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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM 

 

 

MỤC LỤC 

 
 

1. Thông báo mời dự Đại hội kèm theo giấy đăng ký và giấy ủy quyền tham dự 

Đại hội; 

2. Chương trình Đại hội; 

3. Quy chế làm việc tại Đại hội; 

4. Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2018 và dự kiến kế 

hoạch SXKD năm 2019; 

5. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 

2019; 

6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018; 

7. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018; 

8. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018; 

9. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở 

hữu; 

10. Tờ trình các chỉ tiêu chính năm 2019; 

11. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019; 

12. Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; sửa đổi bổ sung Điều lệ, 

Quy chế nội bộ về quản trị công ty; miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát 

(kèm theo phụ lục chi tiết các điều cần sửa đổi tại Điều lệ và Quy chế quản trị 

nội bộ); 

13. Dự thảo Điều lệ sửa đổi; 

14. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty; 

15. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh; 

16. Tờ trình thông qua giao dịch mua bán vật tư và cho vay với các công ty thành 

viên trong hệ thống GELEX; 

17. Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

18. Mẫu thẻ, phiếu biểu quyết. 
 

 



TONG CONG TY CO PHA.N
THIET BI DIE.NVIE.TNAM

GEEE)(

CONG HOA xA HOI cHir NGHiA VIET NAM
Doe lap - Ttl do - Hanb pbue

S5: ~ _3/GELEX/TB-HDQT Ha N(Ji, ngay OSthang 04 ndm 2019

" ,THONGBAO
MOl HOP DAI HOI DONG CO DONG TRUONG NIEN NAM 2019. . . -

HOi d6ng quan tri TONG CONG TY CO pRAN T:m.ET Bl DI$N Vl$T NAM (HDQT) tran trong kinh moi
Quy c6 dong tham du Dai hOi d6ng e6 dong thuong nien nam 2019.
1.Thiri gian: Lam thu We nhan tai lieu: 07h30 Thir Sau - ngay 19 thang 04 nam 2019

Khai mac Dai hQi: 08hOOThir Sau - ngay 19 thang 04 nam 2019
2. Dja di~m: Phong Ballroom, Khach san Melia, 44B Ly Thuong Kiet, TrAn Hung Dao, Hoan Kiem, Ha N9i
3. N6i dune: chinh tai D3i hoi:
- Bao cao kSt qua heat dong SXKD nam 2018 va phuong hu6ng, kS hoach heat dQng kinh doanh nam 2019.
- Bao eao heat dong cua HOi d6ng quan tri nam 2018 va kS hoach hoat dong nam 2019
- Bao cao tong kSt heat dong cua Ban kiem scat nam 2018.
- Thong qua cac to trinh cua RDQT vS viec: Bao cao tl'ti ehinh nam 2018 da dUQ'eki8m toan; Phuong an phan
ph6i IQ'1nhu~n nam 2018; Cae chi tieu kS ho~eh ehinh nam 20 19; Vi~e lva chon cong ty ki~m toan doc l~p
eho nam tai chinh 2019; B6 sung nganh nghS kinh doanh; Thay d6i .co·du t6 ehuc qufm Iy eong ty; sua d6i b6
sung DiSu l~,quy ehS n(>ibO v~ qum tri cong ty; mi8n nhi~m thanh vien Ban ki~m soat; PhuO'ng an phat ha.nh
c6 phiSu d~ tang v6n e6 ph~n ill ngu6n v6n chu sa hfru; Giao dich mua ban v~t tu va eho yay d6i vai cac cong
ty tMnh vien trong h~ th6ng GELEX.
- Nhfrng n9i dung khac thuoc tham quy~n eua D~i hQi d6ng c6 dong
4. Thanh phin tbam d1!:
C6 dong so' huu e6 ph~n cua TONG CONG TY CO pRAN THJ:ET BI DI$N VI$T NAM co ten trong danh
saeh c6 dong ch6t t~i ngay 01/04/20 19 ho~c nguai duQ'c uy quy@nbqp pMp cua c6 dong.
5. Dang kY tbam dl}' d~i bqi :
• D~ eong tac chu~n bi D~i hoi duQ'c chu dao, d@nghi Quy c6 dong gui Gifry xac nh~ (hQ~C Gifty uy quySn
thea m[u) tham dV D~i hOi v@TONG CONG TY CO pRAN THIET Bl DIEN VI$T NAM ch~m nhfrt van h6i
15hOOThu Tu - ngay 17/04/2019 thea hinh thue sau: gui thu di~n illv@dia chi: tckt@gelex.vn; ho~c nhiin tin
thea cll phap: (ten c6 dong +Mft s6 c.6dong g6e tren ben pbai) gui vS s6 di~n tho~i
0982.061805/0973.446849; ho~e gui trllc tiSpIFax vS dia chi:

PhOngHi cbinh k~ toan - TONG CONG TY CO pRAN THIET BlD$N VIeT NAM
Dia chi: 52 Le D(l.iHanh, Hai BaTrung, Ha N9i, Vi~t Nam
Di~n tho~i: 0243972624516 Fax: 02439726282

6. C6 dong/nguc)'i du'O'cuy quySn khi tham dV D~i hOi din xdt trinh: ban g6c CMND/CCCD ho~c Ho chiSu;
ban g6c Gifry uy quySn, ban g6c ThOng bao mai hOp eua ben uy quy@n(trong truong hqp nMn uy quySn).
7. Quy e6 dong c6 th~ truy c~p van website T6ng cong ty: http://www.gelex.vn d~ ti€p c~n toan van cac Bao
cao, TO'trinh DOOCD va cae tai li~u lien quan dSn D~i hoi.

Tnin trOng thong bao.

NO'inh~n:
- Cae Quy.e6 dong;
- Dang tai tren website TCT: www.gelex.vn;
- Luu Van thu:; thu: kY TCT.



CONG HOA. xA HOI CHU NGHiA VI:t::TNAM
EJrc lq.p - TV do - Hanh phuc

..................... , ngay thang niim 2019

GlAYDANGKY
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2019

~,""LIlF,"I CONd TY CO pHAN THIET BJ DI¥N VI¥T NAM

,
Ten co dong: .

S6 CMND/CCCDfHQ chi~u (hoac BKDN): .

Ngay cap ., Nai cap: .

Dta chi lien h~: ; .

S6di~ntho;;ti: Fax: , , " .

Nguoi dai dien theo phap luat (neu c6 dong la t6 chirc): .

S6 CMNDfCCCDfhQ chi6u nguoi dai dien thea phap lu~t: cftp
ngay 1 f tai: .

Can cu Thong bao moi hop Dai hQi d6ng c6 dong thirong nien nam 2019 cua T6ng

Cong ty cd phan Thi~t bi di~n Vi~t Nam, toi/chung toi xac nh~n nhu sau:

o Tham du tnrc ti~p Dai hQid6ng cd dong thuong nien nam 2019.

o Uy quyen eho ngiroi khac tham dir Dai hQi d6ng cd dong thuong nien nam 2019.

(NguiJi duac toi/chung toi uy quyen se xudt trinb ban g6c Gidy uy quyen va bim g6c

Thong bew miJi h9P theo mdu cho Ban t6 chuc f)q.i hri truac khi tham dl! h9P).

T6i1chling t6i cam k~t se thl,Ichi~n cac quy~n va nghla V\l cua c6 d6ng thea quy dinh

cua Phap lu~t, £)i~u 1~td chuc va ho;;ttdQng Tdng eong ty cd phftn Thi~t bi di~n Vi~t

Nam va chip hanh dung cae quy dinh, quy ch~ eua B;;tih<)i.

CO DONG DANG KY
(Ky, dong dciu va ghi ro hp ten)



CQNG BoA xA HQI CUU NGHiA vrer NAM
DQc I~p - Tl}' do - H~nh pluic

................... ,., ngay thong niim 2019

GJAY trv QUYEN
If J)~ H(H DONG CO DONG TmfONG mEN NAM 2019

~ NG CONG TY CO pHAN THIET BI DltN VI:f:TNAM

1 B~· ". en uy quyen:
Ten co dong: .
se CMNDIHQchieu/The can circe cong danJGiftyclnmg nhan dang Icy doanh nghiep (GCNDKDN): .
Ngay cap: ' Nai c~p: se di~n thoai: .
Dja chi lien he: ; ; .

,., ... ~ .. ...
So co phan s6 huu: co phan. Bang chtr: .
N oi dai die h hao Iuat ci ,,~ ," ,gum l;II ten t eo p ap u?t cua co dong la to chirc: .
s6 CMNDIHQchieu/The CCCD cua ngiroi dai dien theo phap luat: Ngay, noi dp: .

2. Ben ':hrQ"ctly quy~n:
2.1 Ten ca nhan .

se CMND/HQ chi~ul The can circe cong dan: .., " .
N ' ;. N . ;. S;. di A h .gay cap: , al cap: 0 lyn t Ol;ll: ..............................................•.....•....

Dia chi lien h~: .
(Truong hop mQt c6 dong t6 clurc uy quyen cho nhieu nguoi nh~n uy quyen thi l~p danh sach theo
miu kern theo).
HO~C

2.2 Uy quyen cho mQt(01) trong nhfrng thanh vien HOi d6ng qUIDtri eua T6ng cong ty c6 phfuI Thi~t bj di~n VW
Nam (HDQT) sau: (danhddu x vela 6 vu6ng)
o 6ng Nguyen Van Tuftn - CM tich HDQT kiem T6ng Giam d6c
Dang Nguyen Hoa Cuong - Thanh vien HDQT
D 6ug Nguyen Tn;mgTi~u - Thanh vien HDQT
o 8a Nguyen Thi Bieh NgQc - Thanh vien HDQT
o 8a D6 Thi Phuong Lan - Thanh vien HDQT
o 6ng Vo Anh Linh - Thanh vien HDQT

NQi dung- oy quy~n:
S ~ ;: 1;";' ;. 1A B' h-o co pllan uy quyen: co plan. ang c u: .
Plt(lm vi uy quyfn: Tham dlJ D~i M! d6ng c6 dong thuall~ nien nllin 2019 cu~ T611~cong ty c6 pbfuI :nn~tb,i
di~n Vi~t Nam va tblJChi~ll rnQiquyen lqi, nghIa Vl,l cua co dong ~i D~i hQidong co dong lien quan den so co
phfrnduqc uy quy~n.

Ben duqc uy quy~n chi dugc thlJc hi~n nhftng cong vi~c trong ph~n vi duqc uy quy~n va khong duge uy
quy~n l~i cho nguai thu ba. Ben uy quy€n Ia ca nhiin chi uy quy~n t6i da cho mOt(01) nguai, Ben uy quy~n Ia t6
chUcniim gift it nhit 10% t6ng s6 c6 phfuIc6 quy~n bi~u quy~t duqc uy quy~n t6i da ba (03) nguai.

Chung t6i hoau toan chiu trach nhi~m v€ vi~c uy quy€n nay va cam k~t tuan tM nghiem chinh cac quy dinh
cua Phap Iu~t hi~n hanh, Di€u l~ t6 chue va ho~t dOngT6ng cong ty c6 phfin Thi8t bi di~n Vi~t Nam va cac quy
dinh cua Ban T6 ehue DC;liMi.

Ben duqc uy quy€n c6 trach nhi~m x~t trinh Ban g6e CMNDIHO chi~U/TheCCCD truoc khi tham d1,T~i hQi.
Gi~y uy quy~n nay chi co gia tri khi dinb kern Ban photocopy CMNDIHO cbi~u!The CCCD/GCNDKDN eua

Ben uy quy~n, ban g6c Thong baa rnai hQPcua Ben uy quy~n va co hi~u b.rck~ tir ngay kY d~n khi D~i hQid6ng
c6 dong thuang nien nam 2019 k~t thuc.

BEN iJY QUYEN
(Ky, ghi ra hQ ten! Dong d~u)

BEN DlfQC (Jy QUYEN
(Ky, ghi.rQ hQ ten)



PHV Ll)C KEM THEO GIAynv QUYEN
(Trtn'mg hQ'Pmqt cA dong tA chile uy quy~n cho nhi~u nguiri nhfn uy quy~n)

SIT Ho ten
';I. • -Ky nhan uy

S6 CMNDI HQ chi~ulCCCD So co phaD;nh~l))iY1:,
nguoi nhan uy quyen quyen '. quYSn

.'

I

I

I
I



CQNG HOA xA HQI can NGHiA ~T NAM
D9C ldp - TIl do - Hanh phuc

TONG CONG TY CO pHAN TmET BJ B~N VIeT NAM

TbM gian : OShOOngay Tlnr San, ngay 19 thang 04 nam 2019
Dia di~m : Phong Ballroom, Khach san Melia, 44B Ly Thirong Kiet, Td.n Hung Dao,

Hoan Kiern, Ha NQi

STT TbM gian NQi dung -

Khai mae B~i bQi
1 ShOO-Sh05 Tuyen b6 ly do, khai mac Dai hoi

2 Sh05-ShlO
Bao cia Bien ban kiem tra thu tuc trieu ~p Dai hQi va ill each co
dong tham dir Dai hQi

3 Shl0-Sh13 Gioi thi~u CM toa Dai bQi
4 Sh13-Sb15 Chu toa Dai hQi chi dinh Dean thir ky Dai hQi

5 Sh15-8h20 Gi61 thieu Ban ki~m phieu va tMng qua danh sach Ban kiem phieu.

NQi dung B~i bQi
6 Sh20-8h25 Thong qua Chuang trinh Dai hQi

7 Sh25-Sh35 Thong qua Quy chS lam viec cua Dai hQi

S Sh35-8hSO
Bao cao ket qua hoat dQng SXKD nam 2018, phirong huang ke
hoach heat dQng kinh doanh nam 2019

9 8b50-9b05
Bao cao cua HQi dong quan tri ve hOl;!tdQng nam 2018 va ke hOl;!ch
ho~t dQng 2019

10 9h05-9h20 Bao cao t6ng k6t hOl;!tdQng cua Ban ki~m soat nam 2018

11 9h20-9h30 To trinh va Bao cao tai chinh nam 2018 dll dUQ'Cki~m toan

12 9h30-9h35 To trlnh ve phuang an ph3.nph6i lqi nhu?n nam 2018

13 9h35-9h40 To trlnh dc chi tieu kS bo?ch chinh nam 2019

14 9b40-9b45
To trinh ve vi~c l\Ia ch9n cong ty kiem toan dQc l~p cho nam tai
chinh 2019

15 9h45-9h50 To trinh b6 sung nganh nghe kinh doanh

15 9h50-10hlO Thao lU?n,bi~u quySt thOng qua cac Baa cao, To trinh tren
To trinh tbay doi co cau to chuc quan ly cong ty; sua doi bO sung

16 1Ohl0-10h20 Di6u l~, quy chS nQi bQv6 quan tri cong ty; mi~n nhi~m thanh vien
Ban ki~m :;oat.

17 1Oh20-JOh35
To trinh ve phuang an phat hanb co phieu de tang von co phful tir
ngu6n v6n chu sa hfru

18 10h35-10h40
To trinh ve vi~c thong qua giao dicbmua ban v~t illva cho vay doi I

v61 cae cong ty thanb vien thuQcM th6ng GELEX
19 10h40-11hOO Thiio 1u?n, thu PhiSu bi~u quySt thOng qua 03 To trlnh tren

20 11hOO-l1hl0 Bao cao ket qua ki~m phiSu bi~u quySt

21 1Ihl0-l1h25 ThOng qua Bien bin va Nghi quyStBl;!i hQi

B~ m~c I)~i h{li
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TONG CONG TV CO PHAN
TmET B~D~N VJ.:E:TNAM

GEI!B(

CQNG HOA :xA H(H CHD NGHIA VI~T NAM
DQc l~p - T1}'do - Hanh plnie

QUY CHE LAM ~C
DAI HOI DONG CO DONG THlfONG NIEN NAM 2019
TONG CONG TY CO pHANTmET BJ IlI:¢N~T NAM

Ngay 19 thang 4 nam 2019

I. QUY BJNH CHUNG
1. Pham vi va dAinrong ap dung

- Quy chS nay ap dung cho cuoc hQPDai h<)id6ng c6 dong thuong nien nam 2019 T6ng
Cong ty c6 phan thiSt bi di~n Viet Nam.

- Quy chS nay quy dinh: Nguyen t~c lam viec; Trat tv Dai hoi; Dieu kien tham du Dai
hoi; Quyen va nghia vu cua: c6 dong, nguoi dai dien tham du Dai h<)iva cac cc quan
di~u hanh, giup viec Dai h<)i; Phuong tlnrc bieu quyet va thong qua cac nQi dung Dai
hQi.

2. Nguyen t~e lam vi~e cua D~i hQi
- Cong khai, cong bfuIg. dan chu,
- Bam bao quyen va loi ich hop phap cua c6 dong, T6ng C6ng ty.
- Tuan thu quy dinh cua phap lu~t, Di~u 1~T6ng Cong ty va Quy chS nay.

3. Tr~t tl}.'B~i hQi
- Ngum tham dv B~i h<)ing6i t~i vi tri phil hqp thea hu6ng d§ll cua Ban T6 chuc.

- Khong but thu6c la trong phong hQP·

- Bi~n tho~i khong d~ chS d<)chuang.
_ Khong quay phim, ch\lp anh, ghi am nSu khong duqc sv d6ng y cua Chu tQa trong thm

gian f)~i h<)idi~n ra.
_ Khong truy~n tin ra ngoai dum. mQi hinh thuc cho d~n khi c6 k~t lu~ cUQchQP·

4. Bi~u ki~n tham dl}.'B~i hQi
_ C6 dong ho~c ngum d~i di~n cUa c6 dong co ten tren Danh sach t~i tbm di6m ch6t danh

sach 06 dong tham dV B'iii h<)i,co quy~n tham dv va bi~u quy~t cac v~n d~ t~i B~i h<)i.

- C6 dong ho~c ngum d~i di~n cua c6 dong phai xu~t trinh ban g6c CMND/CCCDIH<)
chi~u, ban g6c Thong bao mai hQP, ban g6c giiy uy quy~n (n~u thu<)c truang. hqp nh~n
uy quy~n tham dv D~ h<)i).

ll. QUYEN, NGHiA VV CVA CO BONGINGUOI B~ D~N TRAM Dl}' B~ HOI VA
co QUAN BlEU IIANH, GrUP vq:c B~ HOI

1. Tnieh nhi~m eiia Chii to~ B~i hQi
- DiSu hanh cong vi~c cua D~i h<)i1aChu tQa.
- QuySn h~n va nhi~m Vl,l cua Chu tQa:

;/' DiSu khi~n B~i h<)ithea dUng chuang trinh nghi sv, quy ch~ duqc B~i h<)ithong qua.

;/' Huang dftn cae c6 dong thl'lO1u~, biSu quy~t cac n<)idung cua D~i h<)i.

1



./ Giai quyet cac v~n dS phat sinh trong su6t qua trinh U':1ih9i .

./ Tra loi nhtmg v~n dS Dai h9i dang e6 dong yeu duo

./ KSt luan nhtrng v~n dS duoc thao luan tai D':1ihoi, diSu hanh thong qua bien ban,
nghi quyet cua D':1ih9i .

./ Chu toa co quyen thuc hien cac bien phap dn thiet va hop ly d~ diSu khi~n cuoc hQP
ID9t each co trat nr, dung thea chuang trinh da ducc thong qua va phan anh duoc
mong muon cua da s6 e6 dong/nguoi dai dien cua e6 dong du hQP·

./ Chu toa Dai hoi dang c6 dong co th~ hoan hQP D':1ih91 ngay ca trong tnrong hop da
co du s6 dai bi€u dn thiet dSn mdt thai diem khac hoac thay d6i dia di~m hQP trong
cae trucrng hqp thea quy dinh eua phap lu~t va DiSu l~ T6ng Cong ty .

./ Cae quy~n h~n va nhi~m V\l khae thea quy dinh tl;li £)i~u l~ T6ng Cong ty.

2. Tnieh nhi~m eua Doan Thll' kY
Doan Thu 10' la b9 ph~n giup vi~e cho Chu tQa, lam vi~c thea Sl,IdiSu hanh eua Chu tQa.

- Nhi~m V\l eua Doan Thu 10':
./ Ghi thep dAy du, trung thl,ICtoan b9 n9i dung dien bien D':1ih9i va nhfrng vk dS da

duqc eae e6 dong/nguai d':1idi~n eua e6 dong thong qua t~i D':1ih9i.

./ SOl;lll Dl,I thao Bien ban va Dv tM.o Nghi quySt D~i h9i.

./ TiSp nh~n va ehuy~n dSn Chu tQa cae phiSu dang 10' phat bi~u eua e6 dong/nguCri d':1i
di~n eua e6 dong; nh~ thu, tai li~u lien quan dSn D~i h9i.

./ Thu nh~, bao qmln va gfri tai H9i dang quan tri T6ng Cong ty cae phiSu dong gop y
bSn eua e6 dong/nguCri d':1idi~n ella e6 dong t':1iD':1ih9i.

3. Tnieh nhi~m eua Ban ThAm tra tll' eaeh el; dong va Ban Ki~m phi~u
- La b9 ph~ giup vi~c ella Ban T6 ehuc va Chu tQa D':1ih9i dang e6 dong.

- Nhi~m V\l eua Ban Th§.m tra til each e6 dong:

./ Th§.m tra til caeh e6 dong co du diSu ki~n tham gia Dl;lih9i .

./ Phat cae tai li~u, PhiSu bi~u quy8t, The bi~u quySt eho e6 dong/nguai d':1idi~n eua e6
dong .

./ Tra lai eh~t v~n ho~e phat hi~n cae vin dS dn xem xet vS til caeh e6 dong .

./ T6ng hqp va bao cao vai D':1ih91k8t qua th§.m tra til caeh e6 dong truae DHf)CD .

./ Xem xet vi~e tuan thl1 diSu ki~n ti8n hanh eUge hQPD':1ih9i dang e6 dong thea Lu~t
doanh nghi~p va DiSu 1~T6ng Cong ty.

- Nhi~m V\l eua Ban Ki~m phi8u:

./ Ki~m soat vi~e biSu quySt cae n9i dung eua D':1ih9i.

./ Ki€m phiSu, l~p bien ban va eong b6 kSt qua ki~m phiSu ho~e ehuySn eho Chu tQa
eong b6 kSt qua ki~m phiSu tru(Jc D':1ih9i.

4. Quy~n, nghia vl1eua eae cl; dong va ngum d~i di~n eua el; dong
a. QuyJn eua e8 aong/ngzrOlaq.idi~n eua e8 dong

Duqe nh~ PhiSu biSu quySt, The biSu quy8t, va tai li~u D':1ih91.

Duqe quySn thao lu~ va bi€u quySt t~t ea cae v~n dS thuge ph':1mvi chuang trinh D:,\i

h9i.
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- Duoc tham du va phat bieu t11JctiSp tai Dai hQi thea sir diSu hanh cua Chu toa hoac ghi
y kiSn van phieu dong gop y kiSn giri Ban T6 chirc Dai hQi. Y kien dong gop bing van
ban co gia tri MU Y kiSn phat bi~u true tiSp tai Dai bQi.

- DSn hop dung gio, trong wang hop dSn hop muon v~n co th~ dang ky tham dir va thuc
hien bieu quyet ngay nhirng Chu toa khong co trach nhiem dirng Dai hQi dS c6 dong dSn
muon dang ky. Hieu hrc cua cac dot bieu quyet da tien hanh truce do khong bi anh

huong.

b. Nghia v~ eua c8 dfmg/nguiri d",idi?n cua e8 dong
- Tuan thu Quy ehS lam viec cua Dai hQi.

