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cQNG HoA xA

bQno Tv
OO PHAN

sU0l\19

cIAY Uv euvnn
Bidu quyiit liiy j, kiiin Cd d6ng bingvdn ban)

C0ng ty C6 phAn Dudrrg Kon Tum (KTS)

2. BOn nh{n rfiy quydn:
TOn c6

nhdr/t6 chric:..

CN'IND/GPDKKD sil:.....................c6p ngAy .......................1?i.........................
Dia chi:.............
Di0n thoai:........
l ong so co pnan

ougc uy quyen:...........

@tingchfr:......

.............)

3. NQi dung rfiy quydn:

ty

quydn quy6t a6n vi bi6u quy6t cric
vin di: trong
van Uan thel nQi dung To trinl s6:01
lTTr-HEQTl2l2l, ngdy 16 th6ng 09 ndm202l cria C6ng ry c6 phan Ducrng Kon Tum vd
vi6c vi6c sta d6i, b6 sung Quy chti fi . obQ y9 quan tri COng ty CO phan Dudng Kon Tum, vdi tu
..c6 phen md c6 <l6ng dang sd htu vdo ngdy ch5t
c6ch ld ctpi diQn
danh s6ch c6 ddng 10/09 12021.
-B6n nh0n iry quyAn

du-o. c

thay mat cho BOn

phi6u'ldy y ti6n cO d6ng bing

cho

-B6n nhin riy quydn ddng 1i v6i nQi dung iry quyAn trOn vd kj ch6p
phii chiu tr6ch nhiQm tru6c ph6p lu{t vd viQc thgc hiQn riy quydn ndy.

thuQn dudi cl6y s0

Chung t6i cam k6t hodn todn chiu trich nhiQm iruoc ph6p lu4t vd vi6c ty quydn ndy
vd cam k6t tu6n thri nghi6m chinh c6c quy dinh hi0n hdnh cria Ph6p luit vd Eidu 16 cua
C6ng ty C6 phAn Ducng Kon Tum.

ngdy thdng
iy quydn
(Kj,vd'ghi rd he ftn)

BOn nh6n

ndm 2021

BOn riy quy6n
(Ky vd ghi rd hq t€n; d6ng &iu ndu ld tii chirc)

I
c6 d6ng vui ldng gni gi6y ny quyin niry kdm theo ptridu t6y y ti6n CO aOng vi c6ng ty truroc lbh00 ngi)
27 thdng 09 nam 2021 theo dudng buu di€n theo dia chi sau;
coNc lY c0 PHAN EtJdNc KoN TUM; Dia chi : Km2; xd vinh Quang, Thdnh ph6 Kon Tum, tinh Kon Tum;
Email : ctyduongkontum@yahoo.com.vn; p!ggghga!9?!@C!oad,ss!0 . Dien thoei : 0978.891999 .

Luu

i

Signature Not Verified

Ký bởi: PHẠM NGỌC HÒA
Ký ngày: 16/9/2021 07:48:04

:

Qui

CONG TY CO PHAN DTIONG KoN TUM
Dia chi : Km s5 2 - Xa Vinh Quang - Thhnh ph5 Kon Tum
D. thogi : 02606.289549; Fax : 02603.916168
Website: http://wrwv,ktsduongkontum,vn
KTS
Kon Tum, ngdy

16

thdng 09 ndm 2021

HII6NG DAN vI CACH T}rt/c GTII PHITU LAY i.xrfx vA rrroNc Qua Ncrrl QUY6T
DAr Hor DdNG cd DONG rHEo HiNHrHtlc lAy f rrtN co EONG BANG vAN BAN
I. MUC DiCH:
Huong din ndy tlugc x6c l6p nhim hu6ng.d6n cg th6 crich thric gni Phii5u l6y j kii5n vi trinh tq
thri tgc th6ng qua Nghl quy6t cta D4i hQi tl6ng c6 tl6ng theo hinh thfc ldy j ki6n c6 d6ng bing vin bin
cdn c{r vio nQi dung td trinh s5 01/TIr-HDQT/2021 crla H6i ddng QuAn tri ngiy 16 th6ng 09 nim
2021.

il. CAC QUY DI-NH vA TTU6Nc oAN:
l. Ddi tuqng c6 quydn bi6u quy6t:

'

C6 il6ng hoic Ngudi tluoc riy quyAn ho. p ph6p cta C6 cl6ng s6 hfu c6 phi6u ph6 th6ng theo
danh srich cnOt CO ilOng d6n htit ngdy lO/O9l2O2l dugc cung c6p bdi Trung tAm luu kli Chring
kho6n ViQt Nam, chi nh6nh TP.HCM.
2. Hd so dy f t<i6n C6 a6ng:
' H6 so liy 1i kiiln CO dOng bing vdn ban gti d6n m6i Cti aOng bao g6m:
- MOt (01) Td trinh l6y j kilin C6 d6ng : ld tii li6u md HQi ddng Quin tri C6ng ty trinh c6c
nQi dung cAn l5y y kii5n cira cric C6 it6ng.
- MQt (01).Phi6u liy f ki6n C6 cl6ng : li vin bdn tl6 cric C6 tl6ng di6n th6ng tin vd cho y ki6n
bi6u quy6t.
- MQI.(O1).miu gi6y ty quyAn: Uy quydn quytit dinh vd bi6u quyt5t cric vdn dd trong phi6u l6y
! ki6n C6 d6ng bing vln bin.
- MOt (01) DU th6o Nghi quy6t D4i hQi ddng c6 tl6ng duo.c rh6ng qua bing hinh thric t6y j
ki6n C6 rl6ng bing vin bin: ld vin bin dr,r thAo i.Jghi quytit sE Id cin cri^d6 ban hnnh Nghi
quy6t Oai trEi il6-ng Ctir rl6ngsau khi c6 k6t qui ki6m phi6u ct0 rli6u kiQn tl6 th6ng qua.

