông báo kết quả kiểm phiếu:  

Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. 

Quy định này không áp dụng cho việc thông báo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên 

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 

18. Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: 

a. Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được nghị quyết Đại 

hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, 

cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 115 Luật doanh nghiệp có 

quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội 

dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

- Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi 

phạm nghiêm trọng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường 

hợp quy định tại Khoản 6 Điều 20 Điều lệ công ty. 

- Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty. 

b. Cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại công 

ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền 

yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu 

rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu 

cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn mười (10) 

ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định 

tại khoản này. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại 

điểm a Khoản này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định 

tại Điều lệ công ty trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường 

hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định 

giá định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá để cổ đông lựa chọn 

và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng. 

19. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông: 

a. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm 

hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng 

Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây: 
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- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

- Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

- Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 

- Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

- Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp; 

- Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục 

danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu 

tương ứng; 

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ 

phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán 

thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông 

dự họp; 

- Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương 

ứng; 

- Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối 

ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của 

Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 

này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp. 

b. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước 

khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên 

bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung 

biên bản. 

c. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp 

lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt 

và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. 

20. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: 

a. Đại diện Ban Thư ký trình bày dự thảo biên bản và nghị quyết Đại hội đồng 

cổ đông tại cuộc họp; 

b. Chủ tọa cuộc họp điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông xem xét, bổ 

sung nội dung dự thảo biên bản và nghị quyết cuộc họp nhưng không trái với kết 

quả biểu quyết đối với từng nội dung đã được thảo luận; 

c. Chủ tọa cuộc họp điều hành Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung biên 

bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp. 

d. Bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông khi đáp ứng đồng thời các 

điều kiện sau: 
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- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp đã được thảo luận và biểu quyết; 

- Kết quả biểu quyết đã được công bố; 

- Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua. 

đ. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông 

đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các 

tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời 

họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên 

thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

 

 Điều 5. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông, thông qua nghị quyết 

bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 

1. Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản: Hội đồng 

quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy 

định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp. 

2. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình 

thức lấy ý kiến bằng văn bản: 

a. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại 

hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ 

đông có quyền biểu quyết chậm nhất mười (10) ngày trước thời hạn phải gửi lại 

phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được 

thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 Điều lệ công ty. 

b. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

- Mục đích lấy ý kiến; 

- Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ 

đông là cá nhân (số Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp 

pháp khác); tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ 

sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy 

tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của 

từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; 

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

- Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý 

kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến; 

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

- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 
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c. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức 

gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây: 

- Trường hợp gửi thư: phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ 

đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp 

luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong 

phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

- Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải 

được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. 

- Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung 

phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường 

hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được 

coi là phiếu không tham gia biểu quyết. 

d. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng 

kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. 

Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

- Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 

- Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó 

phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức 

gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng 

vấn đề; 

- Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người 

giám sát kiểm phiếu. 

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm 

phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm 

phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được 

thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác. 

đ. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong 

thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty 

có trang thông tin điện tử. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay 

thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai 

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

e. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được 

thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu 

giữ tại trụ sở chính của Công ty. 
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g. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

nếu được số cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu 

quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết 

được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

 

 Điều 6. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết 

bằng hình thức hội nghị trực tuyến. 

1. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:  

Thực hiện theo Khoản 4 Điều 3 của Quy chế này. 

2. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến: 

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến: là cuộc họp đại hội đồng cổ đông 

mà các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực 

tuyến, bỏ phiếu điện tử. 

Mỗi cổ đông được cấp một (01) tài khoản truy cập: là tên đăng nhập và mật 

khẩu được gửi trong thư mời họp cho cổ đông để truy cập tham gia đại hội trực tuyến 

bỏ phiếu điện tử. 

Bỏ phiếu điện tử: là việc cổ đông thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu 

điện tử thông qua internet bằng hệ thống được xây dựng bởi Công ty hoặc cung cấp 

bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) hoặc đơn vị khác cung cấp 

dịch vụ bỏ phiếu điện tử cho Công ty. 

Khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến: Cổ đông thực hiện đăng nhập 

vào hệ thống qua tài khoản truy cập để tham dự họp trực tuyến và biểu quyết thông 

qua bỏ phiếu điện tử. 

3. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:  

Thực hiện theo Khoản 9 Điều 3 của Quy chế này. 

4. Điều kiện tiến hành:  

Hội đồng quản trị có quyền quyết định tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông theo 

hình thức trực tuyến thay vì tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức 

gặp mặt trực tiếp nếu đánh giá thấy việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gặp 

mặt trực tiếp có thể không thực hiện được do dịch bệnh, quyết định của cơ quan 

quản lý nước có thẩm quyền hoặc các nguyên nhân bất khả kháng khác. 

5. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:  

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông đều 

phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng hình thức Bỏ 

phiếu điện tử, tính theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp quyền 

biểu quyết theo số cổ phần được biểu quyết (sở hữu và đại diện) của cổ đông. 

6. Cách thức bỏ phiếu trực tuyến:  
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Các vấn đề sau đây được thông qua bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử theo 

phương thức có ý kiến tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với từng 

vấn đề: Thông qua Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua Chương 

trình Đại hội; Thông qua Quy chế Đại hội, Thể lệ biểu quyết, Thể lệ bầu cử; Thông 

qua Nghị quyết Đại hội; Thông qua các quyết định được tại Đại hội. 

7. Cách thức kiểm phiếu trực tuyến:  

Trong trường hợp tài khoản truy cập cho hệ thống bỏ phiếu điện tử chung với 

tài khoản truy cập để tham dự Đại hội: Cổ đông thực hiện xem các thông tin liên 

quan đến đợt bỏ phiếu đã được đăng tải trên hệ thống và thực hiện quyết định bỏ 

phiếu theo từng nội dung cần biểu quyết. 

Trong trường hợp tài khoản truy cập cho hệ thống bỏ phiếu điện tử riêng với 

tài khoản truy cập để tham dự Đại hội: Cổ đông sử dụng tài khoản truy cập cho hệ 

thống bỏ phiếu điện tử trực tiếp đăng nhập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử để xem các 

thông tin liên quan đến đợt bỏ phiếu đã được đăng tải trên hệ thống và thực hiện 

quyết định bỏ phiếu theo từng nội dung cần biểu quyết. 

8. Thông báo kết quả kiểm phiếu:  

Thực hiện theo Khoản 17 Điều 3 của Quy chế này. 

a. Kết quả bỏ phiếu điện tử trong thời gian thực hiện bỏ phiếu điện tử được 

thống kê và tính toán bởi đơn vị cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử hoặc hệ thống 

phần mềm của Công ty. 

b. Ban Bầu cử và kiểm phiếu là người tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu 

điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu. 

9. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:  

Thực hiện theo Khoản 19 Điều 3 của Quy chế này. 

10. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:  

Thực hiện theo Khoản 20 Điều 3 của Quy chế này. 

 

CHƯƠNG III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 Điều 7. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm 

của thành viên Hội đồng quản trị.  
1. Vai trò của Hội đồng quản trị:  

- Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công 

ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa 

vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị: 
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a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh 

doanh hàng năm của Công ty; 

b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của tùng 

loại; 

c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền 

chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác  

d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; 

đ. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 

Luật Doanh nghiệp; 

e. Quyết định phương án đầu tư, mua tài sản và dự án đầu tư có giá trị nhỏ 

hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài 

chính gần nhất của Công ty và giới hạn theo quy định của pháp; 

g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác 

có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong 

báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, 

khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp; 

i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người điều 

hành Công ty; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người 

quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại 

hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của 

những người đó; 

k. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành 

công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

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

thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần 

của doanh nghiệp khác; 

m. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, 

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông 

qua nghị quyết; 

n. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ 

đông; 

o. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức 

hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

p. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty; 
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q. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ 

về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quy chế về công 

bố thông tin của công ty; 

s. Quyết định thanh lý, nhượng bán tài sản có giá trị nhỏ hơn ba mươi năm 

phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của 

Công ty; 

t. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 

khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty. 

3. Quyền được cung cấp thông tin:  

a. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng 

giám đốc người điều hành khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình 

hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các chi nhánh trong Công 

ty. 

b. Người điều hành được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác 

thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục 

yêu cầu và cung cấp thông tin do Điều lệ công ty quy định. 

 

 Điều 8. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng 

quản trị 
1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 

a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người. 

b. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có 

thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm 

thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá hai (02) nhiệm kỳ 

liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì 

các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên 

mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. 

2. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị: 

a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu một phần ba 

(1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty 

hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của 

Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. 

b. Hội đồng quản trị gồm các Thành viên Hội đồng quản trị với thành phần 

sau: Chủ tịch Hội đồng quản trị; Thành viên HĐQT không điều hành; Thành viên 

HĐQT điều hành; Thành viên độc lập HĐQT. 

c. Công ty có tối thiểu hai (02) thành viên độc lập; 

d. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo 

quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 
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3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị: 

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên mười phần trăm 

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

mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba 

(03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) 

được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu 

mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi phần trăm 

(60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 

bảy mươi phần trăm (70%) đến tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy 

(07) ứng viên; và từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) 

được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng 

cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh 

nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề 

cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế 

hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu 

thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu 

quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật. 

4. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị: 

a. Cổ đông sử dụng phiếu bầu được phát khi thực hiện thủ tục đăng ký tham 

dự họp Đại hội đồng cổ đông để bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị; Việc 

bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. 

Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ 

ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều 

lệ công ty; Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như 

nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong 

số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế 

bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 

b. Đối với việc bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông thực hiện 

theo phương thức bầu dồn phiếu và theo hướng dẫn tại Quy chế bầu cử đã được Đại 

hội đồng cổ đông thông qua tại ngày họp. 

5. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng 

quản trị: 

a. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường 

hợp sau đây: 

- Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 của Luật 

doanh nghiệp; 

- Có đơn từ chức và được chấp thuận; 
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- Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

b. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường 

hợp sau đây: 

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

trừ trường hợp bất khả kháng; 

- Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

c. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên 

Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường 

hợp quy định tại điểm a và b khoản này. 

6. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: 

Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công 

bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng 

khoán. 

7. Cách thức giới thiệu ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị: 

Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu mười 

(10) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện 

tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu, 

ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, 

chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm 

vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu 

làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng 

quản trị được công bố bao gồm: 

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b. Trình độ chuyên môn; 

c. Quá trình công tác; 

d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của 

công ty khác) 

đ. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

e. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty; 

g. Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà 

ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản 

lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị 

(nếu có). 

8. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị: 

Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng 

quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng 



23 

 

quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu 

bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có 

số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo 

nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản 

trị. 

 

 Điều 9. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị. 

1. ĐHĐCĐ có quyền trả thù lao, tiền lương, thưởng cho thành viên Hội đồng 

quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị được nhân lương (đối với thành viên làm việc 

theo chế độ chuyên trách) hoặc thù lao (đối với thành viên làm việc theo chế độ kiêm 

nhiệm). 

Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ 

của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính 

mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và 

thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp 

thường niên. 

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh 

doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được 

thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo 

cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên 

Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện 

những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên 

Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn 

gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác  

theo quyết định của Hội đồng quản trị. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí 

đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện 

trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh 

trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc 

các tiểu ban của Hội đồng quản trị. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách 

nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiêm này không bao 

gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan 

đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty. 

 

 Điều 10. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị.  

1. Số lượng cuộc họp:  
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Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý một (01) lần và có thể họp bất 

thường.  

2. Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường: 

Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp 

sau đây: 

a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 

b. Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người quản lý khác; 

c. Có đề nghị của ít nhất hai (02) Thành viên Hội đồng quản trị; 

3. Thông báo họp Hội đồng quản trị:  

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải 

gửi thông báo mời họp chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Thông 

báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn 

đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại 

cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên (nếu có).  

b. Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, 

fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo 

đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký 

tại Công ty. 

4. Quyền dự họp Hội đồng quản trị của thành viên Ban kiểm soát: 

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và 

các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên 

Hội đồng quản trị. 

b. Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có 

quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. 

5. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị:  

Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư (3/4) tổng số 

thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại 

khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ 

hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp 

này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản 

trị dự họp. 

6. Cách thức biểu quyết: 

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

b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 

11 Điều 31 Điều lệ Công ty;  
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c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc 

hình thức điện tử khác; 

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

đ. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác; 

e. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu 

quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng 

quản trị chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở 

trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp; 

g. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch 

mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại 

điểm a và điểm b khoản 6 Điều 45 Điều lệ Công ty được coi là có lợi ích đáng kể 

trong hợp đồng đó; 

h. Theo quy định tại điểm g khoản 6 Điều này, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc 

họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị 

mà thành viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa 

là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên 

Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ; 

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

a. Nghị quyết được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; 

Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến 

của Chủ tịch Hội đồng quản trị; 

b. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ 

sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị 

quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp. 

8. Việc ủy quyền cho người khác dự họp của thành viên Hội đồng quản trị:  

Thành viên Hội đồng quản trị được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu 

quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. 

9. Lập biên bản họp Hội đồng quản trị: 

a. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, 

ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có 

thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

- Thời gian, địa điểm họp; 

- Mục đích, chương trình và nội dung họp; 
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- Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách 

thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 

- Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

- Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến 

của cuộc họp; 

- Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán 

thành và không có ý kiến; 

- Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

- Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại 

điểm b khoản 9 Điều này. 

b. Thư ký cuộc họp Hội đồng quản trị có trách nhiệm hoàn thiện nội dung 

nghị quyết của cuộc họp Hội đồng quản trị trình Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc 

thành viên khác trong Hội đồng quản trị được Chủ tịch ủy quyền) ký duyệt. Chủ tọa, 

người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về 

tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. 

c. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải 

được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

d. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý 

như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt 

và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. 

10. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng 

quản trị: 

Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu 

được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội 

dung theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. 

11. Thông báo Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: 

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm hoặc chỉ đạo Người phụ trách 

quản trị Công ty, Thư ký Hội đồng quản trị gửi nghị quyết, quyết định của Hội đồng 

quản trị tới các thành viên và cá nhân có liên quan. Nghị quyết, quyết định đó là 

bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý 

kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi.  

b. Việc công bố toàn phần hoặc một phần nội dung nghị quyết của Hội đồng 

quản trị tuân thủ quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng và quy 

định về quản lý văn thư của Công ty. 

 

 Điều 11. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị. 

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập Tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính 

sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng 



27 

 

thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là ba (03) người, 

bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài (Các thành viên 

độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm 

đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng 

tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị). Hoạt động của tiểu ban phải tuân 

thủ theo quy định của Hội đồng quản trị.  

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc 

Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại 

Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 

3. Hội đồng quản trị có trách nhiệm ban hành quyết định thành lập tiểu ban, 

quy định quy chế hoạt động của tiểu ban phù hợp quy định pháp luật và yêu cầu 

quản trị của Công ty. 

4. Chi phí hoạt động của Tiểu ban được xác định trong chi phí hoạt động của 

Hội đồng quản trị. 

 

 Điều 12. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công 

ty. 

1. Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị công ty: 

a. Có hiểu biết về pháp luật; 

b. Không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận 

đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty; 

c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết 

định của Hội đồng quản trị. 

2. Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty: 

Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất một (01) người phụ trách 

quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị Công ty tại doanh nghiệp. Người phụ 

trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 

5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp. 

3. Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty: 

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

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

trị có thể thành lập bộ phận giúp việc HĐQT và Người phụ trách quản trị công ty có 

thể kiêm trưởng bộ phận giúp việc HĐQT tùy từng thời điểm thích hợp. 

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

Sau khi được Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, bộ phận Văn thư Công 

ty có trách nhiệm thông báo quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản 

trị công ty đến Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các chi nhánh. 



28 

 

5. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty: 

a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; 

b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng 

cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 

c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

d. Tham dự các cuộc họp; 

đ. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy 

định của pháp luật; 

e. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị 

và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; 

g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của 

Công ty; 

h. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan; 

i. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; 

k. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công 

ty. 

 

CHƯƠNG IV. BAN KIỂM SOÁT 

 

 Điều 13. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của 

thành viên Ban kiểm soát. 

1. Vai trò của Ban kiểm soát: 

Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản 

trị, Ban Tổng giám đốc và báo cáo cho cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường 

niên hoặc bất thường. 

2. Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật 

doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau: 

a. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm 

toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty; quyết định 

tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi 

miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết. 

b. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình; 

c. Giám sát tình hình tài chính công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động 

của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác. 

d. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ 

đông; 
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đ. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công 

ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của 

doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị 

trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi 

phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả; 

e. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ 

đông thông qua. 

g. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 

155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Chứng khoán. 

h. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi 

nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân 

viên của Công ty trong giờ làm việc. 

i. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác 

cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều 

hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.  

l. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công 

ty. 

 

 Điều 14. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm 

soát.  

1. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát: 

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ 

của thành viên Ban Kiểm soát không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với 

số nhiệm kỳ không hạn chế. 

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát: 

Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy 

định tại Khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau: 

a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; 

b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm 

toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó. 

3. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát: 

a. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện tương tự quy 

định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 38 Điều lệ công ty; 

b. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng 

cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng 

viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản 
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trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương 

nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng 

cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. 

4. Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát: 

a. Cổ đông sử dụng phiếu bầu được phát khi thực hiện thủ tục đăng ký tham 

dự họp Đại hội đồng cổ đông để bỏ phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát; Việc bầu 

thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người 

trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử 

viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công 

ty; Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho 

thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử 

viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc 

Điều lệ công ty; 

b. Đối với việc bỏ phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông thực hiện 

theo phương thức bầu dồn phiếu và theo hướng dẫn tại Quy chế bầu cử đã được Đại 

hội đồng cổ đông thông qua tại ngày họp. 

5. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát: 

a. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 

- Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Ban Kiểm soát theo 

quy định tại khoản 2 Điều này; 

- Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

- Các trường hợp khác theo quy định tại Quy chế này và Điều lệ công ty. 

b. Thành viên Ban Kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 

- Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

- Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ 

trường hợp bất khả kháng; 

- Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban Kiểm 

soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

- Trường hợp khác theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 

6. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát: 

Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát phải được công 

bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng 

khoán. 

7. Tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Ban kiểm soát: 

a. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích 

khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định 



31 

 

tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm 

của Ban kiểm soát. 

b. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử 

dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không 

vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội 

đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. 

c. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí 

kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, 

quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong 

báo cáo tài chính hằng năm của Công ty. 

 

CHƯƠNG V. TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 Điều 15. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc. 

1. Vai trò, trách nhiệm của Tổng Giám đốc: 

Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công 

ty và chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước 

Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao. 

2. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của 

Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

b. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

c. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty; 

d. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; 

đ. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ 

các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

e. Quyết định tiền lươngvà lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, 

kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc; 

g. Tuyển dụng lao động; 

h. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

i. Trình Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động hằng năm; 

i. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và 

nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 
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 Điều 16. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với 

Tổng Giám đốc. 
1. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc: 

Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được bổ 

nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu 

chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quy chế do Hội 

đồng quản trị ban hành. 

2. Bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc: 

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

tuyển, ký hợp đồng thuê Tổng giám đốc theo quy chế do Hội đồng quản trị ban hành. 

3. Miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc: 

Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động với Tổng 

giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán 

thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế. 

4. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối 

với Tổng Giám đốc: 

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng lao động đối 

với Tổng Giám đốc phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố 

thông tin trên thị trường chứng khoán. 

5. Tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc: 

Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng 

giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định. 

Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công 

ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành 

mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội 

đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên 

 

CHƯƠNG VI. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 

 

 Điều 17. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và 

Tổng Giám đốc. 

1. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết 

quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc: 

a. Cuộc họp của Hội đồng quản trị: Chủ tịch HĐQT mời thành viên Ban kiểm 

soát tham dự. Theo nội dung chương trình cuộc họp, Chủ tịch HĐQT có thể mời các 

thành phần khác thuộc nhóm Người điều hành Công ty; Trưởng các Phòng ban 

chuyên môn, nghiệp vụ tham mưu, giúp việc; lãnh đạo các chi nhánh có liên quan 



33 

 

tham dự cuộc họp của HĐQT và báo cáo, giải trình công việc và tham gia ý kiến 

chuyên môn khi cần thiết. 

- Trình tự, thủ tục tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị được quy định tại 

Điều lệ Công ty, quy chế này và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 

b. Cuộc họp của Ban Kiểm soát: tại các cuộc họp có nội dung quan trọng, 

Trưởng Ban kiểm soát có thể mời một số thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám 

đốc và những người điều hành khác của Công ty để thảo luận về những vấn đề có 

liên quan. Thông báo mời họp phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa 

điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc tại 

cuộc họp, và phải được chuyển đến thành viên dự họp ít nhất năm (05) ngày trước 

khi tổ chức họp. Trưởng Ban kiểm soát phải có văn bản thông báo kết quả cuộc họp 

cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong thời gian năm (05) ngày làm việc sau 

khi cuộc họp kết thúc. 

- Trình tự, thủ tục tiến hành cuộc họp này thực hiện theo các quy định tại Điều 

lệ Công ty, quy chế này và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. 

c. Cuộc họp của Ban Tổng giám đốc: tại các cuộc họp có nội dung quan trọng, 

Tổng giám đốc có thể mời Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên Hội đồng quản trị và 

thành viên Ban kiểm soát tham gia cuộc họp để thảo luận về những vấn đề có liên 

quan. Thông báo mời họp phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm 

họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc tại cuộc họp, 

và phải được chuyển đến thành viên dự họp ít nhất ba (03) ngày làm việc trước khi 

tổ chức họp. Tổng giám đốc phải có văn bản thông báo kết quả cuộc họp cho Hội 

đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát trong thời gian năm (05) ngày làm việc sau 

khi cuộc họp kết thúc. 

- Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho thành viên 

Hội đồng quản trị khác tham dự các cuộc họp do Tổng giám đốc chủ trì. 

2. Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát 

và Tổng Giám đốc: 

Hội đồng quản trị đảm bảo tất cả các bản sao nghị quyết, quyết định của Hội 

đồng quản trị sẽ được cung cấp cho thành viên Ban kiểm soát và Tổng giám đốc 

Công ty (trường hợp không là thành viên HĐQT) đồng thời với việc cung cấp cho 

thành viên Hội đồng quản trị. 

3. Các trường hợp Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội 

đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị: 

a. Thực hiện theo khoản 2 Điều 9 của Quy chế này. 

b. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản 

trị mà có vai trò của Tổng giám đốc, Tổng giám đốc phải có tờ trình xin ý kiến đính 

kèm các tài liệu liên quan gửi đến Hội đồng quản trị. Tờ trình xin ý kiến phải theo 

các yêu cầu của HĐQT và tối thiểu phải gồm những nội dung cơ bản sau: 
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- Vấn đề cần xin ý kiến giải quyết; 

- Quan điểm của Tổng giám đốc về vấn đề cần xin ý kiến; 

- Đề xuất cụ thể phương án giải quyết. 

4. Báo cáo của Tổng Giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm 

vụ và quyền hạn được giao: 

Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo (trực tiếp hoặc bằng văn bản) Hội đồng 

quản trị tình hình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Trong báo cáo phải 

phản ánh được những nội dung cơ bản sau: 

a. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu giao; 

b. Nội dung chỉ đạo của Hội đồng quản trị; 

c. Tiến độ thực hiện tính đến thời điểm báo cáo; 

d. Hiệu quả thực hiện và nguyên nhân dẫn đến kết quả; 

đ. Phương hướng giải quyết và đề xuất cụ thể (nếu cần). 

5. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội 

đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc: 

Tổng giám đốc phải báo cáo cho Hội đồng quản trị tại các cuộc họp định kỳ 

hàng quý về việc triển khai và kết quả thực hiện các nghị quyết, các vấn đề ủy quyền 

khác của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc hoặc báo cáo đột xuất theo yêu 

cầu của các thành viên Hội đồng quản trị. 

6. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức 

thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 

a. Tổng giám đốc và những người điều hành khác có trách nhiệm tạo mọi điều 

kiện để các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ được phân công, được 

tiếp cận thông tin, báo cáo một cách đầy đủ và kịp thời. 

b. Tổng giám đốc có trách nhiệm điều hành các công việc sản xuất kinh doanh 

hàng ngày của Công ty theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao trên cơ sở thực hiện 

nghiêm túc, kịp thời các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp 

nhận thấy việc thực hiện sẽ gây tổn thất đến lợi ích của Công ty, Tổng giám đốc có 

trách nhiệm đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh cho phù hợp. Trường hợp 

Hội đồng quản trị không điều chỉnh nghị quyết, quyết định, Tổng giám đốc vẫn phải 

thực hiện nhưng có quyền bảo lưu ý kiến. HĐQT tự chịu trách nhiệm về quyết định 

của mình.  

c. Định kỳ hàng quý, sáu (06) tháng, hằng năm, Tổng giám đốc có trách nhiệm 

báo cáo Hội đồng quản trị tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đã thực hiện và 

kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn tiếp theo, cùng với kiến nghị cần thiết để 

thực hiện nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền. Khi phát hiện có rủi ro hoặc các sự 

có xảy ra có thể ảnh hưởng xấu đến uy tín, hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh của 
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Công ty, Tổng giám đốc cần kịp thời báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành 

viên Hội đồng quản trị trực tiếp phụ trách công việc đó biết để có biện pháp xử lý 

kịp thời. 

d. Định kỳ sáu (06) tháng, hằng năm, Tổng giám đốc xin ý kiến Hội đồng 

quản trị về nội dung Báo cáo tài chính và các tài liệu giải trình có liên quan trước 

khi ký ban hành và công bố thông tin theo quy định. 

đ. Tổng giám đốc chủ động quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Tổng 

giám đốc theo Điều lệ và Quy định quản lý nội bộ của Công ty; quyết định các biện 

pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp nhưng phải chịu trách 

nhiệm về những quyết định đó, đồng thời phải báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị 

biết. Thời hạn báo cáo không chậm hơn hai tư (24) giờ kể từ thời điểm phát sinh 

trường hợp khẩn cấp. 

7. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội 

đồng quản trị, các thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ 

cụ thể của các thành viên nêu trên: 

a. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ và tạo 

mọi điều kiện thuận lợi cho các thành viên Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ và quyền hạn của mình. 

b. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát việc 

thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát. 

c. Hội đồng quản trị đảm bảo các thành viên Ban kiểm soát được mời tham 

dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị. 

d. Thành viên Ban kiểm soát có thể đề nghị Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 

cung cấp các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành của Công ty, ngoài 

những thông tin báo cáo định kỳ phải cung cấp theo quy định. 

đ. Hội đồng quản trị ban hành cơ chế tạo điều kiện cho các thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc và những 

người điều hành khác của Công ty tham gia các khóa đào tạo, hội nghị, hội thảo, 

khảo sát trong và ngoài nước nhằm trau dồi trình độ chuyên môn, nâng cao kiến thức 

quản trị, điều hành. Việc tham gia các khóa đào tạo, hội thảo nói trên không được 

ảnh hưởng đến công việc chung của Công ty. 