- Khi muon phat biSu, tbao lu~n t:;tiD:;tihoi, c6 dong/ngum d:;tidi~n cua e6 dong pbai tuan
thu sv diSu hanh cua Chu to:;tD:;tihQi. NQi dung phit biSu ngfuJ g<;>n,suc tieb, tninh trUng
l~p, t~p trung van nhung nQi dung tr<;>ngtam dn trao dM phu hgp vm nQi dung chuang
trinh ngm. S\I da dugc D:;tihgi thong qua.

- DiSn y kiSn van Phi8u bi~u quySt va n¢p l:;ticho Ban KiSm phiSu t:;tiD:;tihQi.

Tuan thli S\I diSu hanh cua Chli t<;>ava Ban T6 chuc D:;ti hQi, khong co banh dQng can

tra, gay r6i ho~c gay mit tr~t tv D:;tihQi.

ID. NIIiJ'NG NGUYEN TAC vi: BIEU QUYET THONG QUA CAC VAN DE T~ D~

H(H

)1

1. BiJu quyit bang phudng thire thu Phiiu biiu quyit
-l(

a. Cac nQi dung biSu quySt bing phuang thuc thu PhiSu bi~u quySt

- Ta trinh vS vi~c thay d6i co du t6 chuc quan Iy cong ty; sua d6i, b6 sung DiSu l~, Quy
cbS nQi bQvS quan tri cong ty; mi~n nhi~m tbanh vien Ban kiSm soat.

- Ta trinh vS vi~c thong qua giao dicb mua ban v~t til va cho yay vai cac cong ty thanh
vien trong h~ th6ng GELEX.

_ Ta trinh vS phuong an phat hanh c6 phiSu dS tang v6n c6 phfrn ill ngu6n v6n chu sa
bfru.

b. each tbuc bi~u quySt

_ M6i c6 dong/nguai d:;ti di~n cua c6 dong duQ'c phit 01 (mQt) PhiSu bi~u quySt (mau
tr~.ng), ghi ro tSnlho ten c6 dong/ngum d:;ti di~n cua c6 dong, s6 CMND/CCCDIHQ
chiSulma s6 DKDN, s6 c6 phfrn bi~u quySt, ma s6 c6 dong/rna s6 dv h<;>p,cac nQi dung
bi~u quySt va dugc dong diu treo cua T6ng cong ty c6 pbkn ThiSt bi di~n Vi~t Nam t:;ti
goc tren ben trai. M6i nQi dung bi~u quySt co 3 ()d~ c6 dong Iva ch<;>ny kiSn biSu quySt

bao g6m:

o 6 biSu quy~t Tim thcmh
o 6 bi~u quySt Kh6ng tim thimh
o 6 bi~u quySt Kh6ng co y !din

3



- Khi biSu quyet tirng nQi dung, cd dong/ngtroi dai dien cua c6 dong du hop thS hien y
kien bieu quyet (Tan thanh. hoac Kh/ing tim thanh. hoac Khong co y kiin) bang each
danh d~u (x) van 01 trong 03 6 bien quyet, Icy va ghi r5 ho ten van Phieu bieu quyet d~
nQP cho Ban KiSm phieu. NQi dung bieu quy~t khong hop l~ la nQi dung rna c6
dong/ngtrci dai dien cua c6 dong khong danh dAu van 0 bien quy~t nao hoac danh d~u
van nhieu han mdt 0 bien quyet d6i voi cling nQi dung bieu quyet do. N~u Phieu bieu
quyet hop l~ co mot hoac mot s6 nQi dung biSu quyet khong hop l~ thi cac nQi dung hQ'P
l~ con lai vfu1duoc tinh van k~t qua biSu quy~t d6i vai nQi dung hgp l~ do.

- Phi~u biSu quy~t Ia khong hgp l~ trong cac truang hgp sau:
o PhiSu biSu quy~t khong thea m~u do Ban T6 chilc D(:lihQi phat hanh, khong duQ'c

dong ~u T6ng Cong ty;
o Phi~u biSu quy~t rich, nat ho?c co viSt them b~t Icy Icy hi~u nao khac;
o PhiSu biSu quySt khong duQ'c cd dong/d(:li di~n cua c6 dong dl,IhQp leY va ghi r5

hQ ten;
o PhiSu bi&u quy~t bi g(:lchxoa, sua chua;
o Phi~u biSu quySt co cit ca cac nQi dung biSu quySt khong hgp l~.

_ Vi~c nQP Phi~u biSu quy~t duQ'c b~t d~u ill khi co hi~u l~nh cua, Chu tQa D(:lihQi ho?c
d(:lidi~n Ban KiSm phiSu va kSt thuc khi Ban KiSm phi~u thu h~t Phi~u biSu quySt cua
c6 dong dl,IhQP ho?c sau mum (10) phut kS ill thm diSm Chu tQa ruyen b6 b~t d~u thai
gian be phiSu, my thuQCvan thm diSm nao dSn truac.

_ TruOng hgp c6 dong/ngum d(:lidi~n cua cd dong co yeu ciu d6i li;liPhi~u biSu quy~t do
bi rich, nat, sa ~t vi~t them cac Icy hi~u len Phi~u bi~u quy~t, nSu c6 donglnguai d(:li
di~n cua c6 dong chua be phiSu va chua hSt thm h(:lnb6 phiSu, duQ'c quySn trl,Ic tiSp g?P
Ban KiSm phiSu tra l(:liPhiSu biSu quySt dii nh~ dS d6i l~y PhiSu biSu quySt mai nhim
dam bao quy~n IQ'icua cd dong. Ban KiSm phi~u t~p hqp cac Phi~u biSu quySt cli giri l(:li

Chu tQa D(:lihQi.

_ Ban KiSm phiSu co trach nhi~m thu PhiSu biSu quySt, kiSm phiSu biSu quy€t, l~p bien
ban k€t qua kiSm phiSu va bao cao truac D(:lihQi. MQi khi~u n(:livS k€t qua biSu quych se
duQ'CBan KiSm phi~u xem xet va giai quy~t ngay t(:liD(:lihQi.

2. Biiu quyit hdngphU'dngthue giO'The hiiu quyJt

a. Cdc n(h dung biJu quyit bang phu011gthue gia The biiu quyit

- Thong qua danh sach Ban KiSm phiSu;

- Thong qua Chuang trinh D(:lihQi;

- Thong qua Quy chS lam vi~c D(:lihQi;

- Thong qua cac Bao cao:

o Bao cao KSt qua hO(:ltdQng SXKD nam 2018 va phuang huang, kS hO(:lchhO(:lt
dQng kinh doanh nam 2019 T6ng cong ty c6 ph~n ThiSt bi di~n Vi~t Nam;

o Bao cao cua HDQT v~ hO(:ltdQng nam 2018 va kS hO(:lchhO(:ltdQng nam 2019;
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o Bao cao tang kSt heat dong cua Ban kiem scat nam 2018 tai DHDCD thirong
nien nam 2019 Tang cong ty ca phin ThiSt bi di~n Viet Nam.

- Thong qua TO'trinh Bao cao Tai chinh nam 2018 dil duoc kiem toan (bao gam Bao cao
Tai chinh rieng nam 2018 va Bao cao Tai chinh hQ'Pnh~t nam 2018 dil diroc kiSm toan);

- Thong qua TO'trinh v~ phirong an phan phdi loi nhuan nam 2018;

- Thong qua TO' trinh cac chi tieu kS hoach ehinh cua nam 2019;

- Thong qua TO'trinh Iva chon Cong ty kiem toan dQe l~p cho nam tai chmh 2019;

- Thong qua TO' trinh ba sung nganh nghe kinh doanh;

- Thong qua Bien ban D<:1ihQi dang ea dong;

- Thong qua Nghi quyet D<:1ihQi dang e6 dong.

b. each thuc biiu quye:
- M6i ea dong/nguoi dai dien cua ea dong tham dir Dai hQi d€u duoc phat mot The bi~u

quySt (mau hang) dung dS bieu quyet nhirng nQi dung t~i M1,le ill.1.2.a ben tren ..The
bi~u quySt ghi ro tenlhQ ten ea dong/nguai d~i di~n eua e6 dong, s6 CMND/CCCDIHQ
ehiSulmil s6 DKDN, s6 ca phin biSu quySt, mil s6 e6 d.ong/mil s6 dV hQP va duge dong
d~u treo eua Tang eong ty e6 phin ThiSt bi di~n Vi~t Nam 41igoe tren ben trai.

- C6 dong/nguO'i d~i di~n cua c6 dong biSu quySt b~ng each gia The biSu quySt (Tan
thanhlK.hong tan thanhlK.hong co '.I kiSn) eho tUng nQi dung. D6i vai cae v§n d€ biSu
quySt bkg gid The biSu quySt, cae ea dong/ngum d~i di~n eua e6 dong gia eao The
bi~u quySt cua minh len khi dUQ'eChu tQa hoi. Theo sv di~u hanh eua Chu tQa, cae ea
dong/ngum d~i di~n eua e6 dong tem thanh se gia The biSu quySt len truac, tiSp sau do
ea dong/ngum d~i di~n eua e6 dong kh8ng tan thanh ho~e kh8ng co y !din se lin luqt

gia The biSu quySt.

- Cae truang hQ'Pvi~e biSu quySt b~ng The biSu quySt eua e6 dong/nguO'i d~i di~n eua e6

dong dUQ'eeoi Ja khong hQ'P l~:

+ C6 dong/d~ di~n eua e6 dong khong gia The biSu quySt trong ca ba lin biSu quySt

Tan thimh, Kh8ng tan thcmhho~e Kh8ng co y !din eua IDQtvcln dS.

+ C6 d6ng/d~i di~n eua ea dong gia eao The biSu quySt nhi€u han mQt (01) lin khi
biSu quySt mQt vftn dS.

- Ban Kiem phiSu thea doi, l~p bien ban kSt qua biSu quySt va bao cao trucre D~i hQi.

IV. DIEU KJ:E:NTHONG QUA CAC vAN DE XIN Y :KIEN CO DONG T,;.I D,;.I HQI

1. MQt (01) ea phin ph6 thong tuang duang vai mQt (01) phiSu biSu quySt.

2. Cae quySt dinh eua f)~i hQi dang e6 dong lien quan dSn vi~c sua dai va ba sung DiSu l~;
lo~i c6 phiSu va s6 luqng e6 phiSu dUQ'echao ban; vi~e t6 chue l~i hay giai thS doanh
nghi~p; thay d6i nganh, ngh~ va linh V\Ie kinh doanh; thay dai ea eftu ta ehue quan 1'.1
T6ng eong ty; dv an d~u ill, ban tai san co gia tn ill 35% tra len t6ng gia tn tai san eua
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T6ng cong ty tinh thea Bao cao tai chinh kY g~n nh&tduoc thong qua khi co ill 65% trer
len t6ng s6 phieu biSu quy~t cac c6 dong co quyen bieu quyet co ~t tnrc tiep hoac
thong qua dai dien duoc uy quyen co m~t tai cuoc hQPDai hQid6ng c6 dong. Cac quySt
dinh v~ cac v&nd~ con lai se ducc thong qua khi co nr 51% tro len t6ng s6 phieu bieu
quySt cua cac c6 dong co quyen bieu quyet co mat tnrc ti~p hoac thong qua dai dien
diroc uy quyen co m~t tai cuoc hQPDai hoi d6ng c6 dong.

v. cAc QUY DJNH KHAc
1. Ngoai viec thao luan tai Dai hQi, cac c6 dong/nguoi dai dien cua c6 dong co thS giri

phieu dong gop y kien vS HQid6ng quan tri T6ng Cong ty. PhiSu dong gop y kiSn nay
co gia tri nhu bai phat biSu tn)'c tiSp t~i D~i hQi.Cac phiSu dong gop y kiSn nay se duQ'c
HQid6ng quin tri xem xet va tra 1mc6 dong vai phuong thuc thich hgp (neu dn).

2. Chu tQa, Dom Thu leY, Ban Thim tra tu cach c6 dong va Ban KiSm phiSu, cac c6
dong/ngum d~i di~n cua c6 dong ch&phanh dUngQuy chS lam vi~c eua D~i hQi.

ChS tai ap d\illg: Truang hgp ca nhan nao vi ph~m Quy chS nay se bi mai rm kh6i f)~i
hQi.

3. Quy chS nay co hi~u h;c ngay sau khi duQ'cf)~i hQibiSu quySt thong qua.

TM. H(U DONG QuAN TRl
~nCH
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BOo eao kit qua hor;rto9ng SXKD nam 2018 va phLtO'J1ghu'ong hot;lt G9ng kinh doanh nom 2019

BAocAo
ICET QuA H04T DONG sAN XUAT KINH nOANH NAM 2018,

vA. PHl10NG HUONG, ICEH04CH H04T DONG KINH DOANH NAM 2019

Kfnh giH: D41 HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2019

TONG CONG TV CO PHAN THIET BI DI~N VI~T NAM

Ban T5ng Giam d6c T5ng cong ty c5 phan ThiSt bi dien Viet Nam kinh trinh Dai hOi
dong c5 dong Bao cao kSt qua san xuat kinh doanh nam 2018, phuong huang heat dong san
xuat kinh doanh nam 2019, en th€ nhu sau:

PHAN 1- TINH HINH HO~T DONG sAN XUAT KINH DOANH NAM 2018 TOA.N
T~P DoANGELEX

1- KET QUA HO~T DONG SAN XUAT KINH DOANH eVA GELEX NA.M2018

Trang nam 2018, doanh thu hQ'Pnh~t cua GELEX dat 13.699 ty d6ng, tang 14% so voi nam
2017, loi nhuan sau thuS hop nhat dat 1.283 tY d6ng, tang 42% so voi nam 2017. Mot s5 chi
tie hinhth"h·~ b'leu c e ien trong ang sau:

Nam2017 NaID 2018 Thay dBi
Chi tieu

TiVND TiVND (%)

Doanh thu thuan ban hang va cung c§p dich
Vl,l 11.984 13.699 14,3%

Loi nhuan sau thue thu nhap doanh nghiep 906 1.283 41,6%

LQ'inhuan sau thuS cua Cong ty me 637 942 47,8%

v~tong quan trong nam qua, chi tieu doanh thu va loi nhuan cua T5ng cong ty d~u c6 SIJ
tang truong tren t~t ca cac linh VlJC. Doanh thu hop nhat tang tnrong 14,3%, 19i nhuan truck
thuS hop nh~t, nSu khong tinh khoan thu nh?P b~t thm'rng c6 dugc nha ban ph~n v6n g6p t~i
lien doanh Kapple Land t~i Sowatco thi nam 2018 c6 SlJ tang truang 34% so vai nam 2017,
Tuy nhien so vai kS ho~ch, doanh thu va 19i nhu?n truac thuS hgp nh~t cua GELEX chua
d~t ml,lctieu d~t fa, C\l th€, t5ng doanh thu hgp nh~t chi d~t 91,1%, 19i nhu~n truac thuS hgp
nh~t d~t 84,3% kS ho~ch nam 2018. f)i~u nay bit ngu6n tir vi~c trong kS ho~ch nam 2018,
GELEX c6 tinh d~n vi~c hofm t~t vi~c mua va sa hfru chi ph6i T5ng C6ng ty ThiSt bi di~n
Dong Anh - CTCP. Tuy nhien tfong nam 2018, vi~c thmii v5n Nha nuac t~i EEMC chua
dUQ'cth\fC hi~n nen GELEX chua hoan thanh viec nay, Doanh thu nam 2018 cua EEMC la
2.458 ty d6ng. Neu Hnh ca doanh thu nay thi t5ng doanh thu hgp nhM 2018 eua GELEX se
d~t kS ho~ch d~t fa. Lgi nhu~ truac thuS hgp nh~t nam 2018 chua d~t ke ho~ch mot ph~n
cling dSn illvi~c chua hoan t~t vi~c So' huu chi ph6i EEMC, d6ng thai ho~t dong d~u tu cua
EVN giam trong nam 2018 ail lam giam doanh thu, 19i nhu?n truac thuS cua mot s5 dan vi
trong linb V\fC thiSt bi di~n.
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n. TiNH HlNH HOAT DaNG TUNG LINH VUC KINH DOANH CVA GELEX. . .
NAM2018

II.I NHOM NGANH sANXuAT CONG NGHI¥P

San xu§t cong nghiep trong tam la thiSt bi di~n la linh V\Iekinh doanh truyen thong va nong
c6t cua GELEX. GELEX hien dang sa httu cac doanh nghiep va thirong hieu hang d~u Vi~t
Nam trong Iinh vue Thi~t bi dien.

Hoat dong san xu§t kinh doanh nh6m nganh San xuat cong nghiep - Thi~t bi dien tang
tnrong 8.7% v~ doanh thu thuan (11.312 ty d6ng nam 2018 so voi 10.419 tY d6ng nam
2017), 1Q'inhuan g<)pdat 1.559 15' d6ng, nrong duong narn 2017. KSt qua kinh doanh ella cu
th~ ella cac don vi thanh vien trong kh6i thi~t bi dien nhu sau:

Don vi: ti a6ng

Cong ty Doanh thu Ti trong
LVinhusn Ti trong
sau thu~

CADIVl 8.546 71,4% 415 50,0%

THIBIDI 2.220 18,5% 277 33,4%

HEM 543 4,5% 92 11,1%

EMIC 673 5,6% 46 5,5% ,

TAng cQng 11.982 100% 830 100%

.:-.:!!

'-!Rl
:.....

Ghi chu: T6ng doanh thu ella cac dan vi thiet bi dien Ian hon t6ng doanh thu kh6i thiet bi
di~n neu tren do gina cac dan vi co m<)ts6 hOl,ltd<)ngmua ban hang h6a, thanh phAm cua
nhau, khi hQ'Pnh§t va tinh toan tfmg doanh thu Cllakh6i thi~t bi di~n, da: IOl,lib6 eac khoan
doanh thu n<)ibe>nay.

N6i tre>itrong nh6m thiSt bi di~n Ia d6ng g6p Clla CADIVI vai t6c dQtang twang ml,lnhme,
doanh thu hQ'Pnh§t tang 25% so vai nam 2017, dl,lt8.546 1)' d6ng, lQ'inhu~n sau thu~ tang
27%, dc;tt415 1)' d6ng. N~u cW tinh rieng linh V\ICkinh doanh cap, nam qua doanh thu lInh
Vl,l'Cnay clla CADIVl d(;lt8.012 1)' d6ng, tang 12%, lQ'inhu~n truac thuS hQ'pnh§t nh6m cap
la 495 ty d6ng, tang 30% so vai nam 2017.

Trong nam 2018, GELEX t~p trung hoan thi~n chu6i san phAm trong lInh V\ICthiSt bi di~n,
huang tai san xu~t va cung c~p d§y dii cae san phAmtrong danh m\lc thiSt bi di~n cho ca 3
cip di~n ap H~ th~, Trung th~ va Cao th~. Nam 2018, GELEX thong qua don vi thanh
vien da:d~u tu vao T6ng Cong ty Thi~t bi di~n Dong Anh - CTCP (EEMC) va Cong ty CP
San xu~t Thi~t bi di~n Dong Anh (MEE), tiI d6 rna f(>ngb(>san phcim may bi6n ap truy~n
tid. D~n nay, b<)san phAmtrong lInh V\ICthi~t bi di~n eua GELEX da:cO'ban phu kin ehu6i
san phAm cung c~p cho nganh di~n.

GELEX cung th\Ic hi~n tang ti l~ sa huu t(;licac dan vi sfm xu~t chu l\IC,d~n nay ti l~ sa huu
t(,liCADIVI ia 93,83%, TlllBIDI la 78,52% va HEM la 76,11%. Trong nam 2018, GELEX
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cling thuc hien sap nhap hai don vi co cung nganh hang san xu§.t la HEM va VIHEM nham
t5i uu h6a san xufit. Song song voi d6, vi~c t5i uu h6a san xu§.t duoc thuc hien manh me tai
cac dan vi thanh vien, g6p phan giam chi phi, nang cao hieu qua san xu§.tkinh doanh.

11.2-NHOM ~ TANG

11.2.1 LiNH vue HA TANG TIEN tea. NGUONPHAT UlliN vA KINH DOANH... .
Nu6'es~eH

Linh V\l'C ha ting tien ich cua GELEX bao g6m linh VlJC nguon phat di~n va san xufit kinh
doanh nuoc sach. Linh V\Ic nay diroc diu tu va quan ly boi Cong ty TNHH Nang luong
GELEX (GELEX ENERGY) dan vi do GELEX So' htru 100% v5n .

•:. Linh V\I'Csan xu§t va kinh doanh mrcc sach

Linh V\Icmroc sach ducc quan 1yva v~n hanh boi Cong ty CP Diu tumroc sach Song Da,
don vi thanh vien, GELEX ENERGY So' htru 60,46% v5n. Nam 2018, tong san IUQ'ngmroc
sach thuong pham dat 91,04 trieu m3, gia tri doanh thu dat 468 tY d6ng d~t 101% k~ ho~ch
nam 2018, tang 13% so vai nam 2017. Lgi nhu~ sau thu~ d~t 218 tY d6ng, tang 29%% so
vai nam 2017 .

•:. Linh v\I'c nguBn phat di~n

Hi~n nay GELEX ENERGY dang So' huu t6ng cong 04 clv an ngu6n phat di~n vai t6ng
cong sufit la 122 MW di~n t~i cac dv an:

- D\I an Thuy di~n Song Bung 4A, cong sufit 49MW, doanh thu phat di~n nam 20 18 d~t
152,7 tY d6ng, tuang duong 61,27% k~ ho~ch. Nguyen nhan khong hoan thanh k~ ho~ch
do nam 2018 anh huang bai hi~n tugng Elnino d§n d~n lugng mua tren dia ban thftp lam
giam san lUQ'ngphat di~n.

Dt;r an Thuy ai~n Canan 1-2, t6ng cong sufit 23MW trong d6 Nha may Thuy di~n Canan
2 cong sufit 16MW all ai van ho~t dong tu quy 3/2018, Nha may Thuy di~n Canan 1
cong sufit 7 MW dV ki~n di van ho~t dong diu quy 2/2019, th\Ic t~ san doanh thu phat
di~n a~t vugt k~ ho~ch d~ ra.

- Dv an Di~n M~t trai Ninh Thu?n, t6ng cong sufit 49 MW, hi~n dang xay d\Ing, dlJ ki~n
hoan thanh van thang 5/2019.