-

C6 d6ng sau khi nghi6n cuu cric n6i dung cdn l6y 1i kien.tqi To.trinh l6y 1i ki6n C6 d6ng
thuc hi6n vi6c cho 1i ki€n bi6u quydr cria minh tai Phi€u l6y ki6n C6 d6ng.
DG thUc hign bi6u quy6t, C6 dOng sE chon m6t trong ba tinh tr4ng bi6u quy6t:

j

t

se

T6n thAnh

o Kh6ng Tdn thdnh

o Kh6ng c6 j ki6n
Hinh thfrc chgn trinh trpg biiiu quyiit: CO tlOng chi tlu;c chgn mQt (01) trong ba (03) hinh
tr4ng bii3u quy6t vi thgc hiQn chgn bing cich: .
o Chgn tinh trang bi6u quydt bdng c6ch tl6nh dAu ch6o (X) ho+c ddu (V) vdo tinh trang bi6u
quy6t lya chon.
a Trong trudng hgp c6 tlOng mu6n thay tl6i tinh tr4ng bii5u quy6t thi thgc hiQn b6 chgn bing
c6ch td den vdo 6 tinh tr4ng bi6u quyi5t de chgn vd chgn tinh trang biiiu quyiit khric. (Luu 1i:
chi <lugc thay diii mQt Dn).
4. Di6u kiQn tI6 c6c nQi dung bi6u quy5t th6ng qua:
CIn cf vdo khoin 9 Eidu 22 cia Di6u 19 Cdng ty C6 phin Dudng. Kon Tum.
Nehi quy6t itugc th6ng qua lheo hinh thtc l6y ! kiiln cii ct6ng bing vin bin phii tlu-o. c sr5 c6
ddng tlai di6n it nhit 5 lolo t6ng s6 cii phin c6. quy6,n bi6u quy6t ch6p thudn vd c6 giri tri nhu ngh i
quyet dugc th6ng qua t4i cu6c hqp Dai hQi d6ng c6 tl6ng.

-

-

j

ki5n vd COng ty C6 phAn Dudng Kon Tum:
C6. aang sau khi thgc hign bi6u quy6t veo Phiiiu l6y kitin C6 d6ng sE gui vA C6ng ty C6
ph6n Dudng Kon Tum trong phong bi tlugc ddn kin tru6c 16h00, ngiy 27 /09/2021 theo dia
chi sau:

5. Giri phi6u t6v

j

C6NG TY C6 PHANDTIONG KONTUM
Dia chi : Km2; xi Vinh Quang, Thnnh ph6 Kon Tum, tinh Kon Tum;
Email : ctyduongkontum@yahoo.com.vn; pngochoa1978@gmail.com
EiQntho4i: 02606.289549 ; 0978891999 .
Chi chti: Phidu ttiy i kitin c6 d6ng biingvan bdn.

%

j

ki6n @an scan) ilu-o. c gui vAo ttia chi email cria6 fi\.o\
C6ng ty (ctyduongkontum@yahoo_.com.vn; pngochoal9TS@gmail.com) vd phii dugc gtii,t.tAlt f
e."rr
ca1o"g aa darg L, fo. p rC
rir-e ia, Ltri, r.l,'Cr.rr,e klr"-ar;jiji )g
uare oil
",r"
"h
ViQt Nam."r,1
GLii vdo dla chi Email C6ng

Hodc grii vdo s6

ty: Phi6u l6y

TW^.y'

Fax:02603.916168;

Trong trudng hgp C6 <l6ng thuc hi6n.quy6n biiiu quy6t th6ng qua ngudi tlu.c uy quy6n
C6 d6ng thi phii gt}i kdm vin bin Gi'5y Uy quy6n cria Cti tt6ng tt6.
Toin bQ th6ng tin cria Phitiul6y;i ki6n C6 d6ng tii tluqc bi6u quy6t sE tlu-o. c bio mdt tt6n khi
quri trinh ki6m phi6u tluoc bdt dflu.
6.PhAn.lo4i Phi6u. LAy f ki5n C6 tl6ng:
PhiiSu l5y kirSn C6 il6ng tluoc gui v6 C6ng ty sC duoc ki6m tra tinh hqp tQ vd ph6n lo4i nhu

"i,ujfl'

-

f

sau:

'6.1.

Phiiiu hop 16 :
Do C6ng ty C6 phAn Dudng Kon Tum phrit hdnh vd phii c6 con ddu cia c6ng ty.
Chi duoc chon mQt (01) trong ba (03) tinh trang bi6u quydt
Phii c6 ch0 kf ctia C6 cl6ng ld cri nhdn, cht kj crla ngudi dai diQn theo phrip lu{t ho{c
ngudi tlli diQn <lugc riy quydn vd con d6u d5i vOi C6 a6ng ld t6 chric.
Phiilu l6y ki6n C6 tl6ng phii ttu-o. c d{t trong phong bi drin kin vi grti vA C6ng ty Cd phan
Dudng Kon Tum tru6c 16h00 ngiy 27 thdng0g nlm 2021, tinh theo d6u buu <ii6n.
6.2 . Phi6u kh6ng hqp lQ: li phi6u kh6ng dfng theo c6c quy tlinh cta Phi0u hqp lQ.

-

!

7.Ban ki6m phi6u:
- Vi6c ki6m phi6u sE <lu.c thgc hiQn th6ng qua Ban ki6m phi6u vd c6 sg gi6m s6t.crla Ban
Ki6m sorit vi D4i dipn HOi ddrrg Quan tri.,H0i d6ng Qudntr! s6 l6p ra m6i Ban kiiim phi6u
d6 chiu tr6ch nhi6m cho c6ng tdc kii5m phitiu.
8.Ki6m tra vir t6ng hqp k5t qui:
- P.hj:, l6y ! ki6n Cd aOng sau khi tluo-c ki6m tra s€ duo. c t6ng hgp tlii x6c <linh kiit qun ki6m
ph

re

u.