 

CHƯƠNG VII. QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI  

HOẠT ĐỘNG KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC  

VÀ CÁC NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP KHÁC. 
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 Điều 18. Phương thức đánh giá hoạt động của người quản lý, người điều 

hành của Công ty. 

1. Việc đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và những 

người điều hành Công ty được thực hiện hàng năm. 

2. Thẩm quyền thực hiện đánh giá: 

a. Hội đồng quản trị tổ chức đánh giá nhận xét mức độ hoàn thành công việc 

và các tiêu chuẩn khác đối với thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh do 

Hội đồng quản trị bổ nhiệm; 

b. Ban kiểm soát tổ chức đánh giá nhận xét mức độ hoàn thành công việc và 

các tiêu chuẩn khác đối với thành viên Ban kiểm soát; 

c. Tổng giám đốc tổ chức đánh giá nhận xét mức độ hoàn thành công việc và 

các tiêu chuẩn khác đối với các chức danh do Tổng giám đốc bổ nhiệm; 

3. Tiêu chí, trình tự thủ tục đánh giá nhận xét người điều hành do cấp có thẩm 

quyền đánh giá quyết định. 

4. Các phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ, bộ phận giúp việc, Người phụ trách 

quản trị công ty, Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị được giao thực hiện hoạt động 

đánh giá này có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu hướng dẫn và giúp việc cho Hội đồng 

quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát trong công tác đánh giá nhận xét cán bộ 

hằng năm. 

 

 Điều 19. Nguyên tắc áp dụng các hình thức kỷ luật. 

1. Các hành vi bị xem xét áp dụng hình thức kỷ luật: 

a. Vi phạm tiêu chuẩn chức danh hoặc vi phạm nghĩa vụ theo quy định của 

Công ty. 

b. Vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật. 

2. Các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật: 

a. Đang trong thời gian nghỉ hàng năm, nghỉ theo chế độ, nghỉ việc riêng được 

cấp có thẩm quyền cho phép; 

b. Đang trong thời gian điều trị có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền; 

c. Đang bị tạm giữ, tạm giam chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều 

tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật. 

3. Các trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật: 

a. Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng mất năng lực hành vi dân 

sự khi thực hiện hành vi sai phạm; 

b. Được cấp có thẩm quyền xác nhận vi phạm quy định trong tình thế bất khả 

kháng khi thực hiện nhiệm vụ. 
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 Điều 20. Khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị. 

1. Việc trích lập quỹ khen thưởng đối với thành viên Hội đồng quản trị Công 

ty được quy định tại Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.  

2. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu trách nhiệm 

trước Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các hoạt động thuộc phạm vi quyền 

hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị có thể bị 

xem xét kỷ luật khi có hành vi vi phạm đã được quy định trong Điều lệ Công ty và 

các quy định quản lý nội bộ của Công ty. 

 

 Điều 21. Khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Ban kiểm soát.  

1. Việc trích lập quỹ khen thưởng đối với thành viên Ban kiểm soát Công ty 

được quy định tại Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. 

2. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu trách nhiệm trước 

Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát. 

Các thành viên Ban kiểm soát có thể bị xem xét kỷ luật khi có hành vi vi phạm quy 

định của pháp luật và Điều lệ Công ty.  

 

 Điều 22. Khen thưởng và kỷ luật đối với Người điều hành Công ty. 

1. Khen thưởng và kỷ luật đối với Tổng giám đốc: 

a. Khen thưởng: Hội đồng quản trị sẽ quyết định việc khen thưởng cụ thể cho 

Tổng giám đốc theo chính sách đã thiết lập và thỏa thuận trước, chi phí này được 

hạch toán vào chi phí quản lý. Việc khen thưởng thực hiện theo quy định liên quan 

của Công ty. 

b. Kỷ luật: Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản 

trị về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao. Tổng giám đốc có thể bị xem xét 

kỷ luật khi có hành vi vi phạm pháp luật hiện hành và Điều lệ, quy chế quản lý nội 

bộ của Công ty. 

2. Khen thưởng và kỷ luật đối với những người điều hành khác: 

a. Khen thưởng: Hội đồng quản trị sẽ quyết định việc khen thưởng cụ thể cho 

các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc và 

theo chính sách của Công ty, chi phí này được hạch toán vào chi phí quản lý. Việc 

khen thưởng thực hiện theo quy định liên quan của Công ty. 

b. Kỷ luật: Những người điều hành của Công ty bị xem xét kỷ luật khi có hành 

vi vi phạm pháp luật hiện hành và Điều lệ, quy chế quản lý nội bộ của Công ty. 

 

 Điều 23. Trách nhiệm về thiệt hại. 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, 

Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác của Công ty 
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không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ do 

pháp luật và Công ty quy định sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường về những thiệt 

hại do hành vi vi phạm của mình gây ra theo quy định của pháp luật và của Công ty. 

2. Trách nhiệm về bồi thường thiệt hại được xem xét ngay cả trong trường 

hợp cá nhân không có hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp gây thiệt hại nhưng không có 

ý thức ngăn cản hành vi vi phạm đó. 

 

CHƯƠNG VIII. HIỆU LỰC THI HÀNH 

 

 Điều 24. Sửa đổi, bổ sung Quy chế. 

1. Trong quá trình thực hiện, khi có nội dung không còn phù hợp với quy định 

pháp luật hiện hành và hoạt động quản trị của Công ty, Quy chế sẽ được sửa đổi, bổ 

sung cho phù hợp. 

2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông Công ty. 

3. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật hiện hành có liên quan 

đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập hoặc có nội dung khác với nội dung 

trong Quy chế này thì sẽ áp dụng của quy định của pháp luật hiện hành. 

 

 Điều 25. Hiệu lực. 

1. Quy chế này bao gồm 8 Chương, 24 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

ĐHĐCĐ thông qua và giao cho Hội đồng quản trị ban hành. Quy chế này thay thế 

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 23/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 

2. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa quy định của Quy chế này với quy 

định của Điều lệ Công ty về cùng một vấn đề thì quy định của Điều lệ Công ty được 

ưu tiên áp dụng. 

3. Hội đồng quản trị; Chủ tịch Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc, Phó tổng 

giám đốc, Trưởng các phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ, tham mưu, bộ phận giúp 

việc; Giám đốc các Chi nhánh; các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thực hiện Quy chế này.s 
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CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG 

 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc 

hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản 

trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy 

định khác của pháp luật có liên quan.   

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị Công 

ty, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 

hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. 

 

 Điều 2. Giải thích từ ngữ. 

1. Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây có nghĩa như sau:  

a. “Công ty” là Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam; 

b. "Đại hội đồng cổ đông" hoặc “ĐHĐCĐ” là Đại hội đồng cổ đông Công ty; 

c. “Điều lệ Công ty” là Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua và 

đang có hiệu lực; 

d. “Hội đồng quản trị” hoặc “HĐQT” là Hội đồng quản trị Công ty; 

đ. “Ban kiểm soát” hoặc “BKS” là Ban kiểm soát Công ty; 

e. “Ban Tổng giám đốc” gồm Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc Công 

ty; 

g. “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức được định nghĩa theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và Điều lệ Công ty; 

h. “Thành viên HĐQT không điều hành” là thành viên HĐQT không phải là 

Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; 

i. “Thành viên HĐQT độc lập” là Thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ bầu tại 

ĐHĐCĐ giữ vị trí là Thành viên HĐQT độc lập đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo 

quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành, các quy định của pháp luật có liên quan và 

Điều lệ Công ty; 

2. Các từ ngữ khác được sử dụng trong Quy chế này có nghĩa như quy định giải 

thích từ ngữ tại pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. 

 

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị. 

1. Mọi hoạt động của HĐQT phải bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật 

hiện hành và Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và quy định tại Quy chế này. 

Các thành viên HĐQT phải thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với trách nhiệm cẩn 

trọng và bảo vệ tối đa mọi quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty. 

2. HĐQT họp định kỳ hoặc đột xuất (bất thường) theo quy định của pháp luật 
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hiện hành và Điều lệ Công ty để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT. 

Trong thời gian giữa hai kỳ họp của HĐQT, Chủ tịch HĐQT là người chỉ đạo thực hiện 

các thủ tục trình HĐQT giải quyết công việc thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn 

bản.   

3. HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể biểu quyết, quyết định theo đa số kết 

hợp vai trò của người đứng đầu HĐQT. Các thành viên HĐQT chịu trách nhiệm cá 

nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, 

trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát 

triển của Công ty. 

4. Hội đồng quản trị chỉ đạo trực tiếp hoặc giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc 

tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

 

CHƯƠNG II. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị. 

 1. Thành viên HĐQT có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, 

Luật Chứng khoán, pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty, trong đó có quyền được 

cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công 

ty và các đơn vị trong Công ty. 