D6ng thai vai d6, GELEX ENERGY cling xuc ti~n diu tu eac d\I an ngu6n phat di~n mai
bao g6m:

- DlJ an di~n gi6 Gelex 1,2,3 t~i Quang Tri, t6ng cong sufit 90MW

- DlJ an di~n gi6 Huang PhUng 2, t6ng cong suM 20 MW

- DlJ an di~n gi6 Huang Phung 3, t6ng cong su~t 30MW

- Dv an di~n m~t trai Binh Phu6c, t6ng cong suftt 416MWp

.:. T6ng hQ'Pk~t qua kinh doanh cua KhBi h~ tAng ti~n fcb
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K~t qua kinh doanh nam 2018 cua GELEX ENERGY nhu sau:
Don vi: ti d6ng

Chi tieu 2017 2018 Tang truong (%)

Doanh t11U 244 585 140%

LNST thuoc cong ty me 38 253 566%

11.2.2LINH Vl/C LOGISTICS

GELEX LOGISTICS, dan vi 100% thuoc So' htru cua GELEX la dan vi dau m6i dau ttl van
linh V\IC logistics cua GELEX. GELEX LOGISTICS t~p trung van 02 rnang hoat dong
chinh

- V~n hanh Logistics: Thong qua cac cong ty con la Sotrans Logistics, Sowatco va
Vietranstim ex

- Dau tu ha tang logisics

K~t qua kinh doanh nam 2018 cua kh6i Logisitics nhir sau:

Chi tieu 2017 2018 Tang tnrong (%)

Doanh thu 1.454 1.761 21%

LNST thuoc cong ty me 388 134 -65%

Dan vi (ti d6ng) 'l
'.1

T6ng Doanh thu 2018 nh6m Logistics tang tnrong 21% so voi nam 2017 va vuot 6,3% so
voi k~ hoach d~ ra trong nam 2018. Loi nhuan sau thu~ TNDN trong nam 2018 cua Cong ty
giam so voi s6 lieu cung ky nam 2017 do nguyen nhan nam 2017 ghi nhan khoan liii tir
chuyen nhuong dau tu cong ty con: T6ng cong ty Duong song Mi~n Nam (SWC) thanh ly 1
khoan dau ttl trong lien doanh Kapple - Land van quy 112017.

11.4LiNH Vl/C BAT DONG sAN
Voi cac lei th~ v~ quy d§.t,GELEX dii tham gia va~ linh V\ICkinh doanh b§.tdQng san C\l th~
la lInh V\ICbfit dQng san thuang m~i. Cac d\l' an b§.t dQng san dii hoan thanh va dang khai
thac trong h~ th6ng GELEX bao g6m GELEX Tower - 52 Le :D~iHanh, Khach s~n Melia
Ha NQi, Khach s~n Binh Minh - S6 10 Tr§.nNguyen Han - Ha NQi

Trong nam 2018, T6ng Cong ty dii thvc hi~n nang c§.pcae b§.tdQng san hi~n dang khai thac
nhfun t6i Uti mi}.t b~ng cho thue, tang doanh thu tren m6i m2. D6ng thai vai d6, cac d\I an
khai thac quy d§.t cua T6ng Cong ty d\I ki~n triSn khai khac cfing dang dugc xuc ti~n d~
tri~n khai thea dUng ti~n do.
K~t qua kinh doanh Hnh V\ICBDS cua GELEX nam qua nhu sau:
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Dan vi (ti d6ng)

Chi tieu Nam 2017 Nam 2018 Tang tnrong

Doanh thu cho thue van phong va 62 75 21%
kinh doanh dich vu khach san

Loi nhuan g(>p 29,6 29,9 1%

III - cAc M~T H04-T DONG KHAc
Trong nam 2018, GELEX ti€p 1\1cthuc hien kien toan mo hinh kinh doanh thea n(>idung tai
c~u true dll duoc Dai h(>id6ng c6 dong thong qua. GELEX dll thanh l~p 04 Sub-holding chu luc
trong cac nhom linh V\ICkinh doanh chinh: Cong nghiep, H~ tfulg tien ich (dien mroc),
Logisitics va B~t dong san lam co sa phat trien heat dong kinh doanh trong 4 nhom nganh chu
hrc,
Cling voi do, GELEX ti€p 1\1ckien toan mo hinh t6 chirc tai Cong ty me theo mo hinh cua m(>t
cong ty chuyen nghiep, hi~u qua, xac dinh r5 phuong lnrong heat dong cua Cong ty me
GELEX, thea do thirc hien cac chuc nang chinh g6m:

Pharr b6 ngu6n l\Ic:
+ Xay d\Illg pharr b6 tai chinh
+ Cho vay/gop v6n d~u ill
+ Thfun dinh cae d\I an Ian
Chia se dich V\l quan tri n(>ib(>
+ Tlwc hi~n cac ho~t d(>ngh6 trq
+ Dich V\l chia se cho cac cong ty con

- Kiem to{mn(>ib(>va quan tri rui ro
+ H6 trq kinh doanh, giup toan h~ th6ng ho~t d(>ngminh b~ch, hi~u qua.

GELEX ti€p 1:\1cth\IChi~n ki~n toan nhan S\I,ban hanh cO'ciu t6 chuc va chuc nang nhi~m V\l
cac Phong ban phli hqp vo; cac n(>idung neu tren. S\I v~ hanh 6n dinh, hi~u qua cua GELEX
la minh chUngcho nhUng cai ti€n nay.

PHAN II - PHUONG HtrONG HO~T DONG SAN XUAT KINH DOANH NAM 2019

1- cAc DJNH HUONG TRONG HO~T DONG KINH DOANH NAM 2019

Can cu thea tinh hinh th\Ic t€ ho~t d(>ngsan xu~t kinh doanh, T6ng Cong ty ho~ch dinh hai
kh6i kinh doanh chinh g6m: (1) San xu~t cong nghi~p va (2) H~ t~ng g6m san xu~t di~n,
nUGc, logictics va B~t d(>ngsan. Cong ty m~ GELEX co nhi~m V\l nhu m(>tcong ty holdings
- chuyen quan ly ph~n v6n gop t~i cac dan vi kinh doanh. Dinh huang ho~t d(>ngkinh
doanh nam 2019 C\lthe nhu sau:

.:. Cae djnh htr6'ng ho~t dQng ehung eua toan GELEX

>- Cong ty m~ Gelex 1ft Cong ty quc'mly v6n (Holdings) tu nhan chu§n m\Ic, uy tin

>- Ti€p t\lCthea du6i mo hinh cong ty tang truang nhanh va hi~u qua:

• T6i Ull hoa mang san xu~t cong nghi~p, v~n hanh logisitics va ti~n fch

- 5 -



GaB( B_o_o _ca_'o_k_€t_:_q_ua_' h_0_t;lt_i1_9n_:g:_S_X_KD_n_iil_n _20_1_8_va_' p_h_u_O'n_g_h_UlY_' n_g_h_or;l_t_d9_"n_g_20_1_9

• Tang cuong diu nr mang ha d.ng

• Ti€p tuc rnua ban, sap nhap (M&A) cac cong ty c6 th~ tao ra gia tri cQng huong
IOnvoi h~ thong hien tai

~ Cu th~ h6a cac lien k€t trong toan h~ thong:

• Hoan thien cac sub-holdings d~ true tiep quan Iy tung mang kinh doanh dQc l~p

• HDQT chuyen trach tnrc tiSp h6 tro Ban di~u hanh a cac dan vi thanh vien

• Cung cip cac dich vu chia se thi€t y€u cho cac dan vi thanh vien trong toan h~
thong

~ Dam bao kinh doanh an toan, thuong ton phap lu~t trong toan h~ thong

.:. Cac muc tieu trong tam ciia khAi thi~t b] di~n

• Co du lai san xuit kinh doanh thea huong t6i Uti h6a cac nguon ll,rcva lO'ith€ c~nh
tranh;

• Nang cao trinh dQquan ly thea rno hinh quan Iy cong nghi~p hi~n d~i, t~ d\lng tri~t
d€ lQ'ith€ quy mo.

• T~p trung rna rQng thi phin v~ dia ly;

• Cung cip g6i san phArn toan di~n d~ rna rQng thi phin ban cho EVN, cac d1,1'an va thi
twang xuit khAu

• Phat tri€n R&D, cac san phArn rn6i ham luqng cong ngh~ cao;

• Ding cuang chuy~n giao cong ngh~ illcac d6i tac hang dftu

.:. Cac m\lc tieu trQng tam cua khAi hl;ltAng ti~n fch (di~n, nU'<Yc)

• Hoan thanh d1,1'an di~n rn~t trai Ninh Thu?n dung ti€n dQ

• Hoan Thanh phan ky 1 - Giai do~n 2 D1,1'an nha may nu6c Song Da (xay dl,l'llgb~
chua va tr~rn bam tang ap dung ti€n dQ). Ti€p tl,lcdliu tu Phan ky 2 - Giai do~n 2 nha
may nucrc Song Da, nang cong sudt len 600.000 m3 nu6c/ngay demo

• Xuc ti€n thu t\lc diu tu cae dv an nang lugng tai t~o tr9ng di€rn .

•:. Cac m\lc tieD trQng tam cua khAi logisitics

• Gelex Logisitics: dfru tu phM h~ ting logistics nhu DC, logistic park

• Sotrans Logistics: t~p trung phM tri~n rno hinh Contract Logisitics 3PL, 4 PL

• Sowatco: diu tu rna rQng cang Long Binh, ti€p tl,lcnang cao nang 11,1'Ceua dQi v~ tai
b~ng xa Ian

• Vietransimex: T6i uu h6a nang 11,1'cthi€t bi hi~n c6

.:. Cac m\lc tieu trQng tam clla kh8i bAt dQng SaD

T6i uu h6a dong ti~n va hi~u qua ho~t dong cua cac bds hi~n hiiu: Gelex Tower,
Khaoh s~n Melia Ha NQi, Hanoi Center Office
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Bao cao kit qua hoot dong SXKD nam 2018 va phuong huang heat dong 2019

Phat trien cac du an moi tai cac vi tri trung tam voi quy d~t hien co: du an Tr~n
Nguyen Han, Cadivi Tower, Sowatco Tower -7 xay dung danh rnuc tai san cho
Group; nang cao hinh anh Tap doan

Hoan thien thu tuc phap ly cac khu d~t c~n chuyen d5i cong nang

.:. Phat tri~n linh vt}'cb§t dQng san khu cdng ughiep va v~t li~u x§y dung

Linh VVCb~t dong san khu cong nghiep tai Viet Nam dang phat trien r~t manh nho VaGqua
trinh phan cong lai san xu~t toan cau d~n d~n sir dich chuyen san xu~t cling voi sir hoi nhap
kinh t~ ngay cang sau rong cua Vi~t Nam. Nham n~m b~t tiem nang nay cling nhu hoan
thien vi~c linh VVCh~ t~ng, GELEX dinh huang se phat tri~n them linh VI,l'Cb~t dong san
khu cong nghi~p. Vi~c phM tri~n linh VVOb~t dong san klm cong nghi~p se bao g5m ca hO(;1.t
dong d~u tu nha a xa hoi, nh~m t(;1.0di€u ki~n 5n dinh cUQcs6ng cho nguai lao dong t<;likhu
cong nghi~p, gop ph~n tang Sl,l'h~p d~n eua cac khu cong nghi~p, d6ng thai gop ph~n VaG
cong tac an sinh xa hOi.

Cling vai vi~c phM tri~n lInh vvc h~t dong san cong nghi~p co kem thee nha a xa hoi neu
tren, GELEX cling dinh huang ma rong them flhh vvc san xu~t v~t li~u xay dl,l'ngtrong
mang cong nghi~p, til do giup hofm thi~n h~ sinh thai cua GELEX.

Vi~c ma rQng ho?t dong kinh doanh neu tren co th~ duqc thlJc hi~n thee hinh thuc d~u tu dlJ
an ho~c mua ban, sap nh~p ca.c doanh nghi~p ti€m nang trong linh VlJCnay ho~c cac hinh
thuc khac dam bao hi~u qua.

..~

I
II. KE HO~CH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2019

TT CHi TIEU DONVl KEHO~CH
TiNH 2019

I T5ng doanh thu hqp nh~t Ty d5ng 16.700

II Lqi nhu~n truac thu~ hqp nh~t Ty d6ng 1.380

Kinh trinh B(;1.ihoi d6ng c6 dong xem xet thong qua
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TONG CONG TY CO pHAN
THItT BJ DI¥N VI¥T NAM

CONG HOA xA HOI cnu NGHiA VIET NAM. . .
DQcI~p - Tl! do - Hanh plnic

S6: J5 IGELEXlBC-HDQT Ha N9i, ngay g thong 04 nam 2019

BAocAo
HO~ T DONG CDA HOI DONG QUAN TRJ NA.M 2018

vA KE ROACH HOAT DONG NA.M 2019. ..
1- RET QuA THl/C H:Q:N NHI~M VlJ eVA HDQT NAM 2018:

1- Danh gia tinh hinh hoat dong cua T6ng cong ty trong ndm tai chinh:

Nam 2018 la nam tiep tuc da tang tnrong cua n~n kinh t€ trong mroc nen c6 mot
s6 tac Gong tich cue d~n mot s6 nganh hang trong hoat dong san xuat kinh doanh
cua Tong cong ty nhu thiet bi dien, day cap di~n dan dung, Logictics. Tuy nhien
do chinh sach th~t chat dAutu cong cua Nha mroc cu th~ la giam d§u nr cua Tap
doan Dien hrc Viet Nam (EVN) nen cling c6 anh huong d~n mot s6 nganh hang
cung cftp chu y~u cho EVN nhu may bi~n ap, thi~t bi do d~m dien.

Do nhtrng bien dong cua Thi truong anh huang khong nh6 toi cac mimg hOC;Lt
dong san xuit kinh doanh cua T6ng c6ng ty nen Hoi d6ng quan trL Ban T6ng
giam d6c T6ng cong ty dli rit sat sao, h6 trg rit nhi~u cac don vi thanh vien d~
tim cac giai phap kh~c phlfC,6n dinh san xuit trortg nhung giai do~n kb6 khan.

Theo k~ ho~ch t~i D~i h6i d6ng c6 dong thucyunien nam 2018, doanh thu hQ'P
nhit T6ng cong ty Ia 13.699 tY dang d~t 91,1% k~ ho~ch, tang tuang 14,3%
so v6i nam 2017. Chi tieu Lgi nhu~n tru&c thu€ la 1.534 ty dang, d~t 84,3% so
voi k€ ho~ch, tang truang 34% so voi th\1'chi~n nam 2017. S6 li~u Clfth~ nhu
trong Bao cao ho~t GQngcua T6ng giam d6c.

2. Hor;ttG9ng cua H9i ct6ng quem trt:
T~i D~i hQi d6ng c6 dong thuong nien 2018 dli b§,ub6 sung ba D6 Thi Phuong
Lan VflO HQi d6ng quan tIi T6ng cong ty nhi~m ky II (2016-2020) nang s6
thanh vien HDQT ill 5 thanh vien len 6 thanh vien.

Voi vi~c phan cong nhi~m Vlf chuyen trach cho cac thanh vien Hoi d6ng quan
tri, cac thanh vien HDQT luon phat huy sa trucmg va th€ m~nh cua minh d~
hoan thanh t6t nhi~m V\l dugc phan congoNam 2018 la nam HQi d6ng quan tri
T6ng cong ty danh r~t nhi~u thai gian, cong suc d€ chi d~o vi~c tai d.u true,
s~p x€p l~i doanh nghi~p trong h~ th6ng Thi~t bi di~n va Logictics nh~m t6i uu
h6a mang 1:;li hi~u qua cao nhit cho T6ng Cong ty.

D~ thu?n 19i cho ho~t dong quan tri va ai~u hanh, Hoi d6ng quan tri T6ng cong
ty c6 phc1nThiet bi di~n Vi~t Nam d~ xuit D~i hoi thong qua Chu lich HDQT



Bao cao hoat dong cua Hoi dang quan tri niim 2018

tiSp 1:\1ckiem nhiem clnrc vu Tong Giani d6c cho dSn ky Dai hoi d6ng cd dong
thuong nien nam 2020.

KSt qua cu th~ nhir sau:

2.1. Cong tac sap xJp, co cdu t6 chuc, nhdn S1!:

Nam 2018, Hoi d6ng quan tri tiSp 1\1cra soat va ban hanh quyet dinh cir va thay
thS dai dien phffn v6n cua T6ng cong ty tham gia IIDQT, HDTV tai Cong ty
thanh vien; s~p xSp lai co du t6 chirc va tuyen dung b6 sung dOi ngii can bO
quan ly tai Cong ty me phu hQP voi dinh huang phat trien cua T6ng cong ty
thea md hinh t~p doan,

Nhin chung, nhan S\I la dai dien v6n cua T6ng cong ty tai cac dan vi thanh vien
d~u phat huy t6t nang hrc kinh nghiem va tham gia di~u hanh SXKD hi~u qua.

2.2. Cong tae tai CO' cdu ngu6n v8n dau tu eua Tang cong ty :

Trong nam 2018 va Quy 112019, T6ng cong ty dli thvc hi~n ccr du lq_ingu6n
v6n d~u tu tq_imot s6 cac dan vi. C\l th~:

2.2.1. Tid edu trUe kh8i Thiit hi di¢n
Tang v6n trong Cong ty Gelex Electric thong qua vi~c gop v6n bing cac khoan
d~u tu Clla T6ng Cong ty VaGcac cong ty con khac la Cong ty Cadivi, Cong ty
Thibidi va Cong ty HEM.
Ngoai ra, trong nam 2018, T6ng Cong ty cung dli ban toan bo c6 ph~n sa hiiu
tq.iCong ty VlliEM cho Cong ty HEM.
Thoai toan bo c6 phfm tq_iCong ty Cd ph~n K.I.P Vi~t Nam.

2.2.2. Tai edu trUe kh8i hq tang, logistics
Thanh l~p Cong ty TNHH Gelex Logistics va Gelex gop v6n biing toan bO
46.799.983 c6 phieu Sotran tuang Ung 54,78% trong Cong ty Sotrans.

:i
I

2.2.3. Tang tj l¢ sa hiiu/ Thanh Ii khoan d6u tu tc;zicac dan vi thimh vien thong
qua cae eong ty Sub-Holding. Ct,i thi:
- D~u tu nang tY l~ sa hiiu tq_icac cong ty con:
+ Nang tY 1~sa hilu tq_iCong ty c6 phk day cap di~n Vi~t Nam (Cadivi) tl:r
79,76% len 93,83%
+ Nang tY 1~ sa hilu tq_iCong ty C6 ph~n Che tq_oE>i~nccr Ha NOi (Hem) tU
66,16% len 76,11%
+Nang tY l~ sa hilu tq_iCong ty c6 phffn Phli Th<plhMy tl:r 67,93% len 73,16%
+ Mua chi ph6i va nang tY l~ sa hilu tq_iCong ty c6 phffn D~u tu nuac sq_ch
Song Da len 60,46%
- Thanh l~p Cong ty TNHH Thi~tbi do di~nErnievai v6n di&u l~ 150 tY d6ng.
_ Thanh l~p Cong ty c6 ph~n Nang lUQ1lgGelex Quang Tri vai v6n di~u l~ 30

tY d6ng.
_Mua 84,62% ph~n v6n gop tq_iCong ty TNHH Di~n gio Huang Phung.
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Baa cao hoat dong cila Hoi d6ng qUlin tri nam 2018

_ Mua 9,8% phAn v6n gop tai T6ng Cong ty Viglaeera - CTCP trong quy
112019
_Thoai toan bO81,25% ,v6ntai Cong ty e6 phAndAutu xay dung Gelex
_Thoai toan bO80% v6n tai Cong ty e6 phan Nang hrong Gelex Binh Thuan

DS thuc hien viec dAutir, ngoai nguon v6n thu ill e6 rue cua cac don vi thanh
vien, nam 2018 T6ng Cong ty dii phat hanh trai phieu voi s6 v6n huy dong 700
tY dang tinh tbeo menh gia.

DSn thai diSm 31112/2018 T6ng cong ty dang co v6n dAutu tai 05 Cong ty con
(100%) va 01 Cong ty lien doanh, lien kSt. Tong s6 v6n dAu tu la 5.851 tY
dAng.

2.3. Cong tac chi ago hoat dong SXKD:

DS thuc hien cac chi tieu kS hoach SXKD dii thong qua tai Dai hOi d6ng e6
dong thirong nien nam 2018 , HOi d6ng quan tri T6ng cong ty da ehu dong
trong eong tae chi d~o, di~u hanh vai nhfrng bi~n phap el,lthS nhu:

- Thl,Ichi~n dung vai tra eua Holding la diu m6i dS t~p trung sue mC;lnheua
cae don vi thanh vien; chi dC;lOcae don vi thanh vien h6 trq lin nhau trong
hOOiltdong SXKD.

- ThuCmgxuyen kiSm tra, giam sat cae ho~t d¢ng trong toan h~ th6ng. Kien
tn bam sat ml,letieu doanh thu, IDl,letieu lqi nhu~ dS co nhfrng bi~n phap
chi dC;lOdi~u hanh ehu dong, linh hOC;lt.

- C~u trUe I<;1iho may T6ng Cong ty nhim nang eao nang h;rehO<;1tdong dAu
tu ehiSn luqe va qu{mIy v6n diu tu.

- Ma rong nganh nghS kinh doanh sang cae rmh Vl,Ieco tiSm nang nhu nang
lUQ'llgtM t~o g6m di~n m~t trm, di~n gio, linh Vl,IehC;ltAng,nuae SC;leh,b~t
dong san nhim t~ dl,lllgcae Iqi th~hi~n co va Sl,Ituong h6 gifra T6ng Cong
ty vm cae cong ty thanh vien.

:l(

3. T8ng kit cac cU9Ch(Jpcua H91 t16ngquan trt va quyit t1inh cua H9i t16ng
quan tri:

HQid6ng quan tri. duy tri cae eUQehop dinh IcY hang quy thea nguyen tlie it nh~t
m6i quy hop mQt lin d6ng thai t6 ehue cae eUQehop dQtxu~t va cae IAny kiSn
bkg van ban nhim thong qua kip thai cae vk dS thuQe th~m quySn eua HQi
d6ng quan tri. thea dUngquy dinh eua DiSu l~, Quy ehS nQibQv~ quan tri. eua
T6ng eong ty va cae quy dinh eua phap I~t eo lien quan.

Trong nam 2018, HQid6ng quan tri. dii tiSn hanh 08 phien hop tn.re ti~p, 24 lin
l~yy kiSn b~ng van ban, thea do ban hanh 43 Nghi quySt va 29 QuySt dinh thea
dUng th~m quy~n duqc qui dinh tC;liDiSu l~, Quy ehS nQibQvS quan tri eong ty
va cae quy dinh nQibQkhae eua T6ng eong ty.NQi dung cae Nghi quySt, QuySt
dinh eua HDQT t~p trung VaGvi~e triSn khai cae eong vi~e da duqe DC;lihQi
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Baa cao hoat dong cua Hoi d6ng quem tri niim 2018

d6ng e6 dong thuong nien nam 2018 thong qua nhir: trien khai phuong an phat
hanh e6 phieu dS tang v6n e6 phan ill nguon v6n chu sa hfru, trien khai plnrong
an tai cftu tnic T6ng cong ty, cong tac huy dong v6n cho T6ng cong ty, cong tac
t6 clnrc can bo va cong tac quan ly trong pham vi. thfrm quyen cua IIDQT. NOi
dung cac Nghi quyet, Quyet dinh cua Hoi d6ng quan tri d~u diroc thong qua voi
str nhfrt tri 100% cua cac thanh vien d\I hQP va duoc ban hanh mot each hop l~,
dung voi thAm quyen, Cac Nghi quyet, Quyet dinh thuoc tnrong hop phai cong
b6 thong tin theo quy dinh phap lu~t co lien quan d~u dff duoc cong b6 dky du,
kip thoi dam bao cong khai, minh b<;1chtrong quan tri va di~u hanh.

lIDQT thuang xuyen giam sat Ban di~u hanh trong vi~e triSn khai va th\1'ehi~n
Nghi quySt B<;1ihoi d6ng e6 dong va cae Nghi quySt, QuySt dlnh eua HOi d6ng
quan trio
lIDQT dff hO<;1tdong dUng chue nang, nhi~m V\l, tuan thli dUng quy dlnh eua
phap lu~t, Bi~u l~ T6 ehue va hO<;1tdong eua T6ng eong ty, Nghi quySt eua B<;1i
hOi d6ng c6 dong.
T6ng thil lao dff chi eho cae thanh vien HOi d6ng quan tIi va Ban kiSm soat
T6ng cong ty trong nam 2018 la 1,4 tY d6ng.