- f6t qua bi6u quyiit sE duoc x6c tlinh theo 1i ki6n cta C6 il6ng da bi€u quyilt vi dugc tinh
-

lim trdn d€n (02) s6 rhap phan.
Ban kii5m phicu
tr6ch,nhiQm t61e ton kiit qun bi6u quyiit ve t{p thdnh bi6n b6n kiiim
99
phi6u. Bi6n bin ki6m phi6u s€ clu-o7c cric thinh vi6n cta Ban Ki6m phi6u k;i tfd xric nh$n v6
t(nh chinh x6c, minh bqch vi tlfng cric nguy6n tic, trinh tu ki6m phi6u.
C6ng ty CP Dudng Kon Tum th6ng b6o ktlt qui ki6m phiiiu tr6n Website cria C6n gty vd c6c
phuong tiQn C6ng b6 th6ng tin theo quy dinh cria Uy ban chring khorin Nhi Nu6c, So Giao
dich chfng kho6n Hi NQi.
theo t'j/ lQ phan,tr5m (%)

bOrus rv
c6 pnAn

CONG TY cO PHAN
DT,ONG KON TUM

56:01 /TTr-tDQTl2O2l

CONG HOA xA HOI CHi] NGHIA VIET NAM
DQc lip - Tu do - H4nh phric

Kon Tum, ngdy 16 thdng

TOTRiNH

9 ndm202l

f

DAI HQI DONG CO DONG THONG QUALAY KIfxnAxcvAN nAN
V6 viQc: B6 sung, sfra il6i Quy ch6 nQi bQ vd quin tri C6ng ty

Kinh giri: Quf C5 d6ng Cdng ry c6 phAn Dulng Kon Tum
- Cin cri Luat doanh nghiQp s5 SelZOZOlqHt 4 ngity 171612020;
- Cdn crl LuQt chrlng khorin 54/20191QH14 ngiry 26/ll/2019;'

- Cdn crl Th6xg tu 11612020/TT-BTC ngdy.3lll2/2020 cira B0 Tdi chinh
Hu6ng, ddn mQt s6 di6u v6 qu6n tri c6ng ty 6p dung d6i v6i c6ng ty dai chung t4i Ngh!
dinh sO 155/2020/ND-CP ngiry 3l/1212020 cua Chinh phri quy dinh chi ti6t thi hdnh
mot sO dieu ci.ra Luflt chimg kho6n;

-

Cdn cr? Di6u lQ t6 chrlc vd hopt dQng cria C6ng ty c6 phan Ouong

fon

Tum

.

Tr€n co s0 c6c quy dinh cira ph6p luat hien hdnh, HOi cl6ng qudn tri <16 b6 sung,
sria d6i Quy chti nQi b0 vd quan tri c6ng ty phn hqp vdi thuc tii ho4t dQng sin xuAt
''kinh doanh cira C6ng ty vd theo Phu luc s6 02 cta Th6ng tu 116/2O2O1TT-BTC
ngdy 3111212020 cta B0 Tdi chinh.

N6i dung todn vdn dy thAo Quy ch6 nQi bQ v6 quan tri C6ng ty dd du-o. c cldng
tai tai website cria C6ng ty theo dia chi: h@s://ktsduongkontum.vn/Quan hQ c6 dOng/fai
[Qu 6Y 1t ki6n bang vin ban.
HQi d6ng qu6n tri C6ng ty kinh hinh Quj c6 d6ng xem x6t, th6ng qua./.

I DONG Q
CONG TY

c6 pnAr.r
EUON

cONG Ty co
DIIdNG KON

pHAN
TUM

coNG HdA xA nor cu0 Ncnil, yrET NAM
Doc lgp

-'iu

do - H4nh phrtc

Kon Tum, ngdy 1 6 thdng 09 ndm
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I

LAY{ KItN CO DONG BANG vANB.A,N

PHITU
Kfnh

Ehi:

C6 aOng

I.
l.

TIIONG TIN CONG TY:
TOnC6ngty: cottoTYC0PHANDLTONGKONTUM
2. Try sd chinh: Km2, Xi Vinh Quang, TP Kon Tum, Tinh Kon Tum

3. Ma s6 doanh nghiQp : 6100228104
4. DiQn thoai: 02606.289549. Fax 02603.916168;
5. Website : www.ktsduongkontum.vn
6. ME chfng khorin: KTS
II. THONG TIN vT c6 oONc
: -^
I en co oong :
Dla chi li6n
si5

lac:

CMND/CCCD/DKKD:

SLCP t4i ngiy ddng

..

Qudc tich
, ngdy

kj

c6p

cu6i cring
56 luqng c6 phan c6 quydn bi6u

rrr.

MucDicHLAYf

Noi c6p

LOlOgl2O2l:

quytit:

CP
CP

KrEN

<I6ng quan tri (HDQT) C.6ne ty C6 phan Dudng Kon Tum trinh Dai hQi tl6ng
. d6ngHOi(DIIDCD)
thdng qua v6n dd sau ttdy:

ci5

1. Th6ng qua viQc sria A6i b6 sung Quy chi5 nQi b0 vG quan tri C6ng ty C6 phan
Dudng Kon Tum

Toan v5n dy thAo.Quy.ch6 nQi b0 vd quan tri C6ng ty vit cdc tdi liQu c6 li€n quan
kdm theo Phi6u 6y ki6n CO it6ng b6ng v6n ban (phii5u l6y f ki6n), Quj c6 d6ng tham
khio tr6n trang th6ng tin tliQn-tr?"ha C$ng ty https://ktsduolgkontum.vn tai muc: Quan
hQ c6 tl6ng - Tin doanh nghiQp cdng b6/ Tdi liQu 6y f ki6n cO d6ng bdng van ban

j

rv. NQr DUNG LAYf KI6NDE rrroNc QUA

Th6ng qua sua aOi, tO sung Quy chi5 nQi bQ v€ quan tri C6ng ty C6 phan Dudng Kon
Tum gdm 7 Chuong, 16 Eidu vd Phq tgc 0l; NQi dung chi ti6t deng tei tu6n Website C6ng
ty https:/lktsduongkontum.vn / Quan hQ c6 d6ng /Tin doanh nghiQp cOng UOZ fai tiQu
6y f ki6n c6 d6ng bang van ban.