 2. Thành viên HĐQT có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các nghĩa 

vụ sau: 

 a. Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao 

nhất của cổ đông và của Công ty; 

 b. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có ý kiến về các vấn đề được đưa 

ra thảo luận; 

 c. Báo cáo kịp thời, đầy đủ với HĐQT các khoản thù lao được nhận từ các công 

ty con, công ty có vốn góp và các tổ chức khác; 

 d. Báo cáo HĐQT tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa công ty, công ty con, 

công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên 

vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao 

dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc 

là người qunar lý doanh nghiệp trong thời gian ba (03) năm gần nhất trước thời điểm 

giao dịch; 

 đ. Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo 

quy định của pháp luật; 

 3. Thành viên HĐQT độc lập có quyền, nghĩa vụ khác và cách thức tổ chức, phối 

hợp hoạt động do Điều lệ Công ty quy định. Thành viên HĐQT độc lập có một số trách 

nhiệm cụ thể sau:  

a. Chủ động theo dõi, báo cáo đánh giá độc lập về hoạt động của HĐQT, Ban 

Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty bảo đảm rõ ràng, minh bạch; 

b. Đánh giá độc lập về hiệu quả chỉ đạo quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng 

giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty; 

c. Báo cáo về các hạn chế, tồn tại của hoạt động quản lý, điều hành và kiến nghị 

giải pháp xử lý, khắc phục. 
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d. Các báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập được trình bày hoặc gửi tới 

ĐHĐCĐ, HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. 

 

Điều 5. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng 

giám đốc người điều hành khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình 

tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các chi nhánh trong Công ty. 

2. Người điều hành được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác 

thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu 

cầu và cung cấp thông tin thực hiện theo quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ 

Công ty. 

 

Điều 6. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị. 

1. Số lượng thành viên HĐQT Công ty là bảy (07) người, trong đó số lượng thành 

viên HĐQT độc lập do Điều lệ Công ty quy định. 

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có 

thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành 

viên độc lập HĐQT Công ty không quá hai (02) nhiệm kỳ liên tục. 

 3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì 

các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên 

mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy 

định khác. 

 

Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị. 

1. Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện do Pháp luật hiện 

hành và Điều lệ Công ty quy định, trong đó: 

a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp; 

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

lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của 

Công ty; 

c. Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản 

lý khác của Công ty; của người quản lý Công ty mẹ, người có thẩm quyền bổ nhiệm 

người quản lý của Công ty mẹ. 

2. Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo 

quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.  

 

Điều 8. Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

1. Chủ tịch HĐQT là người điều hành hoạt động của HĐQT, có đầy đủ quyền 
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hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm quy định tại Luật Doanh nghiệp, các quy định của pháp 

luật hiện hành có liên quan, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và các quy 

định cụ thể tại quy chế này.  

2. Chủ tịch HĐQT điều hành giải quyết các công việc đến và đi thuộc thẩm quyền 

của HĐQT; ban hành quyết định phân công nhiệm vụ cho các Thành viên HĐQT để 

thực hiện tốt vai trò của HĐQT trong việc chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chiến lược, 

kế hoạch, nghị quyết, quyết định ĐHĐCĐ giao. 

3. Để phục vụ cho hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và bộ máy tham mưu, 

giúp việc của Công ty phải gửi thông tin, báo cáo định kỳ {vào ngày mười lăm (15) của 

tháng tiếp theo sau tháng cuối quý đối với báo cáo quý} hoặc đột xuất theo yêu cầu cho 

Chủ tịch HĐQT nắm bắt kịp thời các số liệu về báo cáo tài chính theo quy định; tình 

hình SXKD bao gồm cả tình hình thị trường, chính sách cung cấp dịch vụ, giải pháp 

giữ khách hàng, đối tác và phát triển thêm khách hàng đối tác trong hoạt động cung cấp 

dịch vụ hoặc tham gia các gói thầu, dự án để cung cấp chuỗi dịch vụ (nếu có); biến 

động nhân lực chuyên môn chất lượng cao.  

 

Điều 9. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng 

quản trị. 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường 

hợp sau đây: 

a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 của Luật 

Doanh nghiệp; 

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c. Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường 

hợp sau đây: 

a. Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong sáu (06) tháng liên 

tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 

b. Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty. 

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên 

Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường 

hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bẩu bổ sung 

thành viên HĐQT trong các trường hợp theo quy định tại Điều lệ Công ty 

 

Điều 10. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên thành viên Hội 

đồng quản trị. 

1. Việc đề cử, ứng cử ứng viên làm thành viên HĐQT thực hiện theo quy định 

tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 
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2. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT do Đại hội đồng cổ đông 

quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu. Phương thức bầu do Điều lệ Công ty quy định. 

 

Điều 11. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên thành viên 

Hội đồng quản trị. 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên HĐQT, Công ty phải công bố thông 

tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp 

Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm 

hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có 

cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được 

công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi 

ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin 

liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm: 

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b. Trình độ chuyên môn; 

c. Quá trình công tác; 

d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của 

công ty khác); 

đ. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

e. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty; 

g. Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên 

đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các 

lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có). 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng 

quản trị thực hiện theo các quy định của pháp luật liên quan về công bố thông tin và 

quy chế về công bố thông tin của Công ty. 

 

CHƯƠNG III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị. 

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

ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ 

thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại 

hội đồng cổ đông quy định.  

3. Trong quy chế này, Hội đồng quản trị có một số quyền và nghĩa vụ cụ thể sau: 

a. Thuê chuyên gia, tư vấn: thẩm định giá, pháp luật, thẩm định đầu tư, xây dựng, 
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mua, bán, thanh lý tài sản; xây dựng hệ thống quy chế quản lý nội bộ; kiểm tra, giám 

sát nội bộ để hỗ trợ HĐQT trong việc đưa ra các quyết định bảo đảm tính phù hợp thực 

tế, rõ ràng, công khai, minh bạch và bảo vệ lợi ích của Công ty.   

b. Tổ chức hệ thống kiểm toán nội bộ trực thuộc theo quy định của Pháp luật 

hiện hành và phù hợp với quy mô của Công ty để thực hiện việc kiểm tra, giám sát, 

phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời mọi vi phạm pháp luật và quy định của Công ty 

để phòng ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn hoạt động của Công ty, bảo vệ quyền, lợi ích 

của Công ty, phòng chống thất thoát, lãng phí trong quản lý, điều hành. 

4. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc 

họp, lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản. Mỗi thành viên Hội đồng 

quản trị có một phiếu biểu quyết. 

5. Trường hợp nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị thông qua trái với 

quy định của pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty gây thiệt 

hại cho Công ty thì các thành viên HĐQT tán thành thông qua nghị quyết, quyết định 

đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải 

đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên HĐQT phản đối thông qua nghị quyết, quyết 

định nêu trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có 

quyền yêu cầu tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ Nghị quyết, quyết định nêu trên. 

 

Điều 13. Nhiệm vụ và quyền của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt ký 

kết hợp đồng giao dịch. 

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn ba 

mươi lăm phần trăm (35%) hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong 

vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn ba 

mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc 

một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ Công ty giữa Công ty với các 

đối tượng sau: 

a. Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Người quản lý 

khác và người có liên quan của đối tượng này; 

b. Cổ đông, Người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên mười phần trăm 

(10%) tổng số vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người liên quan của họ; 

c. Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2, Điều 164 

Luật Doanh nghiệp. 

2. Người đại diện của Công ty ký hợp đồng, giao dịch này phải thông báo cho 

thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp 

đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao 

dịch. HĐQT quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn tối đa là 

mười (10) ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Thành viên HĐQT có lợi ích liên 

quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết. 

 

Điều 14. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại 

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

các trường hợp sau: 

a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 

b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng 

thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; 

c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 

của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện 

bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ 

đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký 

của các cổ đông có liên quan; 

d. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

đ. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: 

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

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

đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối 

thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và 

điểm d khoản 1 Điều này; 

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau 

đây: 

a. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; 

b. Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông; 

c. Lập chương trình và nội dung cuộc họp; 

d. Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; 

đ. Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc 

họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành 

viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; 

e. Xác định thời gian và địa điểm họp; 

g. Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật 

doanh nghiệp; 

h. Các công việc khác phục vụ cuộc họp. 

 

Điều 15. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị.  

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập Tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính 

sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành 

viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là ba (03) người, bao 

gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài (Các thành viên độc lập 

Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong 
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tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo 

quyết định của Hội đồng quản trị). Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định 

của Hội đồng quản trị; 

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc 

Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại 

Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 

 

Điều 16. Người phụ trách quản trị Công ty và bộ phận giúp việc Hội đồng 

quản trị, Tiểu ban trực thuộc HĐQT.  

1. Việc lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty (trong 

đó bao gồm: tiêu chuẩn, điều kiện; thủ tục thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm; quyền và 

nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty) thực hiện theo quy định của Pháp luật 

liên quan, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 

2.  Hội đồng quản trị có thể thành lập bộ phận giúp việc HĐQT và các tiểu ban 

trực thuộc HĐQT bao gồm Người Phụ trách quản trị Công ty, Thư ký công ty và một 

số chuyên viên thư ký HĐQT hoặc tham mưu, giúp việc khác cho HĐQT, Chủ tịch 

HĐQT, Tiểu ban. 

 

CHƯƠNG IV. CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Điều 17. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị.  

1. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý một (01) lần và có thể họp bất 

thường.  