4. Triin khai va giam sat vi¢c th1!chi¢n DiJu l¢, Nghi quykt D[Jiht5i t16ng ca
t10ngva cac Nghi quykt cua H(Ji t16ngqwin trt t16iV07 Tang giam 1l6cva cac
can b(Jqulm Ij khac:

Vai vai trD d<;1idi~n eho cae e6 dong, trong nam 2018, HOi d6ng quan tri T6ng
eong ty luon ehu dong triSn khai cae nhi~m V\l theo qui dinh t<;1iBi~u l~ va
Nghi quySt eua B<;1ihoi d6ng e6 dong, linh hO<;1ttrong chi d<;1odiSu hanh dS
dlnh huang mQi hO<;1tdong eua T6ng cong ty phil hqp vai di6n biSn tinh hinh
th\!c ti6n. H6 trQ' va chi d<;1Osau sat Ccr quan di~u hanh triSn khai nhi~m V\l,
d6ng thai veri hO<;1tdong kiSm tra, giam sat theo qui dlnh. Mot s6 nhi?m V\l n6i
b~t th\IC hi~n trong nam 2018 nhu sau:

- Hoan thanh vi~c tai cftu trUc nhom nganh ThiSt bi di~n theo dung cae noi
dung dff duQ'c thong qua t<;1iB<;1ihOi.

- Chi d<;1ovi~e sap nh~p 2 dan vi trong H~ th6ng co cilng nganh ngh~ san xufrt
kinh doanh la Cong ty c6 phk ChS tl;1odi?n ccr Ha NOi (HEM) va Cong ty e6
phin chS t<;1omay di~n Vi~t Nam - Hungari (VlHEM) nh~m t~p trung suc
m<;tnht6ng hqp, giam chi phi gia tbanh va nang cao thi phkn san phfrm dong ccr
di~n.
- ChuySn d6i chUng quy~n dqt 1 vai s6 v6n di~u l~ tang them 720 tY d6ng, s6
ti~n thu v~ 1.195 ty d6ng.
- Hoan th3.nh eong tac pbat hanh 67.760.000 c6 phiSu dS tang v6n c6 phkn ill
ngu6n v6n cbu sa hfru cbo c6 dong hi~n bfru, nang t6ng s6 v6n diSu l~ eua
GELEX len 4.065,6 tY d6ng. Cong ty dff th\IC hi~n sua d6i b6 sung di~u l~
Cong ty ; thay d6i dang kY kinh doanh vai s6 v6n di~u l~ meri ; dang Icy lUll kY,
dang kY giao dich 06 sung wang lIng veri s6 lUQ'llgc6 phAn tang them trong dot
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Baa cao hoat dong ciLaHoi d6ng qurin tri nam 2018

phat hanh va dii diroc Uy ban Chung khoan; S6' giao dich Chirng khoan H6 Chi
Minh eh~p thuan.

5. Kit ludn:

Voi co eh~ diSu hanh linh heat, HQi d6ng quan hi dii bam sat muc tieu va chi
dao ban diSu hanh T6ng cong ty thirc hien cac muc tieu kS hoach va cac chu
truang, dinh huong, phirong an thirc hi~n rna Dai hQi d6ng e6 dong thuong
nien nam 2018 dii dS ra.

HQi d6ng quan tri dii chi dao, giam sat cac m~t heat dQng ella T6ng cong ty
dung trinh tv qui dinh nhir: dieu hanh heat dQng SXKD, s~p xep t6 chirc nhan
Sl,I,huy dong nguon vcn, tang cuong quan ly tai chinh, d~u tu xay d\ITIgco ban,
chi tra e6 rue ... dam bao IQ'i ich cua T6ng cong ty, cua e6 dong cling nhir
quySn lqi eua nguCri lao dQng.

.,
:y

ll- Kit HO~eH HO~T DQNG eVA HQI DONG QuAN TRJ NAM 2019:

DS dC;1tduge m1,le tieu Doanh fuu va LQ'i nhu~ nhu bao cao eua T6ng giam
d6e, HQi d6ng quan hi T6ng eong ty dS x~t mQt s6 giai phap chung OOusau:

Th\Ie hi~n dUng vai tro Holding, la d~u m6i t~p trung sue m?nh trong quan tIi
cling OOu h6 trQ' toan di~n cae dan vi trong h~ th6ng OOu h6 trQ' vS tai ehinh,
phap ly ..... t?O diSu ki~n t6t nh~t trong ho?t dQng san xu~t kiOOdoanh eua eae
dan vi.

- DAy m?OO lQ'i thS trong vi~e Tai cfru trUe nganh himg thiSt bi di~n, Logistics
nh~m t<;tosue m?nh t6ng hqp ill cae dan vi trong cae nganh hang nay, khkg
dinh thuang hi~u eua GELEX.

TiSp tl,le tim kiSm" d~u tu VaGcae nganh hang tiSm nang nhu h? t~ng, nang
luqng tai t?O bao g6m di~n m~t trai, di~n gio. Diy m?nh d~u tu san xu~t va
eung cfrp nuae s~eh eho sim x~t va tieu dUng, la HOOV\Ie eo OOucfru tieu th1,l
ngay eang eao trong qua trinh phat triSn kinh tS eua dit nuae.

KiSm soat eh~t ehe di liSn vai h6 trQ' tfeh el,Ie eae ho?t dQng eua dan vi thanh
vi en nh~m nang eao hi~u qua hol;tt dQng d~u tu v6n eua GELEX t?i cae dan vi.
Diy m?nh trng dl,lTIgeong ngh~ VaGeong tae quan ly; ehu dQng nang eao nang
h,re quan trio

Xay dl,Illg ehi~n lUQ'ekinh doanh trung va dai h?U eho tUng nganh hang trong
toanGELEX.

Tang eucrng eong tae dao t?O, phat triSn ngu6n nhan l\Ie nhb dap Ung nhu e~u
phat triSn eua C6ng ty.

- D6i vai eong tae xii hQi, GELEX se Ia mQt doanh nghi~p co trach nhi~m d6i
vai cae ho?t dQng xii hQi nhu eong tac dSn an dap nghia, ung hQ vimg bi thlen
tai, eong tae ill thi~n vi nguai ngheo, cae ho?t dQng bao v~ moi truang, h6 trQ'
cQng d6ng, an sinh xa hQi...
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Bao cao hoat dong cua Hoi d6ng qUlin tri niim 2018

DS dat duoc muc tieu, kS hoach nam 2019, HQl d6ng quan tri T6ng cong ty
mong tiSp tuc nhan duoc S\I ling hQ, chia se va hQ'P tac cua cao c6 dong nh~m
dat ducc hieu qua kinh doanh cao nhat,

Tren day la Bao cao kSt qua hoat dQng nam 20118, KS hoach heat dQng nam
2019 cua HQi d6ng quan tri Tong ceng ty. Kinh trinh Dai hQi d6ng c6 dong
xem xet phe chuan va thong qua toan van bao cao.

Nlrl nhiin:
- C6 dong GELEX;
- UV HBQT GELEX;
- Thu IcyGELEX;
- Liru VP GELEX.

TM. HOI DONG QuAN TRJ Mi..'of"""
UTJCH -
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Ha N9i, ngay .9 thong 04 ndm 2019

BAoCAO
TONG KET HOAT DONG eVA BAN KI:EMSOAT NAM 2018
T~ D~ HOI DONG ·CODONG THUONG mEN NAM 2019

TONG eONG TY CO pRAN T:mET Bl BI¥N VI¥T NAM (GELEX)

Can err:
Can ou Lu~t Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 ngay 26 thang 11 nam 2014;
Can cir clnrc nang, nhiem VlJ cua Ban Ki@m scat quy dinh tai Bi~u l~ T6 chirc va hoat
dongGELEX;
Can cu Quy ch~ t6 clnrc va heat dong cua Ban kiem scat;
Can cir Bao cao Tai chinh va tinh hlnh thirc t~ heat dong cua GELEX nam 2018,

Ban KiSm soat T6ng cong ty c6 phfuJ Thi~t bi di~n Vi~t Nam bao cao Dai hOi d6ng c6
dong thuong nien v~ cac m~t heat dong cua Ban kiSm scat trong nam 2018 nhu sau:

I. TiNH HiNH CHUNG ellA BAN KIEM SOAT

1. Tinh hinh nhan SI!cua Ban ki~m so:it:

Ban kiem soat GELEX nhiem ky 2016-2020 duoc b&ug6m 03 thanh vien, Tai Dai hOi
d6ng c6 dong tlnrong nien nam 2018, Dai hOi da:b~u b6 s~g 01 thanh vien Ban kiSm soat
thay th~ cho thanh vien xin illnhi~m. Nhan Sl,I Ban kiSm soat.d~n nay g6m:

- Ba Le Thi H6ng Llnh, TruOng Ban

- Ba Ph~ Thi Minh Cuc, Uy vien

- Ba Ph~ Thi My Ha, Uy vien

2. HO:;ttoQng eiia Ban Ki~m so:it nam 2018:

Nam 2018, th1,!chi~n quy~n va nhi~m VlJ theo quy dinh t~i Lu~t Doanh nghi~p, Di~u 1~
t6 chuc va ho~t dong cua T6ng Cong ty, Ban kiSm soat da t6 chuc hQP dinh leY hang quy
duai cac hlnh thuc t~p trung eling nhu qua di~n tho~i, email dS ti~n hanh kiSm tra, giam sat
vi~e quan ly, di~u hanh tom bo ho~t dong cua Tang Cong ty. 0,1 thS:

Th1,!chi~n giam sat ho~t dong va tuan thu theo quy dinh eua phap lu~t va Di~u I~ Cong
ty eua Hoi dong quan tri va Ban T6ng giam d6c trong vi~e quill ly di~u hanh Cong ty;
Giam sat vi~c thvc hi~n cac noi dung Nghi quy~t cua D;,ti hOi d6ng e6 dong cia dm?,c
thong qua trong nam 2018;
Da:d~ xufrt Iva chQn Cong ty kiSm toan dQc l~p dS thgc hi~n kiSm toan bao cao tai chinh
eua Cong ty nam 2018;
Banh gia tinh hlnh tai chinh va san xufrtkinh doanh cua Cong ty trong nam 2018;

Ban kiSm soat da:phai hqp ch~t cM vai Hoi dang quan tri, Ban T6ng Giam daG va cac
dan vi pnong ban chuc nang trong ho~t dong kiSm tra, giam sat nhung v§ll duy tri S\I dQe
l~p cua minh trong vi~c thve hi~n chuc traeh, nhi~m VlJ cua Ban. Ban Ki@m soat duqe cung
dp d&ydu cac thong tin va tai li~u lien quan d€n ho~t dong eua T6ng Cong ty.



Nam 2018, Ban Ki~m scat khong nh?n diroc kien nghi hay khieu nai nao cua c6 dong
yeu d.u xem xet vS boat dong cua Cong ty, cling nhu v~ cong tac di~u hanh cua IIDQT va
Ban T6ng giam d6c.

II. KET QuA HO~T DQNG CVA BAN KIEM SOAT NAM 2018

2.1. Danh gia tinh hinh thuc hi~n Ngh] quyet DHDCD nam 2018:

a. Tinh hinh tlnrc hi~n cac chi tieu chinh

Nam 2018 Thlfc Tyl~

STT NQi dung
Don vi hi~n THlNQ TH20181tinh NQ

DHI>CD
TH 2017 DWCll 2017

TBng doanh th!l thea
Tyd6ng 13.699 11.984 91,3% 114,3%1 BCTC hop nhiit 15.000

Loi nhuan truce thut
2 TImN hop nhit Tyd6ng 1.820 1.533 1.144 84,2% 134%

b. Cac nQi dung khac ciia Ngh] quy~t DHDCD nam 2018
T6ng Cong ty da hoan thanh nhiem V1). do Dai hQi d6ng c6 dong giao tai Nghi Quyet

DIIDCD tlnrong nien nam 2018 ngay 27/4/2018 g6m cac noi dung vS kien toan t6 clnrc
nhan str va tai du true T6ng Cong ty; trien khai th1;tchi~n Quy ch~ quan tri noi bQ; cong tac
phat hanh c6 phiSu tang v6n diSu l~.

.=
u)J

2.2. Danh gia cong tic qui'm ly, di~u hanh:
_ Hoi d6ng quan tri th1;tchi~n hQP dinh IcY, ngoiii ra t6 chuc cac phien hQp bit thuCmg d€
th6ng nhit chi~n luQ'c, dinh huang phat trien va chi d~o cong tac qu3n tri kip thm, phil hQ'P
vOi th1;tct~. Cac phien hQP IIDQT co s6 1uQ'llgcac thanh vien tham gia dam bao dUng quy
dinh. NQi dung cae cUQchQPdSu duQ'cghi 1~ithinh bien ban va 1uu trfr d~y du 4i Cong ty.
Nhfing vk d~ IIDQT thong qua trong cUQchQPva th6ng nhit y ki~n biing van ban dSu duQ'c
ban hinh biing cac nghi quy~tlquySt dinh. Nghi quy~t, quy,~t di-nh cua IIDQT chu y€u ~p
trung VaGcac nQidung sau:

+ Trien khai phM hanh c6 phi~u d€ tang v6n c6 ph~n 1i:r ngu6n v6n chu sa hfru,

+ Trien khai phuong an tai du trUc T6ng cong ty, cong tac huy dong v6n cho T6ng
cong ty,
+ Cong tac t6 chuc can bo va cong tac quan 1y trong ph:;tm vi thb. quySn cua

IIDQT
+ Sua d6i, ban hanh mai cac quy ch~, quy dinh phil hgp vOi ho~t dong clla T6ng Cong

ty nhu Quy ch€ Phan cong nhi~m V1). chuyen trach cho cac thanh vien lIDQT, quy dinh vS
quy~n hfil.ll,trach nhi~m clla ngum d:;tidi~n v6n .....

+ IIDQT thuCmg xuyen chi ~o va giam sat ho~t dQng CllaBan DiSu hanh trong vi~c
trien khai va th1;tChi~n Nghi quy~t D:;tihoi d6ng c6 dong va cae Nghi quySt, QuySt dinh cua
Hoi d6ng quan trio

Cae Nghi quySt, QuySt dinh cua IIDQT duQ'c ban hanh hQ'Pl~, dUng vai thfun quy~n
va th1;tchi~n dUng chS do cong b6 thong ti d6i vai cong ty d~i chUng niem ySt.

_ Ban T6ng giam d6c luon chu dQng l~p kS ho~ch quan ly, di~u hanh hO<;J.tdQng cua T6ng
Cong ty, t~p trung ngu6n h;rcd~ triSn khai th1;tchi~n hoan thanh Nghi quySt BIIDCD va cac
nghi quy€tlquySt dinh cua IIDQT.



Qua kSt qua lam viec cua Ban kiem soat cho thiy HQi d6ng quan tri va Ban T6ng
Giam d6c Tong Cong ty c6 phftn ThiSt bi dien Vi~t Nam dil heat dQng dung chirc nang,
nhiem vu, tuan thu quy dinh cua Phap lu~t, f)i~u l~ T6 chirc va hoat dQng cua Tong cong ty
va Nghi quyet cua Dai hQi d6ng c6 dong.

2.3. Thim tU,nhBao cao Uti chinh nam 2018
Bao cao Tai cbinh hang quy va Bao cao Tai cbinh nam 2018 cua T6ng Cong ty duoc

l~p thea cac chuan muc va chS dQkS toan Vi~t Nam hien hanh, duoc kiem toan va scat xet
boi Cong ty TNHH Ernst &Young Vi~t Nam.

Y kien cua kiem toan vien dQc l~p v~ Bao cao tai chinh nam 2018 (bao gam Baa cao
tai chinh rieng va BclO cao tai chinh h(JJJnhdt) cua T6ng Cong ty 1ay ki~n chip nh~ toan
bQ. Bao cao dil phan anh hqp ly, trung th\IC tinh hinh tai chinh. t~i thai diem 31112/2018 ciing
nhu kSt qua kinh doanh, tinh hinhhm chuyen ti~n t~nam 2018; phu hQ'Pvai cac chuftn m\Ic
va chS dQkS toan hi~n hanh.

Bao cao i3.i cbinh rieng va bao cao tM chinh hQ'Pnhit nam 2018 dil ki~m toan dugc
dang tai tren Website cua T6ng Cong ty (www.gelex.vn).

Tom tit IDQts6 chi tieu tai cbinh tren Bao cao i3.icbinh hQ'Pnhit eua T6ng Cong ty t~
thai di~m 31/12/2018:

Dan vi tinh: VND

A - TAl sANNGAN ~

121.189.002.173

';'JG 1..'
!!.\N
;01
~Arw
.~
~

8.104.003.384.888 A - NQ pHAI TR.A 9.281.533.631.570

1. Ti~n va cae khoan tuang Quang ti~n 6.826.523.433.296923.667.098.002 1.Nq ngk b;pl

2. DT tai ehinh ngl1nh;pl 1.863.955.085.242 2. Nq dai b;pl 2.455,010.198.274

3.. Oie l'dloanPT ng5n b;pl 3.084.065.645.499

4. Hang t6n kho 2.111.126.553.972

5. Tii san ng5.nh;pl khae

B-TAlsANDAI~ 9.142.484.787.442 B - VON CHD SH 7.964.954.540.760

1. Cae khoan pMi tbu dii h<).n 7.956.324.379.62521.248.160.790 1. V6n eM sa hiiu

2. Tii san e6 diM 4.475.031.456.984 2. Ngu6n KP va quy khac 8.630.161.135

3. Bit uQng san Q~U tu

4. Hi san da dang dai b<).n
232.999.531.823 f----------+---------I

1.040.166.644.660

5. Diu tu tii ehinh dii h;pl

6. Tii san dai b;pl khae

1.738.906.286.546

1.634.132.706.639

m. KET LU!NVA KI.ENNGHl :
Nam ho~t dQng 2018, T6ng Cong ty c6 phftn ThiSt bi di~n Vi~t Nam dli Tit n6 I\Ic

trong vi~c thvc hi~n cac chi tieu f)~i hQi d6ng c6 dong giao, th\Ic hi~n nghiem rue, dgy du
ngrua V\l thuS vai Ngan sach nha nuac. Ho~t d9ng tai cbinh lanh m~, v6n dgu tu cua cac
c6 dong dugc bao toan va ph<ittri~n.

f)~ tiSp tl,lcnang cao hi~u qua ho~t d9ng cua T6ng C&ng ty, Ban Ki~m soat co mQt s6
kiSn nghi nhu sau:



Kien toan bQ may ki6m seat nQi bQ dS lam tat hon nua cong tile giam sat viec tlnrc
hien cac quy chS, quy dinh cua GELEX.
Roan thien h~ th6ng cac bao cao d5i voi cong ty eon va cong ty lien kSt, phat huy hi~u
qua cong tac quan Iy tai cac don vi nay.
Chu trong cong tao dao tao, btl sung nguon nhan hrc quan ly eo trinh dQ, chuyen mon
phil hQ'P,dap irng yeu cfru cong tac quan ly v5n dfru tu va giam sat hoat dQng tai cac
don vi thanh vien nhfun nang cao hieu qua dfru tu tai chinh dai han,

TM. BAN KIEM SOAT
TRUONG BAN

./

Noinhan:
- Cdc co dong;
-LuuBKS.

LE Till HONG LiNn



TONG CONG TY CO PHAN
TmET BI Br¢N vr¢T NAM

GE!EX
S6: );} IGELEXlTTr-IIDQT

CONGHOA xA HOI cnuNGHiA VIET NAM. . .
BQcl~p - Tl! do - Hanh phuc

Ha N6i, ngay .0 thong 04 ndm 2019

TO TRINH
vJ vi?c thong qua Bdo cdo Tili chinh nam 2018 itii ilU'l/ckiim todn

Kinh giri: D~i hQidang ctl dong tlnrong nien nam 2019
Ttlng cong ty ctl phin Thi~t b] di~n Vi~t Nam

Can cu Lutt doanh nghiep s6 68/2014/QH13 ngay 26/11/2014 co hi~u hrc thi hanh ill
ngay 01/07/2015;

Can ctr DiSu l~ t6 clnrc va heat dQng cua T6ng cong ty c6 phkn ThiSt bi di~n Vi~t
Nam;

Can cir Bao cao tai chinh rieng va Bao cao tai chinh hQ'Pnhfrt cua T6ng cong ty c6
phan ThiSt bi di~n Vi~t Nam d[ duoc kiem toan boi Cong ty TNHH Ernst & Young Viet
Nam;

HQi d6ng quan tri kinh trinh Dai hQi d6ng c6 dong thong qua Bao cao Tai chinh
rieng flam 2018 va Bao cao Tai chinh hQ'Pnhfrt nam 2018 d[ duqc Cong ty TNHH Ernst &
Young Vi~t Nam ki~m toan, bao g6m:

- Bao cao eua Ban T6ng giam d6c;
- Bao cao ki~m toan dQc l~p s6 61355749/20161018 ngay 29 thang 3 nam 2019

d6i vai Bao cao ffiichinh rieng;
- Bao ca.o bem toan dQc l~p s6 61355749/20161018-HN ngay 29 thang 3 nam

2019 d6i vai Bao cao tai chinh hQ'Pnhfrt;
- Bang can d6i kS toan rieng va hQ'Pnhdt;
- Bang can kSt qua hO<;ltdQngkinh doanh rieng va hQ'Pnhdt;
- Bao cao luu chuy~n tiSn t~ rieng va hQ'Pnhdt;
- Cae thuySt minh Bao cao tai chinh rieng va hQ'Pnhdt.
MQt s6 thong tin tom tit vS Bao cao tai chinh rieng nam 2018 va Bao cao ffii chfnh

hQ'Pnhit nam 2018 d[ duqc ki~m toan cua T6ng cong ty c6 phk ThiSt bi di~n Vi~t Nam
nhu sau:

I. Bao cao Tid chinh rieng nam 2018 d§ dU'Q'cki~m toan
1.Bang can dBi k~ toan

fJrm vi tinh: trieu i16ng
STT Chi tieD Ngay 31112/2018 Ngay 0110112018
I TONGTAIsA..N 8.382.495 6.606.943
1 Tai ·sanngan h<;ln 1.836.819 1.138.782
2 Tai san dai h<;ln 6.545.676 5.468.161
IT TONG NGUON VON 8.382.495 6.606.943
1 Nq phai tra 3.595.377 2.996.134
2 Von chu sa hfru 4.787.118 3.610.809



2. K~t qua hoat dQng kinh doanh
Don vi tinh: trieu d6ng

STT Chi tieu Nam 2018 Nam 2017
1 Doanh thu thuan 2.614.659 2.216.498

2 Loi nhudn tnroc thue 284.176 369.308

3 Loi nhuan sau thue 257.751 369.308

II. Bao cao Tal ehinh hep nh§t nam 2018 da dll'Q'c ki~m toan
1. Bang din d5i k~ toan

Don vi tinh: trieu d6ng

STT Chi tieu Ngay 31112/2018 Ngay 01/0112018

I TONG TAl SAN 17.246.488 13.760.786

1 Tai san ngan han 8.104.003 7.447.578

2 Tai san dai han 9.142.485 6.313.208

n TONG NGUON VON 17.246.488 13.760.786

1 Nophai tra 9.281.534 7.603.988

2 Von chu So' hfhi 7.964.954 6.156.798 II

2. K~t qua hoat dQng kinh doanh
Don vi tinh: trieu d6ng

STT
I Chi tieu Nam 2018 Nam 2017

1 Doanh thu thuan 13.699.130 11.984.141

2 Loi nhuan tnroc thue 1.533.073 1.144.620

3 Loi nhuan sau thue 1.283.483 906.102

Cac bao cao tren till duoc cong b6 thong tin thea quy dinh, d6ng thai dircc dang tai
diy du tren website cua Tcng cong ty c6 phk Thi@thi dien Vi~t Nam tai dia chi:
www.gelex.vn.