v. CACH THTIC BITU QUYTT
Bi6u quy6t : Tan thanh E ff,Ong T6n thanh

+q j

E

rcrOng c6

f kii5n E

- Quf CO d6ng Clri
kiiin criaminh bing c6ch d6nh d5u G) hoqc d6u (V) veo
mQt 6 thich hqp t4i ven d€ cdn bi6u quyet: Tan thinh ho4c khdng trin thdnh ho4c kh6ng
c6 y kit5n.

j

kitin dugc xem li hqp lQ khi tl6p fmg t6t ci cdc di6u kiQn sau:
+ Ld phiiiu do C6ng ty c6 phan Dudng Kon Tum ph6t hanh vd phdi c6 d6u d6 cria
C6ng ty cO phan OuOng Kon Tum;
- Phitiu 6y

+ Chi ddnh vdo mQt (01) 6 thich hqp t4i v6n dd can 6y j kitin. Truong hqp da.nh
ddu nham ho{c thay d6i y tiiin, vui ldng t6 ilen 6 <16 chgn vd ilinh d6u vdo 6 kh6c ( Luu
y : Chi dugc thay dOi m6t (01) lan);
+ Phi6u l6y j kii5n ph6i c6 cht kj cria C6 ddng ld c6c nhdn, Nguiri tlqi diQn theo riy
quyOn ho4c ngudi dpi diQn theo ph6p luflt vd d6ng d6u niiu C6 tl6ng ld t6 chric;
+ C6 d6ng c6 thti chgn mQt (01) trong hai (02) hinh thrlc gui Phi6u 6y y ki6n vO
C6ng ty nhu sau:

.

j

ciri tryc ti6p/grii

qua buu diQn : Phi6u l6y ki6n (ban chinh do Cdng ty ph6t
phong
bi dan kin vir gti vC Cdng ty tru6c thdi hqn theo quy dinh tai
hnnh) dUne trong
Muc VI Phii5u l6y ki6n niy (tinh theo ddu buu diQn);

j

Grii vdo dia chi Email Cdng ty: Phi6u l6y j kii5n @an scan) dugc gui vdo dia chi
mail cria C6ng ty (th.eo quy ttinh tai Muc VI Phi6u 6y f ki6n ndy) vd ph6i tlugc grli bang
dia chi Email cira C6.il6ng da d5ng kj hqp.lQ v6i Tru.ng t6m Luu ky Chtmg Khorin Vi-6t
Nam. Ho4c grii vdo s6 fax n6u 6 Mr,rc I Phi6u hy j ki€n ndy

r

j

f

Phi6u 6y kii5n grli cho C6ng ty sdm nh6t dugc xem ld kii5n duy nh6t cria c6
d6ng md kh6ng phU thuQc vdo phuong thric trd ldi qua Email ho{c vdn bdn.

vr. rHdr HAN GoI PHrtu lAvf xrtx:
C6ng ty s€ nhdn Phii5u 6y y ki6n (da bi6u quyi5t)

cria Quf cO d6ng d6n 16h00 ngdy 27

.thilng 09 ndm 2021theo dia chi sau:
CONG TY c6 pTTAN DTIONG KON TUM
Dia chi : Km2, xi Vinh Quang, Thinh ph6 Kon Tum, tinh Kon Tum;
Email : ctyduongkontum@yahoo.com.vn pngochoal 978@gmail.com
DiQntho4i :02606.289549; 0978891999;
:02603916168
Ghi chti : Phiilu liiy !' kidn cd d6ng bdng vdn bdn.
Quf CO tt6ng vui ldng grii Phi6u 6y f kiiin theo ttring c6ch thfc vd thdi han ttfr ndu.
Tru<mg hqp Quj C6 ddng kh6ng gui Phii5u 6y f ki6n dring quy dinh, quy€n bi6u quytit
cria Quy C6 dOng <liii vOi cric vdfi"dO n€g. tr6n sE khdng c6 hi€u luc.

;

Fax

Kon Tum, ngiry 16 thring 09 ndm202l

DIEN THEO PHAP LUAT
CONG

cd

Ti

uOxc q/nn

pirAru

E{ng ViQtAnh
.......ngdy........thring........ndm 2021

xAc Nn4x Brtu euYtT cta cOodxc
(Kj', ghi rO h9 t1n vd tl6ng diiu nilu ld tii cklc)

rn;

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG KON TUM
––––––––

Số:

/QĐ-HĐQT/2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Kon Tum, ngày 28 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị
Công ty cổ phần Đường Kon Tum
––––––––––––––––––––––––––
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN
Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 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 tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đường Kon Tum;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Đường Kon Tum ban hành kèm
theo Quyết định sô 34/QĐ-HĐQT/2018 ngày 12/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty
cổ phần Đường Kon Tum;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số /NQ-ĐHĐCĐ/2021 ngày 28 tháng
9 năm 2021 về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đường Kon
Tum.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần
Đường Kon Tum theo quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của
Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại
chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán (Toàn văn Quy chế theo tài liệu chi tiết
đính kèm);
Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các đơn vị và cá nhân
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 28 tháng 9 năm 2021 và thay thế Quyết định
số 34/QĐ-HĐQT/2018 ngày 12/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường
Kon Tum./.
Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: TCHC; HSPL.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Việt Anh