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường trong 

trường hợp sau đây: 

a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 

b. Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người quản lý khác; 

c. Có đề nghị của ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; 

3. Thủ tục đề nghị và triệu tập họp HĐQT trong trường hợp họp bất thường thực 

hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải 

gửi thông báo mời họp chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo 

mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo 

luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và 

phiếu biểu quyết của thành viên;  

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, 

phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm 
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đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công 

ty. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các 

tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội 

đồng quản trị. 

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền 

thảo luận nhưng không được biểu quyết. 

6. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư (3/4) tổng số 

thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản 

này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong 

thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp 

được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

7. Thành viên HĐQT được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường 

hợp sau đây: 

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

b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 9 

Điều này;  

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

hình thức điện tử khác; 

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

phương tiện khác. 

8. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết 

phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm 

nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng 

kiến của tất cả những người dự họp; 

9. Thành viên HĐQT phải tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Thành viên 

được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên HĐQT 

chấp thuận. 

10. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang 

lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; 

11. Nghị quyết được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; 

Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của 

Chủ tịch Hội đồng quản trị; 

12. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ 

sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị 

quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp. 
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Điều 18. Biên bản họp Hội đồng quản trị. 

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi 

và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập 

thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b. Thời gian, địa điểm họp; 

c. Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách 

thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 

đ. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

e. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến 

của cuộc họp; 

g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán 

thành và không có ý kiến; 

h. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

i. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 2 Điều này. 

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu 

được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội 

dung theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. 

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu 

trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp HĐQT. 

4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được 

lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty; 

5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như 

nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng 

tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. 

 

Điều 19. Thủ tục họp và điều hành cuộc họp. 

1. Để cuộc họp HĐQT đạt hiệu quả cao, cuộc họp HĐQT cần bảo đảm các thủ 

tục cụ thể sau: 

a. Chủ tịch HĐQT chủ tọa phiên họp chỉ đạo thực hiện việc điểm danh số Thành 

viên HĐQT tham dự cuộc họp và đề nghị các Thành viên HĐQT chính thức tham dự 

cuộc họp biểu quyết về việc ủy quyền của Thành viên HĐQT không tham dự (nếu có) 

để bảo đảm cuộc họp được tổ chức đúng quy định. 
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b. Chủ tịch HĐQT chủ tọa phiên họp đề nghị các Thành viên HĐQT biểu quyết 

thông qua chương trình cuộc họp được gửi theo giấy mời hoặc các vấn đề mới phát 

sinh được Chủ tịch HĐQT đề nghị bổ sung vào chương trình cuộc họp để thảo thuận 

thông qua ngay tại cuộc họp nếu đa số các Thành viên HĐQT tham dự cuộc họp tán 

thành. 

2. Chủ tịch HĐQT điều hành cuộc họp theo trình tự, thủ tục quy định và phải có 

nội dung sau: 

a. Báo cáo theo dõi, đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ được giao 

giữa hai phiên họp của HĐQT: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc hoặc Thành viên HĐQT 

phụ trách thực hiện nhiệm vụ HĐQT giao (nếu có) trình bày báo cáo đánh giá tiến độ, 

kết quả thực hiện Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT, các vấn đề liên quan và 

các nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ thực hiện tiếp theo nếu chưa hoàn thành. Các Thành 

viên thảo luận, Chủ tịch HĐQT tổng hợp các ý kiến và kết luận những nội dung cơ bản 

để HĐQT biểu quyết thông qua.   

b. Chủ tịch HĐQT đề nghị Tổng giám đốc hoặc đại diện của Ban Tổng giám đốc 

tham dự cuộc họp trình bày báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của kỳ vừa qua, kế 

hoạch sản xuất kinh doanh trong kỳ tới, dự báo tình hình đạt được. Các vấn đề, khó 

khăn vướng mắc (nếu có) để HĐQT nắm bắt, xem xét, giải quyết (nếu cần). Báo cáo 

tình hình sản xuất kinh doanh trình bày tại HĐQT phải đầy đủ các nội dung theo quy 

định và phản ánh, đánh giá trung thực tình hình thực tế SXKD của Công ty tại thời 

điểm đó. 

c. Các thành viên đã trình bày báo cáo tại cuộc họp có trách nhiệm giải thích làm 

rõ hoặc giải trình ý kiến của các Thành viên HĐQT dự họp, trong trường hợp nội dung 

phức tạp thì có quyền bổ sung bằng văn bản sau cuộc họp HĐQT và nếu được chủ tọa 

chấp thuận. 

d. Chủ tịch HĐQT điều hành cuộc họp theo chương trình họp đã được HĐQT 

thông qua, yêu cầu Bộ phận giúp việc HĐQT chuẩn bị tài liệu cung cấp, bổ sung gửi 

cho các Thành viên HĐQT và các thành phần mời tham dự cuộc họp (nếu có). 

 Đ. Chủ tịch HĐQT đề nghị đại diện đơn vị, cá nhân chủ trì từng nội dung trình 

HĐQT báo cáo cụ thể tại cuộc họp và để các Thành viên HĐQT, các thành phần tham 

dự cuộc họp hỏi, trao đổi, làm rõ; yêu cầu đại diện đơn vị, cá nhân giải thích, làm rõ, 

giải trình; Chủ tịch HĐQT điều hành HĐQT thảo luận, mời Tiểu ban liên quan cho ý 

kiến tham mưu, thẩm định (nếu có) và mời Thành viên HĐQT theo dõi, phụ trách lĩnh 

vực (nếu có) cho ý kiến tham mưu, đề nghị với HĐQT để các Thành viên HĐQT khác 

hiểu rõ thêm;   

e. Chủ tịch HĐQT gợi ý kết luận từng vấn đề xin ý kiến và đề nghị Thành viên 

HĐQT cho ý kiến thông qua tuần tự từng nội dung theo chương trình họp trên nguyên 

tắc dân chủ, khách quan, tuân thủ các quy định liên quan về cuộc họp của HĐQT. 
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g. Chủ tịch HĐQT đề nghị đại diện Ban kiểm soát cho ý kiến về việc giám sát 

bảo đảm tuân thủ các quy định liên quan của cuộc họp, ý kiến đối với những vấn đề 

được thông qua tại cuộc họp, các kiến nghị, cảnh báo đối với các hoạt động của Công 

ty (nếu có) để HĐQT thảo luận, trả lời hoặc có giải pháp chỉ đạo giải quyết cho phù 

hợp. 

3. Biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị: 

a. Chủ tịch HĐQT chủ tọa phiên họp đề nghị các Thành viên HĐQT tham dự 

cuộc họp thông qua các quyết định bằng hình thức biểu quyết giơ tay hoặc bỏ phiếu. 

b. Mỗi Thành viên HĐQT hoặc người được ủy quyền hợp lệ sẽ có một (01) phiếu 

biểu quyết. Cách thức kiểm phiếu hoặc thông qua giơ tay tại cuộc họp do Bộ phận giúp 

việc HĐQT thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, quy chế quản trị 

nội bộ của Công ty. 

 

Điều 20. Quy trình dự thảo, ban hành văn bản của Hội đồng quản trị. 

1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị chỉ được ban hành trên cơ sở Biên bản cuộc 

họp Hội đồng quản trị hoặc Biên bản Tổng hợp ý kiến Thành viên HĐQT của Bộ phận 

giúp việc HĐQT. 

2. Đối với những Nghị quyết của HĐQT mà cần phải có Quyết định cụ thể để 

triển khai thì Bộ phận giúp việc HĐQT dự thảo hoặc chủ trì, phối hợp với các phòng, 

ban tham mưu, giúp việc liên quan dự thảo.  

3. Khi phát sinh những nội dung mà Hội đồng quản trị nhận thấy cần có sự trao 

đổi công việc với Ban Tổng giám đốc hoặc trao đổi thông tin với Ban kiểm soát, các tổ 

chức đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp ngoài Công ty thì Bộ phận giúp việc HĐQT 

hoặc Phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ dự thảo văn bản dưới hình thức công văn trình 

Chủ tịch HĐQT ký công văn trao đổi, đề nghị, trả lời. 

 

Điều 21. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu của HĐQT. 

1. Hồ sơ, tài liệu liên quan đến tổ chức và hoạt động của HĐQT được lưu trữ và 

bảo mật ở văn phòng Bộ phận giúp việc HĐQT tại trụ sở Công ty theo quy định của 

pháp luật về chế độ văn thư, lưu trữ và của Công ty. 

2. Bộ phận giúp việc HĐQT phải lập sổ văn thư ghi chép văn bản đi, đến HĐQT, 

Sổ biên bản, Nghị quyết của HĐQT theo chế độ theo quy định của pháp luật về chế độ 

văn thư, lưu trữ và của Công ty, ứng dụng công nghệ thông tin để bảo đảm việc tra cứu, 

nghiên cứu, trích lục được dễ dàng, thuận lợi. 

3. Đối với những tài liệu mang tính chất nội bộ, ảnh hưởng đến khách hàng, sản 

xuất kinh doanh của Công ty thì những người có quyền như Thành viên HĐQT, Thành 

viên Ban Kiểm soát chỉ được phép tìm hiểu hồ sơ, tài liệu tại văn phòng. Trong trường 

hợp có nhu cầu sao chụp hoặc mang những hồ sơ, tài liệu này ra khỏi Văn phòng thì 

phải có sự đồng ý của Chủ tịch HĐQT. 
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CHƯƠNG V. BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH 

 

Điều 22. Trình báo cáo hằng năm. 