Kinh trinh Dai h9i d6ng c6 dong xem xet va thong qua.

- Cac c6 dong;
HDQT;

- Luu VT.

Noi nhiin:



EY Ernst & YoungVietnam Limited Tel: +842438315100
8th Floor, CornerStoneBuilding Fax:+842438315090
16 PhanChuTrinh Street ey.com
HoanKLemDistrict
Hanoi,S.R. of VietnamBuilding a better

working world

se tharn chieu: 61355749/20161018

BAD CAD KIEMToAN DQC L~P

Krnh gLPi: Cae eo dong cua Tong Cong ty Co phan Thi~t b] Di~n Vi~t Nam

Chung toi da kiem toan baa cao tai chfnh rieng kern thea cua T6ng COl1gty cs phan Thi~t bj di¢n Viet
Nam ("TOng Cong ty") dU'Q'cI$p ngay 29 thanq 3 nam 2019 va dLPQ'Ctrlnh bay tCrtrang 5 d~n trang 48,
baa gam bang can doi k~ toan rieng tai ngay 31 thc3ng 12 nam 2018, baa cao k~t qua heat d'¢ng kinh
doanh rieng va baa cao lU'u chuyen ti~n t$ rieng cho narn tai chfnh kM thuc cunq ngay va cac thuy~t
minh baa cao tal chfnh rieng kern thea.

Trech nhi~m eLlaBan Tong Giem aoe Tong Gong ty

Ban T6ng Giarn doc Tong Cong ty chiu trach nhiern lap va trlnh bay trung thvc va hop Iy baa cao tai
chfnh rieng thea cac Chu~n ml,J'Ck~ toan Viet Nam, Ch~ d¢ k~ toan dO'anh nghi$p Viet Nam va cac quy
dinh phap Iy co lien quan d~n vi$c I$p va trlnh bay baa cao tai chfnh rieng va chiu trach nhi$m v~ kiem
soat noi b¢ ma Ban T6ng Giam doc T6ng Cong ty xac dinh la can thi~t de dam baa vi$c I$p va trlnh bay
baa cao tai chfnh rieng khong co sai sot trong y~u do gian I$n hoi;3cnham Ian.

Traeh nhi~m eLlaKiem toan vifm

Trach nhi$m eua chung toi 113 dU'a ra y ki~n v~ baa cao tai chfnh rieng dl,J'atren k~t qua cua cuoc kiem
toano ChUng toi da ti~n hanh kiem toan thea cac Chu~n ml,J'Ckiem toan Viet Nam. Cac chu~n ml,J'Cnay
yeu cau chOng toi tuan thu chu~n ml,J'Cva cac quy dinh v~ d~o duc ngh~ nghi$p, I$p k~ ho~ch va thl,J'C
hi$n cu¢c kiem toan de d~t dU'Q'cSl,J'dam baa hQ'p Iy v~ vi$c li$u baa cao tai chfnh rieng cua T6ng Cong
ty co con sai sot trong y~u hay kh6ng.

C6ng vi$c kiem toan baa gam thl,J'chi$n cac thu h:lCnh~m thu th$p cac b~ng chung kiem toan v{; cac so
li$U va thuy~t minh tren baa cao tai chfnh rieng. Cac thu tl,.lCkiem toan dU'Q'cll,J'achon dl,J'atren xet doan
cua kiem toan vien, baa gam danh gia rui ro co sai sot trong y€lu trong baa cao tai chinh do gian I$n
hoi;3cnham Ian. Khi thl,J'Chi$n aanh gia cac rui ro nay, kiem toan vien da xem xet kiem soat noi bo cua
T6ng Cong ty lien quan d~n vi$c I$p va trlnh bay baa cao tai chinh rieng trung thl,J'c,hQ'p Iy nh~m thi~t ke
cac thu tl,lCkiem toan phu hQ'p vai tlnh hlnh thl,J'ct~, tuy nhien khOng nh~m ml,lc drch dU'a ra y ki~n v~
hi$u qua cua kiem soat n(>ibO cua T6ng C6ng ty. C6ng vi$c kiem toan cOng baa gam danh gia tfnh thich
hQ'pcua cac chfnh sach ke toan dU'Q'cap dl,lng va tfnh hQ'p Iy cua cac U'ac tfnh k~ toan cua Ban T6ng
GiatTl doc cOng nhU' danh gia vi$c trlnh bay t6ng the bao cao tai chfnh rieng.

ChUng t6i tin tU'ang r~ng cac b~ng chung kiem toan ma chUng t6i da thu th$p dU'Q'cla day du va thich
hQ'p de lam cO'so cho y ki~n kiem toan cua chung t6i.

Y kitm eLlaKiem toan vifm

Thea y ki~n cua chung t6i, baa cao tai chinh rieng da phan anh trung thl,J'Cva hQ'p Iy, tren cac khfa c~nh
trQng yeu, tinh hlnh tai chfnh rieng cua T6ng C6ng ty t~i ngay 31 thc3ng12 nam 2018, cOng nhU' k~t qua
hO<;ltdong kinh daanh rieng va tinh hinh lU'u chuyen ti~n t$ rieng cho nam tai chinh ket thuc cung ngay,
phu hQ'pvai cae Chu~n ml,l'Ck~ toan Viet Nam, Che do ke toan doanh nghi$p Viet Nam va cae quy dinh
phap Iy c6 lien quan den vi$C I$p va trinh. bay baa cao tai chfnh rieng.

'.',';
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Van de elm nhan menn

Chung toi xin lU'u '1dE§nThuyet minh s6 2.1 cua baa cao tai chfnh rieng. Tong Cong ty da I$p baa cao tal
chinh hop nhat cua Tong Cong ty va cac cong ty con cho narn tai chinh kE§tthuc ngay 31 tMng 12 narn
2018 theo cac Chu~n muc kE§toan Vi$t Nam, ChE§dO ke toan doanh nqhiepVi$t Nam va cac quy dlnh
phap 1'1co lien quan den viec lap va trlnh bay bao cao tal chinh hop nhat. Chung toi da kiem toan bao
cao tai chinh hop nhat nay va bao cao kiem toan doc I$p cua chunq toi d~ ngay 29 thang 3 narn2019 da
dira ra y kiE§nchap nhan toan phan.

Y kien kiem toan cua chung toi khong lien quan den van d~ c~n nhan m~mh nay.

nhi~m HCvuheimErnst & Young Vi~t Nam

1.:(80'n
Ph6 Tong Giam d6c
86 Giay CN8KHN kiem toan: 0637-2018-004-1

Nguyen M<;lnhHung
Kiem toan vien
86 Giay CN8KHN kiem toan: 2401-2018-004-1

Ha NOi, Vi$t Nam

Ngay 29 thang 3 nam 2019
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se tham chieu: 61355749/20161 018-HN

BAa cAo KIEM roAN D<)C L~P

Kinh gwi: cac e6 dong cua T6ng Gong ty G6 phan Thi~t b] £>iqnViqt Nam

Chung tol da kiem toan baa cao tai chfnh hop nhat kern theo cua Tong Cong ty Co phan Thiet bi £)i$n
Vi$t Nam ("Tong Cong ty") va cac conq ty can (sau day qoi chung la "Tap doan") dU'oocI$p ngay 29
thilng 3 narn 2019 va dU'OOctrlnh bay tLYtrang 5 den trang 85, baa g6m bang can doi ke toan hop nhat t<;li
ngay 31 thanq 12 narn 2018, bao cao ket qua heat dong kinh doanh hop nhat va baa cao luu chuyen
tien t$ hoopnhat cho narn tai chfnh ket thuc cung ngay va cac thuyet minh baa cao tai chfnh hoopnhat
kern thea.

Tfif1chnhi~m cua Ban Tong Giem doc Tang Cong ty

Ban Tong Giarn doc Tong Cong ty chiu trach nhiern ve viec I$p va trinh bay trung thl,l'Cva hoopIy baa cao
tai chfnh hoopnhat cua T$p doan thea cac Chuan ml,l'Cke toan Vi$t Nam, Che do ke toan doanh nghi$p
Vi$t Nam va cac quy dinh philp Iy co lien quan den vi$c I$p va trlnh bay baa cao tai chfnh hoopnhat va
chiu trach nhi$m ve kiem soat noi bo ma Ban Tong Giam doc Tong Cong ty xac dinh la can thiet de dam
bao vi$c I$p va trlnh bay bao cao tai chfnh hoopnhat khong co sai s6t tr.Qngyeu do gian I$n hol\'ic nham
Ian.

Trach nhi~m cua Kiem toan vifm

Trach nhi$m c.ua chung toi la dU'a ra y kien ve bao cao tai chfnh hOOpnhat dl,l'a tren ket qua cua cuoc
kiem toano Chung toi da tien hanh kiem toan theo cac Chu~ln ml,l'Ckiem toan Vi$t Nam. Cae chuan mllC
nay yeu cau chung tei tU8n thu chuan ml,l'c va cac quy dinh ve d?o dlic nghe nghi$p, I$p ke hO<;lchva
thl,l'c hi$n cuoc kiem toan de d?t dU'oocSl,l'dam bao hoopIy ve vi$c li$u bao cao tai chfnh hoopnhat cua
T$p doan co con sai sot trQng yeu hay khong.

Cang vi$c kiem toan bao g6m thl,l'c hi$n cac thu h,lc nham thu th$p cac bang chling kiem toan ve cac s6
H$Uva thuyet minh tren bao cao tai chfnh hoopnhat. Cac thu tl,Jckiem toan dU'oocIl,l'a chon dl,l'a tren xet
doan cua kiem toan vien, bao g6m danh gia rui ro co sai sot trQng yeu trong bao cao tai chfnh hOOpnhat
do gian I$n hol\'ic nham Ian. Khi thl,l'c hi$n danh gia cac rui fa nay, kiem toan vien da xem xet kiem soat
noi bOcua T$p doan lien quan den vi$c I$p va trlnh bay baa cao tai chfnh hOOpnhat trung thl,l'c, hOOpIy
nham thiet ke cac thu tl,lCkiem toan phu hOOpvai tlnh hlnh thl,l'c te, tuy nhien khang nham ml,lc dfch dU'a
ra y kien V8 hi$u qua cua kiem soat noi bo cua T$p doan. Cang vi$c kiem toan cOng baa g6m danh gia
tfnh thfch hOOpcua cac chfnh sach ke toan dU'oocap dl,lng va tfnh hoopIy cua cac U'ac Itfnh ke toan cua"
Ban T6ng Giam doc cOng nhU' danh gia vi$c trinh bay t6ng the bao cao tai chfnh hoopnhat.

Chung tei tin tU'ang rang cac bang chling kiem toan ma chung tai da thu th$p dU'OOcla day du va thfch
hOOpde lam cO'sa cho y kien kiem toan cua chung tai.
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Y kien cua Kiem tosn vien
:.f:

Theo y kien cua chunq tot, bao cao tai chfnh hop nh~t da phan anh trumg thuc va hop 1'1,tren cac khla
canh tronq yeu, tlnh hinh tai chfnh hop nhM cua Tap doan tal ngay 31 thang 12 narn 2018, cOng nhu ket
qua heat dong kinh doanh hop nhat va tlnh hlnh luu chuyen tieln t$ hop nh~t cho narn tai chfnh ket thuc
cunq nqay, phu hop vcYicac Chuan rnuc ke toan Vi$t Nam, Che do ke toan doanh nghi$p Vi$t Nam va
cac quy dinh phap 1'1co lien quan den viec I$p va trlnh bay bao cao tai chinh hop nh~t.

H

Nguyen Marth Hung
Ki~m toan vien
se Gi~y CN8KHN ki~m toan: 2401-2018-004-1

Ha NOi, Vi$t Nam

Ngay 29 thang 3 nam 2019

...
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TONG C0NG TY CO PHAN
THIET B~D~N VI~T NAM

GEJ!.B(
s6: A8 /GELEX/TTr-lIDQT

CONG HOA xA HOI can NGHIA VI~T NAM
D(k l~p - Tt,rdo - Hanh phuc

n« N{Ji, ngay g thang 04 niim 2019

TOTRlNH
vJphuong an pltan pita; /(ri nhu(in nam2018

Kinh gjri: D~i hQi dAng cAdong thuong nien nam 2019
TAng cong ty cAph~n Thi~t b] di~n Vi~t Nam

Can cir DiBu l~ T6 chtrc va hoat dQngT6ng cong ty c6 phan ThiBt bi dien Vi~t Nam;

Can cir Quy ch~ Tai chinh Tong cong ty c6 ph§n Thi~t bi di~n Vi~t Nam;
Can ctr kSt qua san xufrt kinh doanh nam 2018 va Bao cao Tai chinh nam 2018 da duoc

kiem toan va Ban kiSm soat th~m dinh,
HQi d6ng quan tri Tong cong ty c6 phan Thi@tbi di~n Viet Nam trinh Dai hQi d6ng c6

dong Phuong an phan phoi 19inhuan nam 2018 nhu sau:

J)07Z vi tinh : VNf)

STT Chi tieu S&ti~n

I LQi nhu~n sau thu~ co th~ phdo phBi 172.334.410.969

Trong do:

1 LQ'inhu~n sau thuS thea bao cao rieng nam 2018 257.750.976.711

2
Lgi nhu~n sau thuB ill c6 tUc nam 2017 chuy6n vBtrong nam
2018, da dung phan ph6i 19inhu~n nam 2017 -85.416.565.742

II LQi nhu~n d~ nghi phdn ph&i 91.428.000.000

Tronga6:

1 Quy khen thm'mg, phuc 19i (1% LNST rieng 2018) 1.700.000.000

2
Phat hanh c6 phi&u tang v6n c6 ph~n illngu6n VCSH (15%),
t6i da 89.728.000.000

III LQi nhu~n d~ l~i 80.906.410.969

Kinh trinh D<}.ihQi d6ng c6 dong xem xet va thong qua.

NO'inluln:
- Cae c6 dong;
- HDQT, BKS;