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM
((Ban hành theo Quyết định số
/QĐ-HĐQT/2021, ngày 28 tháng 9 năm 2021
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Kon Tum).
–––––––––––––––––––––

CHƯƠNG I
PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế nội bộ về quản trị công ty 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.
CHƯƠNG II
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Điều 2. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông.
1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan
quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một
lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản
trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần
thiết, nhưng không quá 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. 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 50% tổng giá trị tài sản trở
lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
h) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, 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;
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k) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội
đồng quản trị, Ban kiểm soát;
l) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban
kiểm soát;
m) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty
kiểm toán được chấp thuận hoặc điều kiện lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm
tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần
thiết; hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ này.
n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.
3. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
b) Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;
c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng
quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt
động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban
kiểm soát;
e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
g) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban
kiểm soát;
i) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
k) 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;
l) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty;
m) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ
phần;
n) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
o) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;
p) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản
trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
q) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
r) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại
khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài
sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số
155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
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một số điều của Luật Chứng khoán;
t) Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng
quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;
u) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
4. 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 3.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;
1.1) Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất
thường theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật. Trong trường hợp
cần thiết, Công ty có thể áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức họp ĐHĐCĐ (thường
niên hoặc bất thường) bằng hình thức trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực
tuyến. Hội đồng quản trị triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong trường
hợp sau đây:
a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;
b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng
thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115
của Luật Doanh nghiệp;
d)Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
đ) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
1.2) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn
30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản
trị, Ban kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b, mục 1.1, khoản 1, Điều này hoặc
nhận được yêu cầu triệu tập họp quy định tại điểm c và điểm d mục 1.1, khoản 1, Điều
này. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy
định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải bồi
thường thiệt hại phát sinh cho công ty.
1.3) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông
theo quy định tại khoản 1.2 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm
soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của
Luật Doanh nghiệp. 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.
1.4) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông
theo quy định tại khoản 1.3 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại
khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại
hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
2) Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp
Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá
10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có
quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy
tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số
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giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ
phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng 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 chốt 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;
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 ký giao dịch. Người
triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông
trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mốt (21) ngày trước ngày
khai mạc cuộc họp (tính từ ngày 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:
- Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
- Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành
viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
- Phiếu biểu quyết;
- Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.
5) Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông
5.1) Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội
dung cuộc họp.
5.2) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật
Doanh nghiệp 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 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.
5.3) Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy
định tại Khoản 5.2 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
- Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại Khoản 5.2 Điều này;
- Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ
phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ công ty;
- Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ
đông.
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
5.4) Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến
nghị quy định tại khoản 5.2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp,
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trừ trường hợp quy định tại khoản 5.3 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.
6) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông;
6.1) 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.
6.2) Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông
theo quy định tại khoản 6.1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được
lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá
nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền,
phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.
Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền
khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình
thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông
là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).
6.3) Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy
quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trừ trường hợp:
- Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng
lực hành vi dân sự;
- Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;
- 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.
7) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đôngg
Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông
và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng
ký hết theo trình tự sau:
7.1) 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.
7.2) 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.
8) Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông;
8.1) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp
đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
8.2) Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy
định tại khoản 8.1 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
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đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số
phiếu biểu quyết trở lên.
8.3)Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy
định tại khoản 8.2 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.
9) Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
9.1) Nghị quyết của 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 (đại hội trực
tiếp hoặc trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến):
- Tổ chức lại, giải thể công ty.
9.2) Trừ các vấn đề phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại
cuộc họp theo quy định tại khoản 9.1 điều này, các vấn đề khác được Đại hội đồng cổ
đông thông qua bằng một trong các hình thức như: Biểu quyết tại cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông (đại hội trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực
tuyến), lấy ý kiến bằng văn bản hoặc bằng các hình thức khác theo quy định của pháp
luật:
- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ 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;
- Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản được ghi
trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Thông qua Báo cáo tài chính hàng năm.
- Định hướng phát triển công ty.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định
của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
10) Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu;
Trường hợp Công ty tổ chức họp ĐHĐCĐ (thường niên hoặc bất thường) bằng
hình thức trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, Hướng dẫn tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử được quy định tại Phụ
lục 01 kèm theo Quy chế này.
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
hoặc 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 đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;
11) Điều kiện để nghị quyết được thông qua;
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11.1) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại
diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ
trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty
d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản được ghi
trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
e) Tổ chức lại, giải thể công ty.
11.2) Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng
số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại
các khoản 11.1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
11.3) 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.
12) Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
Trong thời hạn 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, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của 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:
12.1) Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông
vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường
hợp quy định tại khoản 2 Điều 152 của Luật Doanh nghiệp;
12.2. Nội dụng nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.
13) Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
13.1) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm
hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng
Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây:
- 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;
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- Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
- Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký
biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng
quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản
họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.
13.2) 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 phải chịu trách nhiệm liên đới về
tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
13.3) Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý
như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh
thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.
14) Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông
đăng ký dự họp, 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 lưu giữ tại trụ sở
chính của Tổng Công ty.
Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo trong
biên bản, nghị quyết phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố
thông tin trên thị trường chứng khoán
Điều 4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết
bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức
lấy ý kiến bằng văn bản bao gồm các nội dung chính sau đây:
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 9.1 Điều 3;
2) Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng
hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có
quyền biểu quyết chậm nhất mười (10) ngày trước 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 4 Điều 3 Quy chế này.
2.1) Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
b. Mục đích lấy ý kiến;
c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ
đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ
trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy
tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của
từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;
d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
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e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý
kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;
f. Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2.2) Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức
gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:
a) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của
cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp
luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong
phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
b) Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty
phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;
c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung
phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp
gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là
phiếu không tham gia biểu quyết.
2.3) 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.
2.4) Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong
thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. 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 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.
2.5) 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.
3. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn
bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông
có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp
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Đại hội đồng cổ đông.
CHƯƠNG III
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Điều 5. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của
thành viên Hội đồng quản trị.
1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công
ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:
a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch sản xuất kinh
doanh hàng năm của Công ty;
b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại.
c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào
bán của từng loại, quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác.
d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty.
e. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133
Luật Doanh nghiệp.
f. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ.
g. Quyết định các dự án đầu tư hoặc bán tài sản, thông qua hợp đồng mua, bán,
vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị hoặc tỷ lệ cụ thể được quy định tại
các quy chế quản lý nội bộ của công ty do Hội đồng quản trị ban hành (trừ các trường
hợp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông);
h. 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, Trưởng các đơn vị
trực thuộc Công ty và tương đương; 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;
i. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành
công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;
j. Quyết định cơ cấu tổ chức, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn
phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
k. 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;
l. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ
đông;
m. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc
xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; quyết định việc tạm ứng cổ tức.
n. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;
o. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ
về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ban hành các Quy
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chế quản lý nội bộ của Công ty,
p. 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.
Điều 6. 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;
Số lượng thành viên HĐQT là ba (03) người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT
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 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;
Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 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.
Số thành viên độc lập Hội đồng quản trị là một (01) người.
3) Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị;
3.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở
lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu
từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên; từ
20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề
cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70%
được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng
viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
3.2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và
ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật
Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ
chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc Quy chế bầu cử. Việc Hội đồng quản
trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại
hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp
luật.
3.3. 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.
4) Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị;
Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương
thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với
tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ
đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số
ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu
bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến
khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở
lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì
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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.
5) Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản
trị;
Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ
đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.
6) Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT theo quy định
tại Điều lệ Công ty và phải được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về
chứng khoán.
7) Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị;
Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải
công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc
họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể
tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải
có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được
công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi
ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin
liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:
a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
b) Trình độ chuyên môn;
c) Quá trình công tác;
d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị
của công ty khác);
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.
8.1) 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.
8.2.) Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiểm Tổng giám đốc.
8.3.) 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;
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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) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ
công ty.
8.4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm,
bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10 ngày) kể
từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.
8.5. 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 7.Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị.
1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo
kết quả và hiệu quả kinh doanh.
2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng.
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 tiêu
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.
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Điều 8. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị
1.Số lượng cuộc họp tối thiểu theo tháng/quý/năm;
Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường
khi xét thấy cần thiết.
2. Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường;
2.1. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
2.2. Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
2.3. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;
3.Thông báo họp Hội đồng quản trị;
Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi
thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp
phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và
quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có 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.
4. Quyền dự họp Hội đồng quản trị của thành viên Ban kiểm soát;
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.
5. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị;
Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở
lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ
số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 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 số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.
6. Cách thức biểu quyết;
6.1.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 8
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.
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6.2. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu
quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng
quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự
chứng kiến của tất cả những người dự họp.
7. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;
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.
8. Việc ủy quyền cho người khác dự họp của thành viên Hội đồng quản trị;
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.
9. Lập biên bản họp Hội đồng quản trị;
9.1. 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 9.2 Điều này.
9.2. 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 các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 9.1 Điều này thì biên bản
này có hiệu lực.
11. Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
Nghị quyết, quyết định của HĐQT phải được thông báo tới các bên có
liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán.
Điều 9. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
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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. Số lượng thành viên của tiểu
ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm
thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội
đồng quản trị/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. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham
dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.
2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc
Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị
phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy
chế nội bộ về quản trị Công ty.
Điều 10. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty
1. Hội đồng quản trị 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
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 11. Ban Kiểm soát
1.Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành viên Ban
kiểm soát.
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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; 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 của 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.
e) 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 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc
phục hậu quả.
g) Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ
đông thông qua.
h) 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.
i) 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.
k) 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.
l) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công
ty.
2. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát
2.1 Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát;
Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) thành viên. Nhiệm kỳ của Kiểm
soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn
chế.
2.2 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 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 03 năm liền trước đó.
2.3 Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát;
a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở
lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Ban kiểm soát thực
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hiện như sau:
Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ 10% số cổ phần có quyền biểu được đề
cử một thành viên; trên 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến
dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên
và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
b) 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 quy chế bầu cử. 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.
2.4 Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát;
Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức
bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số
cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có
quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử
viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ
cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số
thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt
cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến
hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo
tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử.
2.5 Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát;
Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát thực hiện
theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông
quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.
2.6) Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát;
Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên BKS theo quy định
tại Điều lệ Công ty và phải được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về
chứng khoán.
2.7) 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 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.
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CHƯƠNG V
TỔNG GIÁM ĐỐC
Điều 12. Tổng Giám đốc
1. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc;
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.
Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
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) 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.
2. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám
đốc
a) Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc;
Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 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 và Điều lệ công ty, cụ thể:

Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được
quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh Nghiệp .
Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của
công ty.
b) Ứng cử, đề cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc;
Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người
khác làm Tổng giám đốc.
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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.
c) Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với
Tổng Giám đốc;

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động với
Tổng giám đốc công ty phải được thông báo và công bố thông tin theo quy định của
pháp luật và Điều lệ công ty.
d) Tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc.

Thù lao, tiền lương, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động
đối với Tổng giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị quyết định.
CHƯƠNG VI
PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Điều 13. Các hoạt động khác
1. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám
đốc):

a). Các cuộc họp của HĐQT nếu xét thấy cần thiết thì HĐQT phải mời Ban
Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty tham dự.
Thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo được gửi đến Ban Kiểm soát và
Tổng Giám đốc Công ty cùng thời gian gửi đến các thành viên HĐQT.
Toàn bộ bản sao các nghị quyết, biên bản họp của HĐQT phải được cung cấp
cho Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty vào cùng thời điểm và theo phương
thức như đối với thành viên HĐQT.
Việc triệu tập, thông báo mời họp, ghi chép biên bản, thông báo kết quả cuộc
họp đối với các cuộc họp do HĐQT tổ chức được thực hiện theo qui định tại Điều lệ
Công ty.
b). Khi cần thiết, Trưởng Ban kiểm soát có quyền yêu cầu một số thành viên
Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc tham gia cuộc họp của Ban kiểm
soát để thảo luận về những vấn đề liên quan.
c). Khi cần thiết, Tổng giám đốc Công ty có thể mời một số thành viên Hội
đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của Ban Tổng
giám đốc.
d). Trường hợp các cuộc họp được triệu tập theo khoản b và khoản c Điều này:
- Người triệu tập có trách nhiệm thông báo mời họp bằng văn bản.
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- Thư ký Công ty làm thư ký cuộc họp, có trách nhiệm ghi biên bản các cuộc
họp. Tất cả ý kiến của các thành viên dự họp, kết luận của người chủ trì được thư ký
cuộc họp ghi chép đầy đủ vào biên bản.
- Thư ký cuộc họp thông qua biên bản trước khi kết thúc cuộc họp, các thành
viên dự họp có quyền có ý kiến nếu phát hiện nội dung không đúng tinh thần cuộc
họp đã thống nhất.
- Thư ký cuộc họp có trách nhiệm gửi thông báo kết quả cuộc họp bằng văn
bản cho các thành viên liên quan.
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm
vụ và quyền hạn được giao;

a).Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Hội đồng quản
trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo định kỳ (6 tháng, năm)
và khi có yêu cầu.
b).Khi cần thiết, Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu người điều hành
Công ty báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
3. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội
đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc.

a) Ban kiểm soát có quyền và nghĩa vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và
Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc chịu sự giám sát của
Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và phải tạo điều kiện thuận lợi
cho Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ.
Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác phải cung cấp
đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin và tài liệu về công tác quản lý, điều
hành và hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát.
b) Ban kiểm soát có trách nhiệm thường xuyên thông báo với Hội đồng
quản trị về kết quả hoạt động của Công ty, 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; chịu trách
nhiệm về những đánh giá và kết luận của mình.
c) Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám
đốc Công ty thường xuyên trao đổi trong công việc và cung cấp thông tin qua lại
trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho nhau làm việc theo đúng Điều lệ,
quy chế Công ty.
d) Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám
đốc Công ty không can thiệp vào công việc theo chức năng, nhiệm vụ khác nhau
của mỗi tổ chức.
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e) Trong trường hợp cấp bách, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm
soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty có thể thông tin ngay cho Chủ tịch Hội đồng
quản trị hay Trưởng Ban kiểm soát hay Tổng Giám đốc hay cả ba thành phần để
được giải quyết một cách hiệu quả.
Điều 14. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và
kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc
và các người điều hành doanh nghiệp khác;
Căn cứ kết quả kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính đạt được hàng năm của Công
ty, kết quả hoàn thành nhiệm vụ, sự đóng góp của từng thành viên Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, Hội đồng quản
trị sẽ xem xét khen thưởng từ nguồn quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty.
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều
hành doanh nghiệp khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao mà vi phạm quy
định của pháp luật, Điều lệ và các quy định khác của Công ty thì tùy tính chất, mức độ
và hậu quả của hành vi vi phạm mà sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, Điều lệ
Công ty và không được xem xét khen thưởng.

CHƯƠNG VII
SỬA ĐỔI QUY CHẾ VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH
Điều 15. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị côngty
Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét,
quyết định.
Trong trường hợp có những quy định của pháp luật hoặc Điều lệ liên quan
đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong Quy chế này hoặc có những quy
định của pháp luật, Điều lệ khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những
quy định của pháp luật và Điều lệ đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động
Công ty.
Điều 16. Hiệu lực thi hành
Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần đường Kon Tum bao gồm 7
Chương, 16 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 9 năm 2021
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Việt Anh
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PHỤ LỤC 01
QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC
TUYẾN VÀ THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM
(Phụ lục này là 01 phần không tách rời với Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty đã được
Đại hội đồng cổ đông thông qua theo nghị quyết số: /NQ- ĐHĐCĐ/2021 ngày 28 tháng
09 năm 2021 của Công ty cổ phần Đường Kon Tum)
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
Quy chế này quy định về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu
điện tử của đại biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội đồng cổ
đông bất thường của Công ty cổ phần Đường Kon Tum (sau đây gọi là Công ty).
Điều 2. Giải thích từ ngữ
a. “Đại biểu” là Cổ đông, đại diện ủy quyền (người được ủy quyền).
b. “Đại hội đồng cổ đông trực tuyến” là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức dưới hình thức tham gia
thông qua mạng internet để thực hiện các quyền biểu quyết/bầu cử của mình.
c. “Bỏ phiếu điện tử” là việc Đại biểu kết nối internet và thực hiện biểu quyết/bầu cử
thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.
d. “Hệ thống bỏ phiếu điện tử” là hệ thống cung cấp cho đại biểu các công cụ để thực
hiện các quyền liên quan khi tham dư đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
e. “Yếu tố định danh” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối
tượng trong một hoàn cảnh.
f. “Sự kiện bất khả kháng” là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập
đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp
cần thiết, khả năng cho phép.
g. “Bầu dồn đều” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà đại biểu dồn
số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên
tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên được làm
tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.
h. “Bầu ghi số” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Đại biểu sẽ ghi
cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử
viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện.
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CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Điều kiện, cách thức Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và
bỏ phiếu điện tử
a. Điều kiện tham gia:
-

Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông
được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.