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo 

cáo sau đây: 

a. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty; 

b. Báo cáo tài chính; 

c. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty; 

d. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát. 

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến 

Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là ba mươi (30) ngày trước ngày khai mạc cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ công ty không có quy định khác; 

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban 

kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm 

nhất là mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn khác dài hơn. Cổ đông sở hữu cổ 

phần của Công ty theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Điều lệ công ty có quyền tự mình 

hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp 

xem xét báo cáo quy định tại Điều này. 

 

Điều 23. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị. 

1. Công ty có quyền trả thù lao, tiền lương, thưởng cho thành viên Hội đồng quản 

trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. Thành viên Hội đồng quản trị được nhân lương 

(đối với thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách) hoặc thù lao (đối với thành viên 

làm việc theo chế độ kiêm nhiệm).. 

2. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ 

của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính 

mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng 

của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. 

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh 

doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được 

thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo 

cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên; 

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội 

đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những 

công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng 

quản trị, có thể được trả thêm phụ cấp theo quyết định của Hội đồng quản trị; 



17 
 

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi 

lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách 

nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong 

việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu 

ban của Hội đồng quản trị; 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm 

sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiêm này không bao gồm bảo 

hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi 

phạm pháp luật và Điều lệ công ty. 

 

Điều 24. Công khai các lợi ích liên quan. 

1. Thành viên HĐQT của Công ty phải kê khai cho công ty các lợi ích liên quan 

của mình, bao gồm: 

a. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh của 

doanh nghiệp mà họ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần 

vốn góp hoặc cổ phần đó; 

b. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh của 

doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần 

vốn góp hoặc cổ phần trên mười phần trăm (10%) vốn điều lệ. 

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 

bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung 

phải thông báo với Công ty trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày có sửa 

đổi, bổ sung tương ứng. 

3. Thành viên HĐQT nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực 

hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty 

đều phải giải trình bản chất, nội dung công việc đó trước HĐQT và chỉ được thực hiện 

khi được đa số thành viên còn lại của HĐQT chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai 

báo hoặc không được sự chấp thuận của HĐQT thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động 

đó thuộc về Công ty.  

 

CHƯƠNG VI. MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Điều 25. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị. 

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành 

viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong 

quá trình xử lý công việc được phân công. 

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công 

chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh 

vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành 
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viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính 

báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức 

họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, 

Điều lệ công ty và Quy chế này; 

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị 

thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. 

Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị 

về việc bàn giao đó. 

 

Điều 26. Mối quan hệ với Ban Tổng giám đốc. 

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng giám 

đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát 

thực hiện các nghị quyết. 

 

Điều 27. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát. 

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là quan hệ phối hợp. 

Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng 

và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm 

vụ. 

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát, 

Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây 

dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời. 

 

CHƯƠNG VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 28. Hiệu lực thi hành. 

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt 

Nam bao gồm 07 chương, 28 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2021. 
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Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát quy định cơ cấu 

tổ chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát và các 

thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và 

các quy định khác có liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng 

cho Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát. 

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban kiểm 

soát chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước 

Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các công việc, quyết định của Ban kiểm 

soát. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Trong Quy chế này Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (sau đây 

gọi tắt là “Công ty”). 

2. Các từ ngữ đã được định nghĩa trong Điều lệ Công ty được áp dụng tương 

tự như trong Quy chế này. 

3. Trường hợp Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan có 

sự thay đổi dẫn đến quy định tại Quy chế này khác với Điều lệ Công ty và quy định 

của pháp luật thì áp dụng theo quy định mới tại Điều lệ Công ty và quy định của 

pháp luật. 

Chương II 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

 Điều 4. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát 

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao. 

2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt 

nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty. 

3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, 

chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty 

để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. 

4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây 

thiệt hại cho Công ty hoặc người khác thì thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách 

nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà 

thành viên Ban kiểm soát có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công ty. 
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6. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm trong thực hiện 

quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát, 

yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả. 

Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát có ba (03) thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm 

soát không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

2. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 

3. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. 

4. Trường hợp thành viên Ban kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 

mà thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban kiểm 

soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành 

viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. 

Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát 

1. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau 

đây: 

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh 

nghiệp; 

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, 

kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh 

doanh của Công ty; 

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, 

Tổng Giám đốc và người quản lý khác; 

d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc 

người lao động của Công ty; 

đ) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

e) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp 

thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền 

trước đó; 

g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan 

và Điều lệ Công ty. 

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên 

Ban kiểm soát công ty đại chúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật 

Doanh nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh 

nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người 

đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty. 

Điều 7. Trưởng Ban kiểm soát 

1. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một 

trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh 

doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 
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2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban 

kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. 

3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. 

Điều 8. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát 

1. Tự ứng cử và đề cử người vào Ban kiểm soát theo nguyên tắc cổ đông hoặc 

nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thổng trở lên có quyền đề cử 

người vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu: 

a) Từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được tự ứng cử hoặc 

đề cử một (01) ứng cử viên; 

b) Từ 20% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được tự ứng cử hoặc 

đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;  

c) Từ 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được tự ứng cử hoặc đề cử 

tối đa ba (03) ứng cử viên.  

2. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát 

phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc 

Đại hội đồng cổ đông; 

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng 

cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh 

nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử 

theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế 

hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng 

cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu 

thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. 

Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát 

1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm 

quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương 

thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với 

tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ 

đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một 

số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số 

phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất 

cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ hai (02) 

ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của 

Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang 

nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 

Điều 10. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm 

soát 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường 

hợp sau đây: 



7 
 

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo 

quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp 

sau đây: 

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, 

trừ trường hợp bất khả kháng; 

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban 

kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 11. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm 

soát 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty phải 

công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu mười (10) ngày trước ngày 

khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ 

đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Ban 

kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông 

tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, 

cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm 

soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban kiểm soát được công bố bao gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát của công ty khác); 

đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty; 

g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử 

viên đang nắm giữ các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty của 

ứng cử viên Ban kiểm soát (nếu có). 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm 

soát thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 

Chương III 

BAN KIỂM SOÁT 

Điều 12. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và 
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người quản lý khác trong việc quản lý và điều hành Công ty. 

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

quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của 

công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. 

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh 

doanh, báo cáo tài chính hằng năm và sáu (06) tháng của Công ty, báo cáo đánh giá 

công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại 

hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan 

thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và 

đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị 

hoặc Đại hội đồng cổ đông. 

4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát 

nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty. 

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công 

việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy 

định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp. 

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 

115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy (07) 

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

từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu 

cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc 

kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động 

bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh 

doanh của Công ty. 

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, 

bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh 

của Công ty. 

8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc vi phạm quy 

định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội 

đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có 

giải pháp khắc phục hậu quả. 

9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội 

đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty. 

10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực 

hiện nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều 20 Quy chế này và báo cáo Đại hội 

đồng cổ đông theo quy định tại Điều 17 của Quy chế này. 

11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi 

trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông. 

12.  Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động 

của Công ty theo đề nghị của cổ đông. 
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13.  Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ 

đông. 

14. Thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời 

hạn ba mươi (30) ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại 

hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp. 

15. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

16.  Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai Danh 

sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp. 

17.  Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức 

kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ 

chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi 

xét thấy cần thiết. 

18.  Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

19.  Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành 

viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động. 

20. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ 

đông. 

21.  Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ 

công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh 

nghiệp khác, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị 

trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi 

phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

22.  Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ 

đông thông qua. 

23.  Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm 

phiếu nếu được Hội đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng 

văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

24.  Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa 

cuộc họp đối với trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm 

việc mà các thành viên Hội đồng quản trị còn lại không bầu được người làm chủ tọa. 

Trường hợp này, người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. 

25.  Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 13. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát 

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời 

điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm: 

a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài 

liệu kèm theo; 
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b) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 

quản trị; 

c) Báo cáo của Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do 

Công ty phát hành. 

2. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu 

giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của 

người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc. 

3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người 

quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác 

quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của thành viên 

Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát. 

Điều 14. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất 

thường Đại hội đồng cổ đông 

1. Ban kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại 

hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày trong trường hợp Hội đồng quản 

trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

a) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên 

theo quy định của pháp luật; 

b) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 

115 Luật Doanh nghiệp; 

c) Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Ban kiểm 

soát nhưng Hội đồng quản trị không thực hiện, [trừ trường hợp Điều lệ công ty có 

quy định khác]. 

2. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định thì Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty. 

3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 

khoản 1 Điều này sẽ được Công ty hoàn lại. 

Chương IV 

CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT 

Điều 15. Cuộc họp của Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành 

viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát. 

2. Cuộc họp bất thường của Ban kiểm soát được tiến hành theo đề nghị của 

một trong các đối tượng sau: 

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

b) Ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên Hội đồng quản trị trở lên. 

c) Trưởng Ban kiểm soát. 

d) Ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm  soát trở lên. 
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3. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị 

họp Ban kiểm soát bất thường của một trong các đối tượng nêu tại Điểm a, b, d của 

Khoản 2 Điều này, Trưởng Ban kiểm soát phải triệu tập và tiến hành cuộc họp Ban 

kiểm soát bất thường. 