-

Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ
Công ty.

b. Yêu cầu kỹ thuật:
-

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

c. Cách thức thực hiện:
-

Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy
định tại Quy chế làm việc tại Đại hội hoặc các tài liệu khác do Hội đồng Quản
trị ban hành để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử trên
hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 4. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử
a. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật
khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ
đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp (hoặc hình thức thông
báo thông tin đăng nhập khác do Hội đồng quản trị quy định). Đại biểu phải có
trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được
cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ
thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng
ký này.
b. Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có
thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức
cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên
thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký
chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.
c. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác
(nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử Theo
nội dung của Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
Điều 5. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến
Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự đại hội đồng cổ đông
trực tuyến khi Đại biểu đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy
cập đã được cung cấp theo quy định tại Điều 4 Quy chế này và đã thực hiện bỏ
phiếu điện tử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội
đồng cổ đông trực tuyến.
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Điều 6. Quy định về ủy quyền trực tuyến
a. Việc ủy quyền được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty.
b. Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền, đặc
biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa
chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định
danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.
c. Hiệu lực của ủy quyền: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều
kiện sau:
-

Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn
thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.

-

Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi
rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.

-

Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc
chính thức.

d. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản
chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc đại hội khai mạc
chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo
thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.
e. Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị vô hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu
quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội
đồng cổ đông trực tuyến.
Điều 7. Thời gian bỏ phiếu điện tử
Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong quy chế làm việc tại đại hội. Đại
biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày
và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm
kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết
quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.
Điều 8. Cách thức bỏ phiếu điện tử
a. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
-

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

-

Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi
nhận kết quả.

b. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:
-

Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: Nếu điều lệ Công ty không có quy định
khác việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực
hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (bầu dồn đều hoặc bầu ghi số). Theo đó, Đại
biểu thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” hoặc ghi rõ
số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng trên Phiếu bầu cử đã
được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận bầu
cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
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c. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
-

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

-

Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu
có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử
với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu
quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.

-

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

-

Trong trường hợp, Đại biểu thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu
có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của Đại biểu
đại diện (sở hữu và đại diện ủy quyền) được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

Điều 9. Cách thức kiểm phiếu
Khi Đại biểu thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi
nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số
phiếu không ý kiến.
Biên bản kiểm phiếu là biên bản ghi nhận kết quả kiểm phiếu của tất cả các Đại biểu
tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.
Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, công ty phải chỉ định tổ
chức trung lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu
Điều 10. Thông báo kết quả kiểm phiếu
Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại Điều 9 Quy chế này, Ban kiểm
phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo
nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước
khi bế mạc cuộc họp.
Điều 11. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và hình thức thông qua
a. Việc ghi biên bản Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 150
Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
b. Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản Đại hội cổ đông trực tuyến là địa điểm
Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt
Nam.
c. Hình thức thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại
Quy chế làm việc của Công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông .
Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham gia bỏ phiếu điện tử
a. Được biểu quyết, bầu cử tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy
định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu
điện tử.
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b. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có
Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Mọi
kết quả giao dịch bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mặc
nhiên coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước
pháp luật, trước Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện
của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
c. Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên truy
cập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi
bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật.
Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra
trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là
do Đại biểu.
Điều 13. Thảo luận tại Đại hội Đồng Cổ đông trực tuyến
a. Nguyên tắc:
-

Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các
vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông;

-

Chỉ có Đại biểu mới đươc tham gia thảo luận;

-

Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại
quy chế làm việc của đại hội;

-

Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và
chuyển lên cho Chủ tọa;

b. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
-

Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ
định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;

-

Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp
tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau.

Điều 14. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng
a. Trong thời gian diễn ra việc tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử,
có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng (ngoài tầm kiểm soát của Công ty) tại địa
điểm Chủ tọa điều hành Đại hội (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với
một hay một số đại biểu tham dự) như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết
nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội,
các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm
quyền khác….
b. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng và không thể khắc phục để Đại hội có
thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội,
tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị
hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được
triệu tập gần nhất.

5

CHƯƠNG III
ĐIỀU KHOẢN KHÁC
Điều 15. Điều khoản khác
Các nội dung liên quan khác không đề cập trong Quy chế này mặc nhiên thực hiện theo
quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định pháp luật
có liên quan.
Quy chế này là một Phụ lục đính kèm trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
Điều 16. Hiệu lực thi hành
a. Quy chế này này gồm 3 Chương, 16 Điều và có hiệu lực từ ngày ban hành.
b. Đại biểu, các cá nhân, tổ chức, phòng ban liên quan đến Đại hội đồng cổ đông trực
tuyến của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG VIỆT ANH
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CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG KON TUM

–––––––
Số :

/NQ-ĐHĐCĐ/2021

BẢN THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Kon Tum, ngày 28 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt
Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đường Kon Tum ban hành
kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐQT/2018 ngày 12/10/2018 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Tờ trình số : 01/TTr-HĐQT/2021, ngày 16/09/2021 của Hội đồng Quản trị
về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua bổ sung, sửa đổi Quy chế quản trị nội
bộ về quản trị Công ty cổ phần Đường Kon Tum ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
số............/BBKPLYK-KTS ngày 28/09/2021 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;
Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đường Kon Tum đã nhất trí :

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Đường
Kon Tum.
Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công
ty của Công ty cổ phần Đường Kon Tum đã được bổ sung, sửa đổi. Nội dung chi tiết theo
Quy chế đính kèm.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Đại hội đồng cổ đông giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị
Công ty cổ phần Đường Kon Tum và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ
chức thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Trang : 1

Điều 3. Cổ đông của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum, Thành viên HĐQT; Ban Kiểm
soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị
quyết này.

Nơi nhận:

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

-Như Điều 3
- Lưu: VT, TK công ty

Đặng Việt Anh

Trang : 2