Trường hợp, sau hai (02) lần đề nghị kế tiếp mà Trưởng Ban kiểm soát không 

triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát 

phải tiến hành họp Ban kiểm soát để xử lý công việc, đồng thời quyết định việc miễn 

nhiệm, bãi nhiệm chức danh Trưởng ban, bầu một thành viên Ban kiểm soát đảm 

bảo các điều kiện giữ chức danh Trưởng Ban. 

 Trường hợp cuộc họp của Ban Kiểm soát được Trưởng Ban Kiểm soát triệu 

tập nhưng không đủ số thành viên tham dự theo quy định, Trưởng Ban Kiểm soát 

phải tiếp tục triệu tập cuộc họp lần hai trong thời gian không quá mười lăm (15) () 

ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Sau hai lần triệu tập họp vẫn không đủ số 

thành viên tham dự theo quy định, Trưởng Ban Kiểm soát phải thông báo cho Chủ 

tịch Hội đồng quản trị và đề nghị triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong 

thời hạn không quá ba mươi (30) () ngày tiếp theo để Đại hội đồng cổ đông xem xét 

về thành phần và tư cách của các Kiểm soát viên. 

4. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám 

đốc, Phó Tổng giam đốc, các phòng ban nghiệp vụ Công ty và đại diện tổ chức kiểm 

toán được chấp thuận tham dự trả lời các vấn đề cần được làm rõ. 

Điều 16. Nguyên tắc làm việc của Ban kiểm soát 

1. Số thành viên tham dự yêu cầu: 

Cuộc họp Ban kiểm soát được tiến hành khi có từ hai phần ba (2/3) số thành 

viên Ban kiểm soát trở lên trực tiếp tham dự hoặc thông qua người thay thế là một 

trong các thành viên Ban kiểm soát được ủy quyền. 

2. Nguyên tắc biểu quyết: 

a) Mỗi thành viên tham dự cuộc họp Ban kiểm soát sẽ có một phiếu biểu quyết 

tại cuộc họp Ban kiểm soát. Nếu thành viên Ban kiểm soát không thể tham dự cuộc 

họp thì có thể ủy quyền biểu quyết của mình bằng văn bản cho một thành viên khác 

(là đối tượng được phép tham gia biểu quyết) thực hiện biểu quyết thay. 

b) Thành viên Ban kiểm soát có quyền lợi liên quan tới vấn đề được đưa ra 

Ban kiểm soát để quyết định sẽ không được phép tham gia biểu quyết đối với vấn 

đề đó và không được tính vào số lượng đại biểu yêu cầu có mặt tại cuộc họp, đồng 

thời cũng không được nhận ủy quyền của thành viên khác để tham gia biểu quyết 

vấn đề đó. 

c) Tại cuộc họp, nếu có thành viên Ban kiểm soát nào nghi ngờ một thành 

viên có quyền lợi liên quan hoặc liên quan đến quyền được biểu quyết của thành 

viên, và những nghi ngờ đó không được thành viên đó tự nguyện giải quyết bằng 

cách chấp thuận từ bỏ quyền biểu quyết, thì nghi ngờ đó sẽ được chuyển tới chủ tọa 

của cuộc họp. Phán quyết của chủ tọa sẽ có giá trị cuối cùng và có tính kết luận trừ 

trường hợp khi bản chất hoặc mức độ quyền lợi của thành viên có liên quan đó chưa 

được biết rõ. 
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3. Biểu quyết theo đa số: 

a) Quyết định của Ban kiểm soát được thông qua nếu được đa số thành viên 

Ban kiểm soát có quyền tham gia biểu quyết dự họp chấp thuận. 

b) Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có 

ý kiến của Trưởng Ban kiểm soát hoặc thành viên được Trưởng Ban kiểm soát ủy 

quyền chủ tọa cuộc họp (trường hợp Trưởng Ban kiểm soát vắng mặt). 

Điều 17. Biên bản họp Ban kiểm soát 

1. Cuộc họp Ban kiểm soát phải được ghi đầy đủ vào biên bản. Biên bản họp 

Ban kiểm soát được lập bằng tiếng Việt và phải được tất cả các thành viên Ban kiểm 

soát tham dự cuộc họp ký tên và phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và 

trung thực của biên bản. 

2. Chủ tọa cuộc họp có trách nhiệm phân công ghi chép và gửi biên bản họp 

Ban kiểm soát cho các thành viên Ban Kiểm soát và Biên bản đó sẽ được coi là 

những bằng chứng mang tính kết luận về công việc tiến hành tại các cuộc họp đó. 

3. Sổ biên bản và biên bản cuộc họp Ban kiểm soát phải được lưu giữ và bảo 

quản bởi Trưởng Ban kiểm soát. 

Chương V 

BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH 

Điều 18. Trình báo cáo hàng năm 

Các Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên bao gồm các nội dung sau đây: 

1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội 

đồng quản trị, Tổng giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban 

kiểm soát. 

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng 

thành viên Ban kiểm soát. 

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của 

Ban kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty. 

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do 

Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ 

với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người có liên quan của 

thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng 

quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 

03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. 

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người 

điều hành doanh nghiệp khác. 

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng 
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quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông. 

8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức 

kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ 

chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi 

xét thấy cần thiết. 

Điều 19. Tiền lương và quyền lợi khác 

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được 

thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích 

khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định 

tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm 

của Ban kiểm soát. 

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử 

dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không 

vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội 

đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. 

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí 

kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, 

quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong 

báo cáo tài chính hằng năm của Công ty. 

Điều 20. Công khai các lợi ích liên quan 

1. Thành viên Ban kiểm soát của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi 

ích liên quan của mình, bao gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của 

doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời 

điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó; 

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của 

doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở 

hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ. 

2. Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong 

thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, 

bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể 

từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng. 

3. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên 

Ban kiểm soát chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để 

phục vụ lợi ích của Công ty. 

4. Thành viên Ban kiểm soát có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty 

khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn 

điều lệ với thành viên Ban kiểm soát hoặc với những người có liên quan của thành 

viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do 
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Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện 

công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán 

về công bố thông tin. 

5. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên 

này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực 

hiện các giao dịch có liên quan. 

Chương VI 

MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Điều 21. Mối quan hệ giữa các thành viên Ban kiểm soát 

Các thành viên Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn 

nhau nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện 

tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định pháp luật và 

Điều lệ công ty. Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công việc chung của Ban 

kiểm soát nhưng không có quyền chi phối các thành viên Ban kiểm soát. 

Điều 22. Mối quan hệ với Ban Tổng giám đốc 

 Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Ban Tổng giám đốc, là đơn vị thực 

hiện chức năng giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc. 

Ban Kiểm soát thông báo cho Tổng giám đốc kế hoạch kiểm tra kiểm soát 

định kỳ, đột xuất; kết quả kiểm tra, kiểm soát định kỳ hoặc đột xuất sau khi kết thúc 

việc kiểm tra kiểm soát. 

Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, đơn vị phụ thuộc 

cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và những phương tiện phục vụ công tác kiểm tra, 

kiểm soát theo yêu cầu của Ban Kiểm soát, cử cán bộ có đủ năng lực chuyên môn 

phù hợp với yêu cầu của Ban Kiểm soát tham gia các đoàn kiểm tra, kiểm soát khi 

được yêu cầu. 

Khi nhận được kết quả kiểm tra kiểm soát của Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám 

đốc xem xét, quyết định xử lý đối với các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát theo 

thẩm quyền. Ban Kiểm soát theo dõi việc thực hiện của các ý kiến, kiến nghị của 

Ban Kiểm soát. 

Ban Tổng giám đốc thông báo ngay cho Ban Kiểm soát khi phát hiện những 

yếu kém, sai phạm gây tổn thất cho Công ty hoặc các thông tin, quyết định, kế hoạch 

sản xuất kinh doanh tác động xấu đến các cổ đông để phối hợp xử lý. 

 Điều 23. Mối quan hệ làm việc với Hội đồng quản trị 

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, là đơn 

vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị. 

 Ban Kiểm soát thông báo cho Hội đồng quản trị kế hoạch kiểm tra kiểm soát 

định kỳ, đột xuất; kết quả kiểm tra, kiểm soát định kỳ hoặc đột xuất sau khi kết thúc 

việc kiểm tra kiểm soát.  

Khi nhận được kết quả kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản 
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trị xem xét, quyết định xử lý đối với các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát theo 

thẩm quyền. Ban Kiểm soát theo dõi việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của Ban 

Kiểm soát. 

Hội đồng quản trị thông báo ngay cho Ban Kiểm soát khi phát hiện những yếu 

kém, sai phạm gây tổn thất cho Công ty hoặc các thông tin, quyết định, kế hoạch sản 

xuất kinh doanh tác động xấu đến các cổ đông để phối hợp xử lý. 

Chương VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 Điều 24. Hiệu lực thi hành 

Quy chế này gồm bảy (07) chương, hai mươi tư (24) Điều, được Đại Hội đồng 

cổ đông thường niên thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021. 

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 
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