Lu:u VT

~~~6NG QuAN TRf f.fria
TICH



TONG CONG TV CO PHA.N
THIET Bl D:Q:N V:Q:T NAM

CQNG HOA XA HQI cHiJ NGHiA VI~T NAM
DQcl~p - TlJ do - Hanh phuc

86: 2.1 IGELEXlTTr-HDQT Ha N9i, ngay 9 thang 04 nam 2019

TOTRlNH
«vi phuong an phdt hank c6 phieu a~ tang van c6phdn tir nguon van chi: sO hiiu ".

Ki h ?n gm: J)~i hQidang ca dong thuong nien nam 2019
Tang cdng ty ca ph§u Thi~t b] di~n Vi~t Nam

- Can cu Ludt Doanh nghiep sa 68120141QH13 ngay 26 thang 11 ndm 2014;

- Can cu Ludt Chung khoan sa 70120061QHll ngay 29 thang 06 ndm 2006 va Ludt
sica a6i, b8 sung mot sa ai§u cua Ludt Chung khoan ngay 2411112010;

- Can cu Thong tu 162120151TT-BTC ngay 2611012015 huang ddn viec chao ban
chung khoan ra cong chung, chao ban c6 phiiu a~ hodn a6i, phat hanh them c8 phieu,
mua lai c6phieu, ban c6phiiu quy va chew mua cong khai cJ phiiu,·

- Can cu f)l§u l? T6 chuc va heat a9ng T6ng Cong ty c6 phdn Thiit bi Di?n Vi?t
Nam,'

- Can cu Bao cao fai chinh ki~m toan rieng va h9'Pnhdt nam 2018 cua r8ng Cong ty
c6phdn Thz'it bi Di¢n Vi?t Nam

H<)id6ng qu{mtri Ttmg Cong ty C6 phftn.Thi~t hi di~n Vi~t Nam kinh trinh D~i h<)i
d6ng e6 dong xem xet, thong qua Phuang an phat hfmh e6 phi€u d€ tang v6n e6 phArrill
ngu6n v6n ehu sa bfru eua T6ng Cong ty theo Phlf01lg tin dinh kern To trinb nay

Kinh trinh f)~i hQi d6ng e6 dong xem xet va thong qua.

..•

Noinh~n:
- Cae e6 dong;
- HDQT, BKS;
- Luu VT.



TONG CONG TY CO pHAN
THIET BJ BI~N VI:E:TNAM

CONG BOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
BQc I~p - T1}'do - Hanh phuc

HiI NQi, ngay ~ thang 04 ndm 2019

PHUONGANpBATHANHCOpHffiUDETANGVONCOPBAN
TUNGUONVONCHUSOHUU

(Kem thea To trinh s6..24 IGELEXlTTr-HBQT ngay .0 thing 04 nam 2019)

Kinh gfri: Dai hQi dang cAdong TAng Cong ty cAph an Thi~t hi di~n Vi~t Nam

HQi d6ng quan tri Tong Cong ty c6 phan Thi~t bi di~n Vi~t Nam kinh trinh Dai hQi
d6ng c6 dong bieu quyet thong qua phirong in phat hanh c6 phieu d~ tang von c6 phfrn ill
nguon v6n chu sa htru nhu sau:

1. Muc dich phat hanh c6 phieu

2. Ten c6 phieu

3. Loai c6 phfrn

4. Menh gia c6 phan

5. Tong s6 c6 phfrn dffphat hanh

6. S6 IUQl1gc6 phfrn dang lUllhanh

7. S6 Iugng c6 phi~u quy

Phat hanh c6 phieu d~ tang von c6 phfrn til
nguon v6n chu sa htru

C6 phieu T6ng Cong ty c6 phan Thi~t bi di~n
Vi~tNam

C6 phan ph6 thong

10.000 d6ng/c6 phfrn

406.560.000 c6 phfrn

406.560.000 c6 phfrn

o c6 phi~u

8. S6 IUQl1gc6 phi~u dv ki~n phit T6i da 63.684.000 c6 phfrn (Vi~c phit hanh c6
hanh phi~u d~ tang v6n c6 phfrn ill ngu6n v6n chu

So' hfru se thvc hi~n sau khi T6ng cong ty phit
hanh c6 phfrn d€ thlJc hi~n chung quy€n dugc
phit hanh kern thea Trai phi~u rieng Ie thea
Nghi quy~t s6 41/2016/TBBVNINQ-HDQT
ngay 27110/2016 cua HBQT T6ng Cong ty. S6
lugng c6 phfrn phit hanh thvc t~ d~ thvc hi~n
chung quy€n se do HDQT T6ng Cong ty
quy8t dinh. S6 lUQl1gc6 phi8u phit hanh thlJc
t~ d~ tang v6n c6 phfrn ill ngu6n v6n chu sa
hfru se can cu VaGt6ng s6 IUQl1gc6 phfrn dang
lUll hanh thvc t~ cua T6ng Cong ty sau khi
hoan tftt vi~c th\Ic hi~n chung quy€n noi tren).



9. T6ng gia tri phat hanh thea rnenh T6i da 636.840.000.000 d6ng

gia

C6 dong hien htru co ten trong danh sach c6
dong tai ngay dang ky cu6i cung ch6t danh
sach c6 dong d€ thuc hien quyen phat hanh c6
phieu dS tang v6n c6 phan nr v6n chu sa htru
do Trung tam Luu kY Chirng khoan Viet Nam
(VSD) c~p thea quy dinh

Phuong thirc thuc hien quyen

20:3 (C6 dong sa htru 20 c6 phan duoc nhan 3
c6 ph~n moi)

13. Nguyen t~c lam tron va xu Iy c6 S6 hrong c6 ph~ c6 dong duoc nhan se lam WI

10. D6i tuong phat hanh

11. Phuong thirc phat hanh

12. Ty l~ thirc hien quyen

tron xuong d~n hang don vi. 86 c6 phan Ie
(neu co) phat sinh kill lam tron duoc Dai hoi
c6 dong uy quyen cho H9i d6ng quan tri phan
ph6i cho cac d6i tu<;yngkhac thea cach thuc va
di€u ki~nphil hqp v6i gia ban Ia 10.000 (muai
nghin) d6ng/c6 ph~n. S6 ti€n tbu du<;yctil ban
c6 phk Ie se duqc tnl cho c6 dong sa huu c6
ph~n co ph~n Ie th~p phan.

Vi d\l: Tt;1ingay ch6t danh sach c6 dong tid
thvc hi?n quy~nj c6 dong A sa hf1u 116 c6
phdn. Khi thvc hi?n quy~n, c6 dong A du9'c
nhqn (116:20) x 3 = 17,4 c6 ph6n mo'i. Thea
nguyen tdc lam fron xu6ng din hang dan vi thi
c6 dong A se dU9'enh(jn 17 e6 phdn. Phan c6
phdn Ie se giaa cha HDQT phiin ph6i cha cae
d6i tU(Jngkhae vai gia 10.000 d6ng/c6 ph6n
va c6 dong A se du9'cnh(jn s6 tiJn thu du9'c tit
vi?c ban e6 ph6n Ie la 0,4 x 10.000 d6ng =

4.000 d6ng.

14. Ngu6n v6n hqp phap d€ pbM hanh Can cu bao cao tii chinh g~n nh~t du<;ycki€m
toan nam 2018, ngu6n v6n d€ phM hanh til cae

ph~n le phat sinh khi lam tron

ngu6n sau day:

- Th~ng du v6n c6 ph§.n

- L<;yinhu~ sau thu~ chua pharr ph6i

86 ti€n C\l th€ trich til cac ngu6n du<;ycD~i h9i
d6ng c6 dong uy quy€n cho HDQT T6ng
Cong ty quy~t dinh phil hqp v6i cac quy dinh

GOI
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cua phap lu~t.

Sau khi Tfmg Cong ty phat hanh c5 phan d~
thuc hien chirng quyen (DV kien tnroc quy IV
nam 2019)

16. Dang ky hru kY b5 sung tai VSD, Thong qua vi~c dang kY hru kY b5 sung tai

15. Thai gian dir kien thuc hien

dang kY niem ySt b5 sung tai Sa
giao dich chirng khoan Thanh ph6
H6 Chi Minh d6i voi s6 hrong c5
phan phat hanh them

17. Han ehe chuyen nhuong

18. Uy quy6n cho H(>id6ng qm'mtd

VSD, dang Icy niem y~t b5 sung tai Sa giao
dich chtrng khoan Thanh ph6 H6 Chi Minh
d6i voi s6 luong c5 phftn phat hanh them thea
Phuong an nell tren ngay sau khi hoan t~t dot
phat hanh

Toan b(> s6 c5 phan phat hanh them thea
phuong an neu tren (bao g6m s6 c5 phan phan
ph6i cho c5 dong hien htru va s6 c5 phan Ie
phat sinh khi lam tron pharr ph6i cho cac d6i
tuqng khac) d€u khong b~ h:;tn ch~ chuy€n
nhuqng.

Th\Ic hi~n cac thu tl,lc cftn thi~t theo quy dinh
cua phap lu~t va quy~t dinh cac noi dung,
cong vi~c, v~n d€ phat sinh d~ thlJc hi~n vi~c
phat hanh c5 phi~u tang v6n c6 phftn tU ngu6n
v6n chu sa huu, bao g6m nhung khong gi6i
h?n cac noi dung sau:

Quy~t djnh phan ph6i c5 phAn Ie (do lam tron
xu6ng d~n hang dan vi) cho cac d6i tuqng
khac thea cach thuc va di8u ki~n phil hqp v6i
gia ban la 10.000 (muai nghin) d6ng/c5 phAn;

LlJc ch9n thai diem ch6t danh sach thlJc hi~n
quy8n thich hqp sau khi UBCKNN thong bao
nh~n duqc dAy du tai li~u bao cao phat hfmh
c5 phi§u d€ tang v6n c5 phAn tU ngu6n v8n
chtl sa hfru cua T5ng Cong ty;

ThlJc hi~n thtl tl,lCdang kY luu kY b5 sung t:;ti
VSD, dang kY niem y~t b5 sung t:;ti Sa giao
dich chung khoan Thanh ph5 H6 Chi Minh
d6i vai s6 luqng c6 phlln phat hanh them thea
Phuang an dil neu a tren ngay sau khi hoan t~t
dqt phcit hanh;

Chtl dong sua d6i, b5 sung di€u l~ ho:;tt d9ng
cua T5ng Cong ty thea quy mo v6n di€u l~

.:~
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rnoi tang them va bao cao Dai hQi c6 dong tai
cuoc hop gin nh~t;

ThlJChien cac thu t\ICthay d6i nQi dung Dang
ky doanh nghiep voi Sa kS hoach va diu nr
sau khi hoan Hit dot phat hanh, cong b6 thong
tin thea quy dinh cua phap luat;

Dai hQi d6ng c6 dong uy quyen eho HDQT
hieu chinh va/hoac phe ehu~n/ehfip
thuan/thong qua toan bQ cac tai lieu, nQi dung
lien quan dSn phuong an phat hanh c6 phieu
d€ tang v6n e6 phin ill nguon v6n chu sa htru
neu tren, phu hop voi nhu eiu thuc ti~n hoat
dQng cua T6ng Cong ty, phu hop voi quy dinh
cua phap Iuat, dam bao quyen loi cua c6 dong;;:,...,

va t6 chile, .ehl dao tri€.n kh.ai thuc hien cac thU{~'-'-:'~
t\Ie phcit hanh thea dung Nghi quy~t cua Dl;li,;: :
hQi c6 dong va quy dinh eua phap ].u~t. .~lN~,

,. , , " ~"?'.J
HQi dong quan tri kinh trinh Dl;lihQi dong co dong xem xet, thong qua. ';::#
Tran trQng.

Noi nh~n:
- Nhu tren;
- HDQT, BKS;
- LUll VT.



TONG CONG TV CO PHAN
TmET B~DI~N ~T NAM

GEtB<
S6: .1/3 IGELEXlTTr-HDQT

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA V~T NAM
DQc l~p - TV do - Hanh phiic

n« N9i, ngay .fjthang 04 nam 2019

TO TRINH
vJ cdc chi tieu ki hO[Jch chinh cua ndm 2019

Dal hi}i dang e6 dong thuoug nien nam 2019
T6ng cong ty e6 phin Thi~t b] di~n Vi~t Nam

Can cir Di6u l~ T6 chirc va hoat dong T6ng cong ty c6 phan ThiSt bi di~n Vi~t Nam;

Can cir Quy chS Tai chinh T6ng cong ty c6 ph~n ThiSt bi di~n Vi~t Nam;

Kinhgui:

HOi d6ng quan tri T6ng cong ty c6 phan Thi€t bi dien Vi~t Nam trinh Dai hoi d6ng c6
dong xem xet cac chi tieu kS hoach chinh cua nam 2019 nhu sau :

STT Chi tieu DVT K~ hoach 2019

1 V~ san xuih kinh doanh

- T6ng doanh thu hQ'Pnhat Ty ddng 16.700

- Loi nhuan tnroc thuS TNDN hop nhat " 1.380

- Chi tra c6 tire %/nam 15

2 Thu lao HDQT va Ban ki~m soat
Thu lao HDQT va BKS (trong d6 bu dip 160
tri~u ph\l cap HDQT nam 2018 do tang them

- tMnh vien) Trd6ng 3.020
3 Quy thU'(YngHDQT va Ban di~u hanh

Trong wOng hQ'PLqi nhu~n sau thuShQ'P % ph~nIqi nhu~n 20
nh~t vuqt so vai kS hO<;lch vuqt so vai kShO<;lch

Kinh trinh f)~i hOi d6ng c6 dong xem xet va thong qua.

Ncri nhtin:
Cae e6 dong;

- HDQT;
- L1.tU VT.

-

Nguy~n Van Tuftn



TONG eONG TY CO PHAN
TmET Bl DI~N ~T NAM

GElS(
se. ..)0 IGELEXlTTr-HDQT

eONG HOA xA HOI em) NGHIA VI~T NAM
DQcI~p - Tl! do - Hanh phuc

Ha N9i, ngay 9 thang 04 ndm 2019

TO TRINH
vJ viic l'fa chon Cting ty kilm loan ape I~p cho niim tili chinh 2019

Kinh giri: Dai hQi dang ca dong thueng nien nam 2019
Tang cong ty ca phAn Thi~t b] di~n Vi~t Nam

Can cir Di~u 1~T6 clnrc va heat dong T6ng cong ty c6 phan Thi~t bi dien Vi~t Nam;

Can cu y ki~n cua Ban kiem scat v~ viec d€ xu§.tCong ty kiSm toan dQCl~p cho nam
tai chinh 2019.

HQi d6ng quan tri T6ng cong ty c6 phin Thi~t bi di~n Viet Nam (IIDQT) d€ xu§.t
danh sach cac cong ty kiem toan dQc l~p nlnr li~t ke diroi day va kinh trinh Dai hQi d6ng
c6 dong uy quyen cho FIDQT hra chon mQt trong cac dan vi kiSm toau dQc l~p nay dS th1,1'C
hi~n kiSm toau bao cao Titi chfnh cho nam 2019:

1. Ten dan vi: Coug ty TNHH Deloitte Vi~t Nam

Dia chi : Ting 12A tea nha Viuaconex, 34 Lang H<;t,D6ng Da, Ha NQi
c•

2. Ten dan vi: Cong ty TNHH Ernst & Young Vi~t Nam - Chi uhanh Ha NQi

Dja chi: Ting 8, tea nhit CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, HOM Ki€m, Ha NQi.

3. Ten don vi: Cong ty TNHH KPMG - Van pheng Ha NQi

Dia chi : Tfing 46, tea thap Keangnam Landmark, s6 72 10E6, dUOngPh<;tmHung,
phuOng M€ Tri, qu~n Nam Tir Liem, Hit NQi.

Kinh trinh B<;tihQid6ng c6 dong xem xet va thong qua.

Nai nhan:
Cae e6 dong;

- HDQT;
- Luu VT.



TONG CONG TY CO pHAN
TmET Bl DI¥N ~T NAM

CONG HOA xA HOI cno NGHiA VIET NAM. . . .
Dqc l~p - T\f do - Hanh phtic

GEEEX
S6:..2~/GELEx/TTr-HDQT

HaNri, ngay <:1 th6.nff1nam 2019

TO TRiNH
(V/v: Thay d6i CO' cdu t6 chuc quan ly cong ty; szead6i b6 sung Di~u u, Quy chi nri b9 v~

quan tri ciing ty; miin nhiem thanh vien Ban kiim scat)

Kinh giri: f)~i hQi dADgc6 dong thlfOng Dien nam 2019
T6ng cfing ty c6 phin Thi~t b] di~n Vi~t Nam

Can eu Ludt Doanh nghiep 2014 va cac van ban huang dan thi hanh ("Lu4t Doanh
nghi¢p 2014"); ,
Can ctcNghi dinh. 71/2017IND-CP HUOng dan vi quem tri cong ty ap dung d6i v6'i cong
ty dai chung (UND 71 ");
Can etC Thong tu 95/2017/TT-BTC hutmg dan m9t s6 di~ cua ND 71;
Nghi dinh.OS/2019/ND-CP quy dinli v~ kiem. toan nri bo;
Cdn cu cae van ban phdp ludt hien. hCmhkhac co lien quan;
Can etC nhu cdu va tinh hinh thl!c d.

HOi d6ng quan hi T6ng cong ty c6 ph~n ThiSt bi di~n Vi~t Nam ("T6ng cong ty") kinh trinh
D~i hOi d6ng c6 dong thuang ruen nam 2019 xem xet thOng qua cac noi dung sau:

I. Thay dAi coodu tA chuc quan ly ciia T6ng cong ty theo Di~m b Khoan 1 Di~u 134
Lu~t Doanh nghi~p 2014 nhU' saU:

1. Npi dung thay itai
Co du t6 chuc quan 1y hi~n t~i: D?i hOi d6ng c6 dong, Ban kiSm soat, HOi d6ng quan ttl,
T6ng Giam d5c.

Co c~u t6 chuc quan 1y mai: D?i hQi d6ng c6 dong, HOi d6ng quan tri, T6ng Giam d5c.

Thea C(J du moi nay, T6ng cong ty se bOBan kiSm soat tn,rc thuoc D?i hOi d6ng c6 dong.
Thay vao do, HOi d6ng quan tri thanh l~p Ban KiSm toan noi bOtn,rc thuoc HQi d6ng quan
tri thea quy dinh t?i diSm b Khoan 1 DiSu 134 Lu~t Doanh nghi~p 2014.

2. Can ell'phap lj va lj do thay itai
DiSm b Khoan 1 DiSu 134 Lu~t Doanh nghi~p 2014 quy djnh cong ty c6 ph§n duQ'c
quy€n l\fa chQn mo hinh ho?t dong co Ban kiSm soat ho~c khong co Ban kiSm soat.
TruOng hqp cong ty c6 ph~n Iva ChQfirna hinh kh6ng co Ban kiSm soat thi pMi co Ban
kiSm toan noi bQ tn,rc thuoc HOi d6ng quan trio Quy dinh nay nh§m phil hqp voi thong I~
qu5c tS cilng nhu thlJc tS da d~ng v€ quan tri doanh nghi~p t~i Vi~t Nam hi~n nay.

Nghi dinh OS/20191NB-CP v€ ki~m toan nQi bQ"quy dinh cong ty niem y~t pMi thvc hi~n
cong tac kiSm toan noi bO, thea do cong ty co thS di thue t6 chuc kiSm toan doc I~p du



di~u kien heat d(lng kiem toan d~ cung cftp dich vu kiem toan uQi bQ hoac chi dinh ca
nhiinlbQ phan co chuyen men tai cong ty d€ thuc hien cong tac kiem toan uQibQ.

NhU' v~y, viec thay d6i co du t6 clnrc quan Iicua T6ng cong ty nhu d~ xuftt tai Muc 1
tren la nham hoan thien cong tac quan tri di~u hanh va hoat d(lng kiem soat, kiem toan n(li
bQ cua T6ng cong ty, d6ng thai dam bao phu hop voi cac quy dinh phap luat hien hanh
ciing nhu tiem c~ voi thong 1~va xu huang qu6c t€ v~ quan tri doanh nghiep,

II. Sua d8i, ba sung Di~u l~ va Quy ch~ nl}i bl} v~ quan trl cong ty

Nh~rn phu hQ'Pvoi vi~c thay d6i co ciu t6 chuc quan ly cua T6ng cong ty nhu d~ xuftt t!;!i
Ml,lc I tren cung nhu sua d6i, b6 sung mQt s6 nQi dung khac phu hgp voi quy dinh ph3:p
lu~t hi~n hanh, HQi d6ng qwin tri kfnh trinh D!;!ih(li d6ng c6 dong thuang nien nam 2019
thOng qua vi~c sua d6i, b6 sung Di~u 1~t6 chUc va ho!;!tdQng cua T6ng cong ty, Quy ch€
n(li b(l vS quan tri cong ty cua T6ng cong ty thea cac nQi dung nhu neu t!;!iPh\l l\lc 01 va
Ph\ll\lc 02 dinh kern Ta trinh nay.

D!;!ihQi d6ng c6 dong giao nhi~m V\l cho HQi d6ng quan tri chi d!;!othlJChi~n cac tM tI,lc
dn thi€t thea quy dinh cua ph8.p lu~t, bao g6rn dang ky DiSu l~, Quy ch€ n(li bQ vS quan
tri cong ty toi co quan nha nuoc co thAm guySn CnSuphap lu~t c6 yeu d.u) va cong b6
thong tin.

Ban DiSu l~ va Quy ch€ nQi b(l guan tri cong ty duQ'c sua d6i, b6 sung co hi~u IlJc k€ ttl
ngay duQ'cD!;!ihQi d6ng c6 dong thuang lien 2019 thong qua.

m. Mi~n nhi~m thanh vien Ban ki~m solit

Nh~m phil hgp v&i vi~c thay d6i co cftu t6 chuc gufm ly cua T6ng cong ty nhu dS xuftt t~i
M\lc I tren, H(li d6ng quan tri kinh trinh D~i hQi d6ng 06 dong thuang nien nam 2019
thOng qua vi~c miSn nhi~m chuc danh thanh vien Ban kiSm soat cua cac Ba c6 ten sau:

1. Ba Le 'fhi H6ng LInh - TruOng Ban kiSm soat;

2. Ba Ph,pn Thi Minh Cuc - Thanh vien Ban kiSm soat;

3. Ba Ph~rn Thi My Ha - Thanh vien Ban kiSm soat.

K.inh trinh f)~i hQi d6ng c6 dong xem xet thong qua!

Noi nhiin:
Cac c6 dong;
HDQT,BKS;
LUll TK HDQT.
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I. STT

PH1;JLTjC 01

VN SUA DOl, BO SUNG orsu LJt TO cmrc VA HO~T DONG CVA TONG CONG TY

Di~u khoan

T6ng cong ty co 01 (mot) nguoi dai T6ng cong ty co 01 (mot) nguoi dai Thuan tien trong qua trinh
dien thea phap 1u~t. T6ng giam d5e 1a dien thea phap lu~t. Chu tieh Hoi d6ng lam thu rue thay d6i nguoi
nguoi dai dien thea phap luat cua quan tri hoac T6ng giam d5e JA nguoi dai dien theo phap 1u~t (n~u
T6ng cong ty dai dien theo phap lu~t cua T6ng cong co)

ty

- San xuat kinh doanh thith bi di~n - San x"Uitkinh doanh thi~t bi di~n dung
- HOlJ-tdQng h5 trC}'dich Vl}

dUng trong eong nghi~p, nong nghi~p trong eong nghi~p, nong nghi~p va dan
tai chinh chll'a du'Q'c phan
vao dau (Chi ti~t: Tll' vin

- Thi~t k~, eh~ t;;tO,kinh doanh va sua - Thi6t k6, ch~ t;;tO,kinh doanh va sua h6 trQ' diu ru)
chua cae lo;;ti thiSt bi do d~m di~n mot chua cae lo;;ti thi6t bi do dSm di~n mot
pha, ba pha (co dong di~n mot ehi~u pha, ba pha (co dong di~n mot ehi€u va

D~ xuit chinh sua Li do d~ xu it sua d6i, b6
sung

2 Di6m a Khoan 1 Di€u 4. Muc tieu hoat dong va nganh, Di~u 4. Muc tieu hoat dong va nganh, B-3 sung them nganh nghe
Di~u 4 ngh~ kinh doanh cua T6ng cong ty nghe kinh doanh cua T6ng cong ty kinh doanh moi la:

1. Nganh, nghe, linh vue kinh doanh 1. Nganh, nghe, 11nh yvc kinh doanh

Khoan 1 Di~u 3

NQi dung hi~n hanh

eua T6ng eong ty

a. D~u ttl, quan 1y v6n d~u tu va tnre
tiep still xu~t kinh doanh trong cae
ngimh ngh~, linh VlJeehinh Ia:

eua T6ng eong ty

a. D~u tu, quan 1y v6n d~u tu va tn,re
tiep sim xuat kinh doanh tl'Ollg cae
nganh ngh~, nnh Vl,TC ehinh 1a:

- HOl(itdQng tll' vin quan ly
(khong bao gam ru vin
phap lu~t, ti'ti chinh, thu~,
ehifng khoan va cae nganh
ngh~ kinh doanh eo di~u
ki~n)

va dan d\lng;

3
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(theo To trinh v.v bo sung
nganh nghe kinh doanh)

va xoay chieu) cac dip dien ap ha the, xoay chieu) cac cap dien ap ha the,
trung th~ va cao th~ d~n 220 kV; trung th~va cao th~d~n 220 kV;

- Thi cong, lip d~t cong trinh xay - Thi cong, lip d~t cong trinh xay dung,
tram bi~n ap d~n 220 kV;dung, tram bi~n ap dSn 220 kV;

- Thi cong cac cong trinh xay dung - Thi cong cac cong trinh xay dung dan
dan dung, cong nghiep, giao thong, dung, cong nghiep, giao thong, cong

trinh thuy 19i;cong trinh thuy 19i;

- Kinh doanh bat dong san, dich vu - Kinh doanh b~t dQng san, dich vu
khach san, du lich va cho thue van khach san, du lich va eho thue van
phong, nha a, nha xirong, kho bai, phong, nha a, nha xuong, kho bai, kinh
kinh doanh t6 chirc dich Vl,l du Heh Iii doanh t6 ehuc dich Vl,l du Iich Iii MnIl
hinh nQi dia va qu6e te; nQi dia va qu6e t~;

- Kinh doanh, xu~t nh~p kh5.u v~t ill, - Kinh doanh, xu~t nh~p kh5.u v~t ill,

thiSt bi, phl,! tUngmay moe; thiSt bi, phl,! rung may moe;

- Kinh doanh cae ng:lnh nghS khae pbu - Kinh doanh cae ng:lnh nghS lillac phu
hgp v&i qui dinh eua phap lu~t.

- HOl;lt dQng tu vin quan Iy (khOng
bao gAm tn- vin phap lu~t, tai chinh,
thu~, chu'ng khoan va cac nganh ngh~
kinh doanh co di~u ki~n)

- HOl;lt dQng hB trQ' dich VI} tai chinh
chO'a dO'C}'cphan vao dau (Chi ti~t: TO'
, - "van hO trQ' dau ru)

hgp voi qui dinh eua phap Iu~t.
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3 Diem h Khoan 2 Dai hQi dang c6 dong thuong nien va Dai hQi dang c6 dong thuoug men va B6 sung thea Dieu 14.2 Nghi
Dieu 15 bit thuong thong qua quyet dinh ve bit thuong thong qua quyet dinh v€ cac dinh 163/2018/ND-CP ve

4 Kho!'m 1 DiBu 26 S6 luqng thanh vien HQi dang quan hi S6 luqng thanh vien HQi d6ng quan tIi Khoan 1 Dieu 150 Lu~t
t6i thiSu la nam (05) nguai va t6i da 1a la sau (06) nguoi. Nhiem kV cua thanh Doanh nghi~p 2014 quy dinh
bay (07) nguai, so luqng thanh vien vien Hoi d6ng quan tri la nam (05) nam "Dieu l~ cong ty quy dinh C\l
HQi dang quan tri tUng nhi~m leY se do va co thS auac biu lai v6i s6 nhiem kY thS s6 luqng thanh vien HQi
D~i hQi d6ng co dong quyet djnh. khong han chS. TruOng hqp tit ca thanh d6ng quan trt."
Nhiem ky eua thanh vien Hoi dang vien HQi dang quan tri cimg kSt thUc D6ng thai, DiSu 150 Lu~t
quan tri khong qua nam (05) nam va nhi~m kY thi cac thanh vien d6 tiSp tl,lc

2 Dieu 11 !Di€u 11. Co du t6 clnrc, quan tri va Dieu 11. Co Giu t6 clnrc, quan tri va Nhir neu tai Muc I cua To
~Sm soat kiSm soat trinh

Co ciu t6 chirc qUID ly, quan hi va Co c~u t6 chirc quan ly, quan hi va
kiem soat cua T6ng cong ty bao gam: kiem scat cua T6ng cong ty baa gam:

l.
2.
3.
4.

Dai h9i d6ng c6 dong;
Hoi d6ng quan tri;
Ban kiSm soat;
T6ng giam d6c.

1. Dai hQi d6ng c6 dong;
2. Hoi d6ng quan tri;
3. T6ng giam dBc.

cac v~n de sau: vkd8sau: phat hanh trai phieu doanh

h. Loai c6 phk va s6 luqng c6 phk h. Lo~i c6 phk va s6 lUQ'Ilg cll phk nghi~p.
m6i duqc phat banh d6i vOi m6i lo~i m6i duqc phat banh dM v6i m6i lo~i c6
c6 ph~n; ph~n; phuong au pMt hanh trai phieu

chuyen dbi, phuong au phat Mnh trai
phi~u kern thea chung guy8n

5



co the duoc bau lai voi so nhiem ky la thanh vien HQi dong quan tri eho den Doanh nghiep 2014 khong
khong han eh~. Nhiem IcY ella Hoi kill co thanh vien moi ducc bAu thay th~ con quy dinh ve nhi~m ky
dang guan tri 1<\ nam (05) narn. vi ti~p quan cong viec. TruOng hap co ella HOi dang quan tri rna quy
Truong hop t~t ca thanh vien HOi dang b~t IcY thanh vien Hoi dang guan tri nao dinh v~ nhiem leY ella tUng
quan tri cling k~t thuc nhiem ky thi cac k~t thuc nhiem ky thi thanh vien do tiSp thanh vien HQi dang quan trio
thanh vien do tiSp tI,le la thanh vien tue la thanh vien Hoi dang guan tri eho
HQi dang quan tri eho dSn khi co dSn khi co thanh vien moi duoc bAu
thanh vien moi dUQ"Cb~u thay thS va tbay thS va, tiSp guan eong viec tai cuoc
tiSp quan eong vi?c. TruOng hQp co hop Dai hoi dang c6 dong hoac l~y y
thanh vien duac b~u b6 sung hoae kien e6 dong b&ngvan ban lk gAnnh~t.
thay tbS thanh vien bi mi~n nhiem, bai
nhiem trong thai han nhiem k' thly
nhiem IcY clla thimh vien do Ii thai han
con lai cua nhiem kY Hoi dang gui'm
trio

5 Khoan 3 Di~u 27 3. NhUng v~n d~ sau day pMi dUQ"e D~ xu~t b6 di~m c ti;l.iKhoi'm 3 Di~u 27 nay quy dinh ve
HQi dang quan tIi phe chuk: nhi?m Vl,l vi quy~n hi;l.llclla

c. Trong phi;l.ffivi quy dinh ti;l.iKhoan 2 HDQT, trong do Khoan 2

Di~u 149 Lu~t Doanh nghi~p va trir quy dinh v~ cac v~n d~ thuQc

truang hqp quy dinh ti;l.iKhoim 2 Di~u th~m quyen ella HDQT va

135 va Khoan 1, Khoi'm 3 Di~u 162 Khoan 3 chon loc ra nhiing

Lu~t Doanh ngbi?p phai do Di;l.ihQi van d~ pMi do HDQT pbe

dang co dong phe ehu§.n, HQi dang ehuk. Nhiing nQi dung con

qum tri quySt dinh vi~c thl,l"cbi~n, sua Ii;l.ikhong neu ti;l.iKhoim 3 se

d6i va huy b6 cac hqp dang 160 cua khong b~t bUQc HDQT pMi

6



6 Do khong con Ban ki€m soat
trong co diu t6 chirc quan ly
cua Tong cong ty nhir d~ xu~t
neu tai Muc I cua To trinh

phe chuan rna HDQT duoc
phan quyen cho dip duoi.

Tong cong ty (bao gom cac hop dong
mua, ban, sap nhap, thau tom cong ty
va lien doanh);

Do do nham tao di~u kien
cho viec ra cac quyet dinh
dlIQ'Ckip thai, hieu qua: d~
xuat bo di~m c tai Khoan 3
nay de HBQT co co chS phan
quyen cho Chu tich
.HDQT/TGD quyet dinh.

Di~u 37 den hSt Dieu 37 dSn hSt Di€u 39 quy dinh v€ ae
f)i~u 39 Ban ki€m soat

7 Khoan 4 Di~u 58 Cac ban sao hoac trich luc Di€u l~ Cac ban sao hoac trich lue Di~u l~ T6ng Phil hop voi thuc tS l~p ban
Tong cong ty co gia tri khi co chtt k:Y cong ty co gia hi khi co chii' leY nguai sao va trich h,lc Di~u 1~ t?i
nguai d?i di~n theo phap lu~t cua ,d?i di~n theo phap lu~t cua T6ng cong T6ng cong ty
T6ng cong ty. ty hoac nguai duoc nguai dai men theo

phap luat uy quy~n.

Sua d6i, b6 sung, bai bO cac nQi dung khac lien quan dSn Ban ki8m soat t?i Di~u l~.
Di€u chinh l?i tham chiSu ca.cDi€u khoan do bai b6 Di~u 37 dSn hSt Di~u 39.
Cac chinh sua nho khac t?i d\I thao Di~u 1~sua d6i, b6 sung dinh kem.

Cac nQi
khac

dung -8
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PHl} Ll}C 02

VN SUA DOl, no SUNG QUY CHE NOI no vE QUAN TRl CONG TY CVA TONG CONG TY

STT Di~u khoan NQi dung hi~n hanh D~ xu§t chinh sua Lf do d~ xu§t sua dc3i,bc3
sung

Di~u 24 d~n h~t Di~u 24 d~n hSt Di~u 29 quy dinh v~ Bo
Di~u 29 cac nQi dung lien quan d€n d~ CU, ling

cir, biu, bai nhiem va rni~n nhiem
Ki~rn soat vien

Do khong con Ban ki~rn soat
trong co d.u t6 chirc quan Iy
cua T6ng cong ty nhu d~ xu~t
neu tai Muc I cua To trinh

2 B6 sung Di~u 25,
Di~u 26, Di€u 27

CmrONGV

THANH L~ vA HO~T DONG
CVA BAN KIEM TOM NOI BO

lDi~u 25. CO' c§u, thanh phin va tieu
chuin ella thanh vien Ban ki~m toan
fnQi bQ

1. Ban kiem toan nQi bQ bao g6rn ill
03 d~n 05 thanh vien do HQi d6ng
quan trj b6 nhi~rn, bao g6rn TruOng
Ban ki~rn toan nQi bQ va cac thanh
vien cua Ban ki€rn toan nQi bQ. S6
luqng thanh vien CJ;l. th€ do HQi -
d6ng quan trj quy~t dinh.

Thong nr 95/20 17/TT
BTC hu6ng dfuI rnQt s6
diSu cua ND 71 quy dinh
tnrong hQ'P cong ty t6
clnrc thea mo hinh neu tai
Di€rn b Khoan 1 Di€u
134 Luat Doanh nghiep
thi Quy ch€ nQi bQ ve
quan tri cong ty co nQi
dung quy diM ve Ban
ki€rn toan nQi bQ.

Cae quy dinh t;p_ Chuang
nay dUQ'c b6 sung phil
hQ'P vai Nghi dinh

I·
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b) 1)8. co thai gian ill 05 nam tro len
lam viec thea chuyen nganh dao tao
hoac ttl 03 nam tro len lam viec tai
T6ng cong ty dang cong tac hoac ill
03 nam trc len lam ki~m toan, k~
toano

2. Tieu chuan cua thanh vien Ban
kiem toan nQi bQ

a)

Thanh vien Ban kiem toan n(>i bQ
phai co cac tieu ehuan sau day:
Co bang dai hoc tro len cac chuyen
nganh phil hQ1J voi yeu cau kiem
toan, co kien thirc dfty du va luon
diroc c~p nhat v~ cac linh vue duoc
giao tlnrc hien ki~m toan nQi bQ.

'c) Co kien thirc, hi~u biet chung v~ I

phap luat va hoat dQng cua T6ng
cong ty; co kha nang thu thap, pharr
tich, danh gia va t6ng hQ1J thong
tin; co ki~n thuc, ky nang v~ kiSm
toan nQi 0(>.

d) Chua bi kY lu~t 6 muc canh cao tra
len do sai ph~m trong quan ly kinh
t~, t~ti chinh, k~ toan ho~c khong I

dang trong thai gian bi thi hanh an . !

ky lu~t.
'I

9
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05/2019/Nf)-CP quy dinh
v~ kiem toan nQi hQ.



e) Cac tieu chuan khac theo quy dinh
ella phap lu~t, quy dinh nQi bQ ella
T6ng cong ty.

Di~u 26. QUY~D v,a nhi~U1 vu, trach
nhijm cua Ban ki~m toan ni)i bi)

1. Quy€n han cua Ban ki€m todn ni)i
bi)

a) Ti~p e~n, xern. xet tAt ca cac quy
trinh nghiep vu, tai san khi thuc
hien kiem toan nQi bQ; ducc ti~p
e~, phong v§.n t<1tell can bQ, nhan
vien cua T6ng cong ty v~ cac vk
d~ lien quan d~n nQi dung kiern
toano

b) Nhan tai lieu, van ban, bien ban
hop ella HQi d6ng quan tri va cac
bQ phan chirc nang khac co lien
quan d~n cong viec ella kiem toan
nQi bQ.

c) Tham du cac cuoc hQP noi bQ theo
quy dinh ella phap lu~t hoac theo
quy dinh tai l:)i~u l~, quy dinh nQi
bQella T6ng eong ty.

d} Giam sat, danh gia va theo d6i cae
ho:;tt dQng sua chua, khiie ph\le,
hoan thi~n ella bQ ph~ d6i vm cae

10



I I

van de rna Ban kiem toan ne>ibe>da:
ghi nhan va co khuyen nghi,

e) Duoc bao v~ an toan truce hanh
de>ngbfrt hop tac cua be>phan duoc
kiem toano

f) Diroc dao tao d~ nang cao nang IVe
cho nhan su trong Ban kiem toan
ne>ibe>.

g) Thuc hien nhiem YI:l theo k~ hoach
kiem toan da:duoc phe duyet.

h) Cac quyen han khac theo quy dinh
cua phap lu~t va cac quy dinh, quy
eh~ ne>ibe>khac cua T6ng cong ty.

2. Nhirm v~ va trdcb nhirm cua Ban
kiJm todn n9i b9

a) Xay dung quy trinh nghiep vu kiem
toan ne>ibe>trinh cfrp co tham quyen
cua T6ng cong ty xem xet, phe
duyet,

b) Lap k~ hoach kiem toan ne>i be>
hang nam trinh cfrp co thfun quyen
phe duyet va thvc hi~n ho~t dQng
ki~rn toan ne>i be> theo k~ ho~ch
duqe phe duy~t.

c) Thve hi~n cae ehinh sach, quy trinh
va thu tl,lCkiSrn toan ne>ibe>da:duqe
phe duy~t, dam bao chfrt luqng va

11



kiem toannoi b9.
1) L~p bao cao kiem toano
g) Thong bao va giri kip thai k~t qua

kiem toan nQib9 thee quy dinh,
h) Phat trien, ehinh sua, b6 sung, hoan

thien phuong phap kiem toan n9i
b9 va pham vi hoat d9ng cua kiem
toan n9i b9 d~ co th~ cap nhat, theo
kip SlJphat tri~n cua T6ng cong ty.
Tu veincho T6ng cong ty trong viec
hra chon, kiem soat sir dung dich
VI) ki~m toan dge l~p bao dam ti~t

i)

hieu qua.
d) Ki~m toan d9t xucltva tu v&nthee

yeu du cua H9i d6ng quan trio
e) Ki~n nghi cac bien phap sua chua,

khac phuc Sa! sot; dS xueit bien
phap nham hoan thien, nang eao
hieu Iuc, hieu qua cua h~ thong

kiem, hieu qua.
j) Trinh bay y ki~n eua ki~m toan nQi

bQkhi co yeu du d8HQid6ng quan
tri xem xet, quy~t dinh dlJ toan
ngan sach, phan b6 va giao dlJ toan
ngan saeh, quy~t toan ngan sach,
bao cao ali ehinh, bao eao quan trio

k) Duy tri vi~e trao d6i thuang xuyen

1.2



v61 to chirc kiem toan dQc l~p cua
T6ng cong ty nham dam bao hop
tac co hieu qua.

1) Thuc hien cac nhiem vu khac do
HQi dang quan tri giao hoac thea
quy dinh cua phap luat.

m) Bao m~t tai lieu, thong tin cua T6ng
cong ty, cua bQ phan duoc kiem
toan theo quy dinh cua phap lu~t va
cuaTong cong ty.

n) Chiu trach nhiem tnroc HQi dbng
qulin tri Tong cong ty ve k~t qua
cong viec kiem toan noi bQ; ve
nhtmg danh gia, k~t luan, ki~n nghi,
d~ xu~t trong cac bao cao ki~m toan
nQi bQ.

0) Theo dei, don d6c, kiem tra kSt qua:
thirc hi~n cae ki~n nghi sau ki~m
toan nQibQ cua cac bl] phan, I

p) 'I6 chue dao t~o lien ~e nh~ nang
cao va dam bao nang Ivc chuyen
mort eho thanh vien Ban ki~m toan
nQi bQ.

Bi~u27. CUQc hQp cua Ban ki~m toan
nQi bQ

1. Ban ki~m toan nQi bQ hQP dinh leY

13



m6i quy mQt Ian va cuoc hQP dinh
ky eua Ban kiem toan nQi bQ di~n
ra truce cuoc hop dinh ky quy cua
HQi d6ng quan tri d~ thong nhAt v~
cac nQi dung dn bao cao HQi d6ng
quan trio

2. Ngoai hop dinh ky, Ban kiem toan I

nQi bQ hQP dQt xuAt thea yeu du
cua bAt ky thanh vien nao cua Ban
hoac thea yeu d.u cua Chu tich HQi
d6ng quan tri, T6ng Giam d6c.

3. Thanh phan t6i thieu cua mot cuoc
hQP 1£12/3 thanh vien,

4. Cac vAnd~ tai cuoc hQP duoc thong
qua khi co da s6 thanh vien cua Ban
kiem toan nQi bQ tan thanh. Truong
hop s6 phieu bieu quyet ngang
nhau thi bieu quyet ben co y kien
cua TruOng Ban 1£1 y kiSn quySt
dinh.

S. CUQchQPcua Ban ki~m toan nQi bQ
co th~ co khach moo, roy thea nhu
d.u va nQi dung cUQc hQP. Cac
khach moo nay co quy~n phat bi~u
y ki~n nhung kh6ng co quy~n bi~u

,
quyet.

6. Ngoai hQP tn,rc tiSp, Ban ki~m toan

14
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I,
I nQi bQ co the h9P dum cac hinh

I thirc khac.
I 7. Cac cUQc h9P cua Ban kiem toan

nQi bQ phai dl1qc ghi nh?il bkg
bien ban va k~t qua cuoc h9P duoc
chuyen d~n cac don vi, ca nhan co I

lien quan d~ thirc hien,

I

I

3 Oie nQi clung - Sua d6i, bai bo cac nQi dung khac lien quan d~n Ban kiem soat tai Quy ck~.

khac - f)i~u chinh lai tham chi~u cac f)i~u khoan,

:1
- Cac chinh sua nho khac 'tai du thao Quy chS sua d6i, b6 sung dinh kern.

15



1 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------- 

 

 

 

DỰ THẢO 

 

 

 

 

 

 
 

ĐIỀU LỆ 
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM 

  



2 

 

MỤC LỤC 

 

CHƯƠNG I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ ................................... 5 

Điều 1. Giải thích thuật ngữ ............................................................................................. 5 

CHƯƠNG II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI 

HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔNG CÔNG TY 6 

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của 

Tổng Công ty .................................................................................................................. 6 

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty ................................................... 6 

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

CÔNG TY .......................................................................................................................... 7 

Điều 4. Mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty ......................... 7 

Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Tổng công ty ............................................. 8 

CHƯƠNG IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP .................................... 8 

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập ................................................................ 8 

Điều 7. Cổ phiếu ............................................................................................................10 

Điều 8. Chứng khoán khác .............................................................................................11 

Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần .....................................................................................11 

Điều 10. Thu hồi cổ phần ...............................................................................................12 

CHƯƠNG V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT .....................................12 

Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị ....................................................................................12 

CHƯƠNG VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ..............................................13 

Điều 12. Quyền của cổ đông ...........................................................................................13 

Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông .......................................................................................14 

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông .......................................................................................15 

Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông ...................................................16 

Điều 16. Đại diện theo ủy quyền .....................................................................................18 

Điều 17. Thay đổi các quyền ..........................................................................................19 

Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông............19 

Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông ............................................21 

Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ...........21 

Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông ...............................................24 

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

của Đại hội đồng cổ đông ...............................................................................................25 

Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ..................................................................27 



3 

 

Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông ........................................28 

CHƯƠNG VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ............................................................................28 

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị ......................................................28 

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị ................................30 

Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị ...................................................31 

Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị ..................33 

Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị................................................................................34 

Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị ........................................................................35 

Điều 31. Thường trực Hội đồng quản trị .........................................................................39 

Điều 32. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị ................................................................40 

Điều 33. Người phụ trách quản trị Tổng công ty ..............................................................41 

CHƯƠNG VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC .............................42 

Điều 34. Tổ chức bộ máy quản lý ...................................................................................42 

Điều 35. Người điều hành doanh nghiệp .........................................................................42 

Điều 36. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc ...................42 

CHƯƠNG IX. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG 

GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC ..................................................................44 

Điều 37. Trách nhiệm cẩn trọng ......................................................................................44 

Điều 38. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi................................44 

Điều 39. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường .............................................................46 

CHƯƠNG X. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ TỔNG CÔNG TY ....................47 

Điều 40. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ ........................................................................47 

CHƯƠNG XI. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN ....................................................47 

Điều 41. Công nhân viên và công đoàn ...........................................................................47 

CHƯƠNG XII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN........................................................................48 

Điều 42. Phân phối lợi nhuận..........................................................................................48 

CHƯƠNG XIII. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ 

ĐỘ KẾ TOÁN ...................................................................................................................48 

Điều 43. Tài khoản ngân hàng ........................................................................................48 

Điều 44. Năm tài chính...................................................................................................49 

Điều 45. Chế độ kế toán .................................................................................................49 

CHƯƠNG XIV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM 

CÔNG BỐ THÔNG TIN ...................................................................................................49 

Điều 46. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý ...........................................................49 

Điều 47. Báo cáo thường niên .........................................................................................50 

CHƯƠNG XV. KIỂM TOÁN TỔNG CÔNG TY ...............................................................50 



4 

 

Điều 48. Kiểm toán ........................................................................................................50 

CHƯƠNG XVI. CON DẤU ...............................................................................................50 

Điều 49. Con dấu ...........................................................................................................50 

CHƯƠNG XVII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ .........................................51 

Điều 50. Chấm dứt hoạt động .........................................................................................51 

Điều 51. Thanh lý ..........................................................................................................51 

CHƯƠNG XVIII. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ .................................................52 

Điều 52. Giải quyết tranh chấp nội bộ .............................................................................52 

CHƯƠNG XIX. MỐI QUAN HỆ GIỮA TỔNG CÔNG TY VÀ CÔNG TY CON ...............52 

Điều 53. Mối quan hệ giữa Tổng công ty và công ty con .................................................52 

CHƯƠNG XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ...........................................................54 

Điều 54. Điều lệ Tổng công ty ........................................................................................54 

CHƯƠNG XXI. NGÀY HIỆU LỰC ..................................................................................54 

Điều 55. Ngày hiệu lực ...................................................................................................54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

PHẦN MỞ ĐẦU 

Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam 

thông qua chính thức tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 28 tháng 11 năm 

2010, được sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 19  

tháng 04 năm 2019. 

CHƯƠNG I. 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 giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký 

mua khi thành lập doanh nghiệp và quy định tại Điều 6 Điều lệ này; 

b. "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 

năm 2014; 

c. "Luật Chứng khoán" là Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 

năm 2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010; 

d. "Ngày thành lập" là ngày Tổng công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp (hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương) lần đầu; 

e. "Người điều hành doanh nghiệp" là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám 

đốc tài chính, Kế toán trưởng, và các chức danh quản lý do Hội đồng quản trị 

bổ nhiệm; 

f. "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại Khoản 17 Điều 4 

Luật Doanh nghiệp, Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán; 

g. “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị” là thành viên có các tiêu chuẩn và điều 

kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp; 

h. "Thời hạn hoạt động" là thời gian hoạt động của Tổng Công ty được quy định 

tại Điều 2 Điều lệ này; 

i. “Tổng công ty” là Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam; 

j. “Công ty con” là công ty thuộc một trong các trường hợp sau: 

- Tổng công ty sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của 

công ty đó; hoặc 

- Tổng công ty có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc 

tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng 

Giám đốc của công ty đó; hoặc 

- Tổng công ty có quyền quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó. 

k. "Việt Nam" là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 
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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 hoặc văn bản thay thế. 

3. Các tiêu đề (Chương, 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 hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp sẽ có nghĩa 

tương tự trong Điều lệ này. 

CHƯƠNG II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI 

DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA TỔNG CÔNG TY 

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt 

động của Tổng Công ty 

1. Tên Tổng công ty 

Tên Tổng công ty viết bằng tiếng Việt: Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện 

Việt Nam 

Tên Tổng công ty viết bằng tiếng Anh: Viet Nam Electrical Equipment Joint 

Stock Corporation 

Tên Tổng công ty viết tắt: GELEX 

2. Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam là công ty cổ phần có tư cách 

pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam. 

3. Trụ sở đăng ký của Tổng công ty là: 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội. 

Điện thoại: 024.39726245 - 024.39726246 

Fax: 024.39 726 282  

E-mail: gelex@gelex.vn  

Website: www.gelex.vn  

4. Tổng công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh 

doanh khác để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Tổng công ty phù hợp với 

quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép. 

5. Thời hạn hoạt động của Tổng công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời 

hạn. 

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty 

1. Tổng công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng 

quản trị hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty. 

mailto:gelex@gelex.vn
http://www.gelex.vn/
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2. Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty là cá nhân đại diện cho Tổng 

công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại 

diện cho Tổng công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. 

3. Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty phải cư trú ở Việt Nam; trường 

hợp xuất cảnh ra nước ngoài thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác để 

thực hiện quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Tổng công 

ty. 

4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của Tổng 

công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy 

quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo 

pháp luật của Tổng công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người 

đại diện theo pháp luật của Tổng công ty trở lại làm việc tại Tổng công ty hoặc 

cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện 

theo pháp luật của Tổng công ty. 

5. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty vắng mặt tại Việt 

Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và 

nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty hoặc bị chết, mất 

tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì Hội 

đồng quản trị cử người khác làm đại diện theo pháp luật của Tổng công ty. 

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

TỔNG CÔNG TY 

Điều 4. Mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty 

1. Ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh và hoạt động của Tổng công ty 

a. Đầu tư, quản lý vốn đầu tư và/hoặc trực tiếp sản xuất kinh doanh trong các 

ngành nghề, lĩnh vực chính là: 

- Sản xuất kinh doanh thiết bị điện dùng trong công nghiệp, nông nghiệp và dân 

dụng;  

- Thiết kế, chế tạo, kinh doanh và sửa chữa các loại thiết bị đo đếm điện một pha, 

ba pha (có dòng điện một chiều và xoay chiều) các cấp điện áp hạ thế, trung thế 

và cao thế đến 220 kV; 

- Thi công, lắp đặt công trình xây dựng, trạm biến áp đến 220 kV; 

- Thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, công 

trình thủy lợi; 



8 

 

- Kinh doanh bất động sản, dịch vụ khách sạn, du lịch và cho thuê văn phòng, 

nhà ở, nhà xưởng, kho bãi, kinh doanh tổ chức dịch vụ du lịch lữ hành nội địa 

và quốc tế; 

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, phụ tùng máy móc; 

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với qui định của pháp luật. 

- Hoạt động tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, 

chứng khoán và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện) 

- Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Tư vấn hỗ 

trợ đầu tư) 

b. Đầu tư, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, cổ đông, thành viên 

góp vốn tại các công ty con, công ty liên kết. 

2. Mục tiêu hoạt động của Tổng công ty 

Tổng công ty hoạt động nhằm mục tiêu thu lợi nhuận, tạo công ăn việc làm ổn 

định cho người lao động, tăng lợi tức cho các cổ đông, đóng góp cho ngân sách 

Nhà nước và phát triển Tổng công ty ngày càng lớn mạnh và bền vững. 

Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Tổng công ty 

1. Tổng công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh 

doanh theo ngành nghề của Tổng công ty đã được công bố trên Cổng thông tin 

đăng ký doanh nghiệp quốc gia và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp 

luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu 

của Tổng công ty. 

2. Tổng công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác 

được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

CHƯƠNG IV. 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 Tổng công ty là 4.065.600.000.000 VNĐ (bằng chữ: Bốn nghìn 

không trăm sáu mươi lăm tỷ sáu trăm triệu Đồng Việt Nam). 

Tổng số vốn điều lệ của Tổng công ty được chia thành 406.560.000 (Bốn trăm 

linh sáu triệu năm trăm sáu mươi nghìn) cổ phần với mệnh giá là 10.000 

đồng/cổ phần. 

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông. 

2. Tổng 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. 
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3. Các cổ phần của Tổng công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ 

phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông được quy định 

tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này. 

4. Tổng công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp 

thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

5. Tổng công ty không có cổ đông sáng lập. 

6. Cổ phần phổ thông do Tổng công ty phát hành tăng vốn điều lệ 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 Tổng 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 Tổng công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối 

số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng 

quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều 

kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện 

hữu, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc trong 

trường hợp cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức 

đấu giá. 

7. Tổng công ty có thể mua lại cổ phần do chính Tổng công ty đã phát hành theo 

những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ 

phần do Tổng công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào 

bán theo những cách thức phù hợp với Luật Chứng khoán, văn bản hướng dẫn 

liên quan và quy định của Điều lệ này.  

8. Tổng công ty có thể phát hành các loại cổ phần khác khi được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.  

9. Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần. Giá 

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

trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những trường 

hợp sau đây: 

a. Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng 

lập; 

b. Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở Tổng 

công ty; 

c. Cổ phần chào bán cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho 

người lao động trong Tổng công ty (ESOP); 

d. Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh. Trường hợp này, số 

chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của Đại hội 
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đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị (trong trường hợp được Đại hội đồng cổ 

đông ủy quyền); 

e. Các trường hợp khác và mức chiết khấu trong các trường hợp đó do Nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt từng lần. 

Điều 7. Cổ phiếu 

1. Cổ đông của Tổng công ty có thể được cấp cổ phiếu tương ứng với số cổ phần 

và loại cổ phần sở hữu.  

2. Cổ phiếu là chứng chỉ do Tổng công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu 

điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Tổng công ty. Cổ 

phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 120 Luật 

Doanh nghiệp, cụ thể bao gồm các nội dung như sau: 

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

b. Số lượng cổ phần và loại cổ phần; 

c. Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu; 

d. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng 

minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông 

là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở 

chính của cổ đông là tổ chức; 

e. Tóm tắt về thủ tục chuyển nhượng cổ phần; 

f. Chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Tổng công ty; 

g. Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của Tổng công ty và ngày phát hành cổ 

phiếu; 

3. Trong thời hạn 03 (ba) tháng kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển 

quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Tổng công ty hoặc kể từ ngày thanh 

toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ 

phiếu của Tổng công ty hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định, 

người sở hữu số cổ phần có thể được cấp cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần 

không phải trả cho Tổng công ty chi phí in cổ phiếu. Quy định tại Khoản này 

không áp dụng cho trường hợp cổ phần Tổng công ty được niêm yết/đăng ký 

giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung và cổ đông đã đăng ký lưu ký 

cổ phần thuộc sở hữu của mình vào tài khoản lưu ký mở tại thành viên lưu ký 

hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. 

4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng, người sở hữu cổ 

phiếu đó có thể đề nghị được cấp cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng 

chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Tổng 

công ty. 
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Điều 8. Chứng khoán khác 

Tổng Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác để huy động vốn trên 

cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ này. 

Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần 

1. Tất cả các cổ phần đã được thanh toán đầy đủ được tự do chuyển nhượng trừ 

khi Điều lệ này, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông liên quan đến đợt phát hành 

và pháp luật có quy định khác.  

2. Cổ phiếu được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán 

và thị trường chứng khoán. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng 

theo cách thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. 

Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải 

được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền 

của họ ký. Trường hợp chuyển nhượng thông qua giao dịch trên thị trường 

chứng khoán, trình tự thủ tục và việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo quy định 

của pháp luật về chứng khoán.  

3. Trường hợp cổ đông chỉ chuyển nhượng một phần số cổ phần thì cổ phiếu cũ bị 

hủy bỏ và Tổng công ty có thể phát hành cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần đã 

chuyển nhượng và số cổ phần còn lại. 

4. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo 

pháp luật của cổ đông đó là cổ đông của Tổng công ty. 

5. Trường hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, 

người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần 

đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự. 

6. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại Tổng 

công ty cho người khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Trường hợp này, người 

được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ là cổ đông của Tổng công ty. 

7. Người nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành 

cổ đông Tổng công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại Khoản 2 

Điều 121 của Luật Doanh nghiệp được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông. Quy 

định tại Khoản này không áp dụng cho trường hợp cổ phần Tổng công ty được 

niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung và cổ đông đã 

đăng ký lưu ký cổ phần thuộc sở hữu của mình vào tài khoản lưu ký mở tại 

thành viên lưu ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. 

8. 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 
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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. 

Điều 10. Thu hồi cổ phần 

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả để 

mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó 

thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí 

phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ đúng hạn gây ra cho Tổng công ty. 

2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là 

bảy (07) ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải 

ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh 

toán hết sẽ bị thu hồi. 

3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng 

hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu tại Khoản 2 Điều này 

không được thực hiện. 

4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại 

Khoản 3 Điều 111 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc 

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

quản trị thấy là phù hợp. 

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

cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán các khoản tiền có liên quan và lãi phát 

sinh theo tỷ lệ tương ứng lãi suất huy động kỳ hạn một (01) năm của Ngân hàng 

Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vào thời điểm thu hồi theo quyết định 

của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. 

Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ 

số tiền lãi vào thời điểm thu hồi. 

6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời 

điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót 

hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo. 

CHƯƠNG V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT 

Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát 

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Tổng công ty bao gồm: 

1. Đại hội đồng cổ đông; 

2. Hội đồng quản trị; 

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

Điều 12. Quyền của cổ đông 

1. Cổ đông là người chủ sở hữu Tổng công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương 

ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách 

nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Tổng công ty trong phạm vi số 

vốn đã góp vào Tổng công ty. 

2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: 

a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện 

quyền biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua 

đại diện được ủy quyền hoặc hình thức khác do pháp luật quy định và phù hợp 

với điều kiện triển khai của Tổng công ty. Mỗi cổ phần phổ thông có một quyền 

biểu quyết;  

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

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

Điều lệ này và pháp luật hiện hành; 

d. Ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà 

họ sở hữu phù hợp với quy định tại Điều lệ Tổng công ty và pháp luật về chứng 

khoán chuyên ngành; 

e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cổ đông trong Danh 

sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính 

xác; 

f. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Tổng công ty, biên bản họp 

Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

g. Trường hợp Tổng 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 Tổng công ty sau khi Tổng công 

ty đã thanh toán các khoản nợ (bao gồm cả nghĩa vụ nợ đối với nhà nước, thuế, 

phí) và thanh toán cho các cổ đông nắm giữ các loại cổ phần ưu đãi khác của 

Tổng công ty theo quy định của pháp luật; 

h. Yêu cầu Tổng công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại 

Điều 129 Luật Doanh nghiệp; 

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

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 

trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau:  

a. Đề cử/ứng cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định tương ứng tại Điều 

25 Điều lệ này; 
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b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp; 

c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích lục danh sách các cổ đông có quyền 

tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

d. Yêu cầu Hội đồng quản trị kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, 

điều hành hoạt động của Tổng công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể 

hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn 

cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân 

hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số 

quyết định thành lập, địa chỉ 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 Tổng công ty; vấn đề 

cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; 

e. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông 

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau: 

1. Tuân thủ Điều lệ Tổng công ty và các quy chế nội bộ của Tổng công ty; chấp 

hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 

2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Tổng công ty dưới 

mọi hình thức, trừ trường hợp được Tổng 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 Tổng công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và 

nghĩa vụ tài sản khác của Tổng công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút 

và các thiệt hại xảy ra. 

3. 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 người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; 

c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp 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. 

4. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy 

định. 

5. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần. 

6. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 



15 

 

7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Tổng 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 Tổng 

công ty. 

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Tổng công ty. Đại 

hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội 

đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày 

kết thúc năm tài chính. 

2. Hội đồng quản trị 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 Tổng công ty, đặc biệt thông qua báo 

cáo tài chính năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Trường hợp Báo cáo 

kiểm toán báo cáo tài chính năm của Tổng công ty có các khoản ngoại trừ trọng 

yếu, Tổng công ty có thể mời đại diện công ty kiểm toán độc lập dự họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên để giải thích các nội dung liên quan. 

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 Tổng công ty; 

b. Báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng hoặc báo cáo tài chính năm đã được kiểm 

toán phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ; 

c. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị ít hơn số 

thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị 

giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này; 

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này yêu cầu 

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

phải được thể hiện bằng văn bản, và phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ 

căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá 

nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc 

số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số 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 Tổng công ty; căn cứ, 

lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn 
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bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có 

liên quan. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các 

vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá 

thẩm quyền; 

e. 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 còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật như 

quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại 

Điểm d và Điểm e Khoản 3 Điều này. Riêng đối với trường hợp số thành viên 

Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định 

tại Điều lệ này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong 

thời hạn sáu mươi (60) ngày; 

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, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 

Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông theo quy định tại Khoản 6 Điều 136 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.  

c. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được 

Tổng 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. 

Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề 

sau: 

a. Báo cáo tài chính năm; 

b. 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; 

c. Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Tổng công ty; 

d. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; 

e. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền. 
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2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các 

vấn đề sau: 

a. Thông qua báo cáo tài chính năm và định hướng phát triển Tổng công ty; 

b. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh 

nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao 

hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông 

tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

c. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị; 

d. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách công ty kiểm 

toán độc lập để ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công 

ty kiểm toán này tiến hành các hoạt động kiểm toán Tổng công ty cho năm tài 

chính tiếp theo; 

e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị; 

f. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù 

lao của Hội đồng quản trị; 

g. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty; 

h. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần; 

phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, phương án phát hành trái phiếu kèm 

theo chứng quyền; 

i. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Tổng công ty; 

j. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Tổng công ty và chỉ định người thanh lý; 

k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị gây thiệt hại cho Tổng 

công ty và cổ đông; 

l. Quyết định giao dịch đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị 

tài sản của Tổng công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất; 

m. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần phát hành của mỗi loại; 

n. Tổng công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại 

Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng 

giá trị tài sản của Tổng công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; 

o. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

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

a. Thông qua các hợp đồng quy định tại Điểm n Khoản 2 Điều này khi cổ đông đó 

hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng; 

b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông 

đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện tương ứng với tỷ lệ sở 

hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua giao 
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dịch khớp lệnh trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc chào mua công khai theo 

quy định của pháp luật. 

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 16. Đại diện theo ủy quyền 

1. Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định 

của pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân đại diện tham dự. Cổ đông là cá 

nhân được quyền cử tối đa một (01) người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp 

cổ đông là tổ chức 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. 

2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành 

văn bản theo mẫu của Tổng công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây: 

a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ 

ký của cổ đông đó và cá nhân được ủy quyền; 

b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ 

ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông 

tổ chức và đóng dấu của tổ chức đó và chữ ký của cá nhân được ủy quyền; 

c. Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện 

theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp. 

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền 

khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp. 

3. 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 Tổng công ty). Nếu điều này không 

được thực hiện thì việc chỉ định ủy quyền sẽ bị coi là không có hiệu lực. 

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: 

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 Tổng 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. 
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Điều 17. Thay đổi các quyền  

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu 

đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham 

dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu 

quyết của loại cổ phần ưu đãi nêu trên biểu quyết thông qua. 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 vòng ba mươi (30) ngày sau đó 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. 

2. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với 

các quy định tại Điều 18, Điều 19, Điều 20 và Điều 21 Điều lệ này. 

3. 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 Tổng công ty không 

bị thay đổi khi Tổng công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại. 

Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập bất thường theo các trường hợp quy 

định tại Điểm a hoặc Điểm b Khoản 4 Điều 14 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 có quyền dự họp. Danh sách cổ đông có quyền dự 

họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày 

gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Việc lập Danh sách cổ đông có 

quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố thông tin theo quy định 

của pháp luật; 

b. Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến Danh sách cổ đông có 

quyền dự họp; 

c. Chuẩn bị chương trình, nội dung Đại hội; 

d. Chuẩn bị tài liệu cho Đại hội; 
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e. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; 

danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành 

viên Hội đồng quản trị; 

f. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội; 

g. Lập thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ 

đông có quyền dự họp;  

h. 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 bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng 

công ty và công bố thông tin theo quy định pháp luật về chứng khoán hiện 

hành. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp 

đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 

mười (10) 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, được trả cước phí 

hoặc được bỏ vào hòm thư). 

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 Tổng 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; 

c. Phiếu biểu quyết; 

d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp; 

e. 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 3 Điều 12 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 Tổng công ty ít nhất ba (03) ngày 

làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải 

bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công 

dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp 

khác, chữ ký của cổ đông đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp 

hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính, chữ ký người đại diện theo 

pháp luật và phải được đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ 

phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp. 
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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 thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội 

dung; 

b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 

10% cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng 

theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này; 

c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng 

cổ đông; 

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

Điều 19. 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 cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

2. Trường hợp không có đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 

này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi 

(30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. 

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có 

số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

3. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo Khoản 2 

Điều này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong 

vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai. Trong 

trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có 

quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết 

định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông lần thứ nhất. 

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền thay đổi chương trình họp đã được 

gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 của Điều lệ 

này. 

Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Tổng công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ 

đông dự họp Đại hội đồng cổ đông. 

2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Tổng công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại 

diện được ủy quyền có quyền biểu quyết thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, 

họ và tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ 

đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được 
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thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu 

tán thành, phản đối, không có ý kiến. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, không 

có ý kiến, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề 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.  

3. Cổ đông hoặc đại diện 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. 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu 

tập. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả 

năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong 

số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số.  

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số 

phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp. 

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

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số 

lượng đại biểu dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa 

điểm họp trong các trường hợp theo quy định tại Khoản 8 Điều 142 Luật Doanh 

nghiệp, cụ thể như sau: 

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

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

họp tham gia, thảo luận và biểu quyết; 
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c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không 

được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 

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

mạc.  

10. Trường hợp Chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy 

định tại Khoản 9 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 các nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi 

hành. 

11. 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. 

12. 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: 

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. 

13. Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông áp dụng các biện pháp nêu 

trên, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông khi xác định địa điểm Đại hội có 

thể: 

a. 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”); 

b. 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 có thể đồng thời tham dự Đại hội; 

Thông báo về việc tổ chức Đại hội không cần nêu chi tiết những biện pháp tổ 

chức theo Điều khoản này. 
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14. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là 

tham gia Đại hội ở Địa điểm chính của Đại hội. 

15. Hàng năm, Tổng công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý 

kiến cổ đông bằng văn bản. 

Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này, các quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu 

biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua 

đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

2. Việc 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 cần bầu của Hội đồng quản trị và cổ 

đông đó có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một 

hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được 

xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số 

phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu theo quy định tại Điều 

lệ Tổng công ty. Trường hợp có 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 phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo 

tiêu chí quy định tại Quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Tổng công ty. 

3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung 

Điều lệ; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức lại hay 

giải thể doanh nghiệp; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ 

cấu tổ chức quản lý Tổng công ty; dự án đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35% trở 

lên tổng giá trị tài sản của Tổng công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất 

được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông có 

quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có 

mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

4. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ 

tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.  

5. Nghị quyết của 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 nghị 

quyết được thông qua hoặc thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện 

tử của Tổng công ty. 
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Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết 

định 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 quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng công 

ty, trừ trường hợp xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc tổ chức lại, giải thể 

Tổng công ty phải được lấy ý kiến thông qua hình thức họp trực tiếp. 

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. Hội đồng quản trị 

phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông có quyền biểu quyết trong 

một thời gian hợp lý để cổ đông xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười 

(10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi 

phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 

Điều 18 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 thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng 

minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông 

là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở 

chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ 

căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá 

nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số 

lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; 

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

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

đối với từng vấn đề lấy ý kiến; 

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

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật 

của Tổng công ty. 

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, hoặc 

người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức và được đóng dấu của tổ 

chức đó; hoặc chữ ký của cá nhân được ủy quyền. 

5. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Tổng công ty theo các hình thức sau: 
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a. Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty phải được đựng trong phong bì 

dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty qua fax hoặc thư 

điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. 

6. Các phiếu lấy ý kiến Tổng công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội 

dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được tiết lộ 

trước thời điểm kiểm phiếu trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp 

lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu 

quyết. 

7. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến 

của người phụ trách quản trị Tổng công ty hoặc  của cổ đông không phải là 

người điều hành doanh nghiệp. 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; 

e. Các vấn đề đã được thông qua; 

f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật 

của Tổng công ty, 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.        

8. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) 

ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay 

thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty trong vòng 

hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 

9. 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 Tổng công ty. 

10. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 
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chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông. 

Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc 

ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng 

Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đổng cổ đông;  

c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 

d. Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp; 

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

sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu biểu 

quyết 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. Chữ ký của chủ tọa và thư ký. 

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như 

nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng 

Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.  

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. 

3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện 

tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ 

đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp. 

4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những 

công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý 

kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định 

trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. 
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5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, 

nghị quyết đã được thông qua, văn bản ủy quyền tham dự họp và tài liệu có liên 

quan gửi kèm thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng 

công ty. 

Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại 

hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng 

văn bản, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này 

có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông vằng văn bản và ra 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 

21 Điều lệ này. 

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

Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của 

Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có 

thể xem xét tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng 60 ngày theo 

trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. 

Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ 

nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều này, thì các nghị 

quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định 

khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của 

cơ quan có thẩm quyền. 

CHƯƠNG VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng 

viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công 

bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty để cổ đông có thể tìm hiểu 

về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có 

cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin 

cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực 

nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng 

viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây: 
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a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b. Trình độ học vấn; 

c. Trình độ chuyên môn; 

d. Quá trình công tác; 

e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị 

và các chức danh quản lý khác; 

f. Các lợi ích có liên quan tới Tổng công ty (nếu có); 

g. Các thông tin khác (nếu có). 

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) 

tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản 

trị, cụ thể như sau: 

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) ứng viên;  

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối 

đa hai (02) ứng viên;  

c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa 

ba (03) ứng viên;  

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa 

bốn (04) ứng viên;  

e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa 

năm (05) ứng viên;  

f. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa 

sáu (06) ứng viên;  

g. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa 

bảy (07) ứng viên;  

h. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa tám 

(08) ứng viên. 

3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử 

vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới 

thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Tổng công ty quy 
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định tại Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty. Việc Hội đồng quản trị đương 

nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải 

được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định 

pháp luật. 

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

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là sáu (06) người. Nhiệm kỳ của thành 

viên Hội đồng quản trị là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ 

không hạn chế. 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. Trường hợp có 

bất kỳ thành viên Hội đồng quản trị nào kết thúc nhiệm kỳ thì 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 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý 

kiến cổ đông bằng văn bản lần gần nhất.  

2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: 

Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba 

(1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên độc 

lập Hội đồng quản trị được xác định theo phương thức làm tròn xuống.     

3. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị 

trong các trường hợp sau: 

a. Không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản 

trị; 

b. Có đơn từ chức; 

c. Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng 

chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi dân sự;        

d. Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu (06) tháng 

liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 

e. Thành viên đó bị miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

4. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo 

các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

5. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: 
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a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý 

doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp; 

b. Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh. Thành viên 

Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Tổng công ty. 

c. Trường hợp là thành viên độc lập Hội đồng quản trị thì ngoài các tiêu chuẩn 

nêu trên, phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 1.1.g Điều lệ này; 

d. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Tổng công ty phải chịu sự giám sát 

và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền 

hạn để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty không thuộc thẩm 

quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Tổng công ty 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 Tổng công ty; 

b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại 

hội đồng cổ đông thông qua; 

c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm và miễn 

nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng 

giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính, các Giám đốc chuyên môn, 

Giám đốc hoặc Trưởng chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện của Tổng công ty và 

quyết định mức lương và các quyền lợi khác của họ; 

d. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người điều hành khác; 

e. Giải quyết các khiếu nại của Tổng công ty đối với người điều hành doanh 

nghiệp cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Tổng công ty để giải quyết 

các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với người điều hành đó; 

f. Quyết định cơ cấu tổ chức của Tổng công ty, việc thành lập công ty con, chi 

nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua/bán cổ phần của doanh nghiệp 

khác; ban hành các văn bản cần thiết để quản lý phần vốn đầu tư, quản lý người 

đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại công ty con và các doanh nghiệp 

khác; 

g. Quyết định cử/thôi/chấm dứt tư cách người đại diện quản lý phần vốn góp của 

Tổng công ty ở doanh nghiệp khác, quyết định tiền lương và quyền lợi khác của 

những người này; 
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h. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể, yêu cầu phá sản Tổng công ty; 

i. Xây dựng và trình quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty lên Đại hội đồng cổ 

đông chấp thuận thông qua để bảo vệ cổ đông; 

j. 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 quyết định; 

k. Đề xuất mức cổ tức hàng năm; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử 

lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;  

l. Đề xuất các loại cổ phần phát hành và tổng số cổ phần được quyền chào bán 

theo từng loại; 

m. Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán 

của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

n. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại Khoản 1 Điều 130 của Luật 

Doanh nghiệp; 

o. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền; 

quyết định phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi, trái phiếu không 

kèm chứng quyền; 

p. Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu của Tổng công ty; 

q. Trình báo cáo tài chính năm, báo cáo quản trị Tổng công ty lên Đại hội đồng cổ 

đông; 

r. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng 

hoặc lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất 

của Tổng công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch 

quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 135, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 162 của Luật 

Doanh nghiệp; 

s. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được 

ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty; 

t. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

u. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 

Tổng công ty. 

3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: 

a. Thành lập các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Tổng công ty; 

b. Thành lập các công ty con của Tổng công ty; 

c. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách hoặc các 

khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm. 
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d. Việc định giá tài sản góp vào Tổng công ty không phải bằng tiền trong đợt phát 

hành cổ phiếu của Tổng công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ; 

e. Việc mua lại hoặc thu hồi không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã 

được chào bán trong mười hai (12) tháng; 

f. Quyết định giá mua lại hoặc thu hồi cổ phần của Tổng công ty; 

g. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quản trị quyết định cần 

phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình. 

4. Trừ khi pháp luật và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể ủy 

quyền/phân cấp/giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thường trực Hội đồng 

quản trị, các cơ quan trực thuộc Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thực hiện 

quyền hạn của Hội đồng quản trị quy định tại Điều này. 

5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ 

thể là việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc và người điều 

hành khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo 

cáo lên Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm của Tổng công ty bị coi là 

không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua. 

Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được ủy quyền) được 

nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản 

trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết 

định. Khoản thù lao này được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo 

thỏa thuận trong Hội đồng quản trị. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị phải báo cáo kịp thời và đầy đủ với Hội đồng 

quản trị về các khoản thù lao mà họ nhận được từ các công ty con, công ty liên 

kết và các tổ chức khác mà họ là người đại diện phần vốn góp của Tổng công 

ty.  

3. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị phải được thể hiện thành mục riêng 

trong Báo cáo tài chính hàng năm của Tổng công ty. 

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 mà theo Hội đồng quản trị là nằm 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. 
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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. 

Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để 

bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và có thể có một hoặc một số Phó Chủ tịch Hội 

đồng quản trị.  

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a. Chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;  

b. Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị; giám sát quá trình tổ 

chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị; 

c. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật;  

d. Các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. 

Trong trường hợp được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, Phó Chủ tịch Hội 

đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ như 

Chủ tịch Hội đồng quản trị nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản 

trị đã thông báo cho Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt 

vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. 

Trong trường hợp nêu trên mà Chủ tịch Hội đồng quản trị không thực hiện chỉ 

định Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị thực 

hiện như vậy thì các thành viên Hội đồng quản trị sẽ chỉ định một Phó Chủ tịch 

Hội đồng quản trị tạm thời thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội 

đồng quản trị. Trong trường hợp cả Chủ tịch Hội đồng quản trị và các Phó Chủ 

tịch Hội đồng quản trị đều vắng mặt hoặc tạm thời không thể thực hiện nhiệm 

vụ của họ vì lý do nào đó, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một người khác 

trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên 

tắc đa số quá bán. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi 

báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động của Tổng công ty, báo cáo kiểm toán 

và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông. 
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4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng 

quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội 

đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày. 

5. Trong trường hợp xét thấy cần thiết và không vi phạm các điều cấm của pháp 

luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền theo nhiệm vụ hoặc ủy quyền 

thường xuyên, phân cấp cho (các) Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành 

viên Hội đồng quản trị ký các văn bản, tài liệu thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản 

trị và thực hiện các quyền hạn, trách nhiệm, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng 

quản trị. (Các) Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị 

được ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị về thực 

hiện các công việc được ủy quyền. 

Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 

1. Cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thì Chủ tịch Hội 

đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản 

trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng 

quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất 

hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành 

viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất 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. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị định 

kỳ và bất thường, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất 

năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể triệu 

tập họp khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một (01) lần. 

3. Các cuộc họp bất thường 

Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì 

hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây 

đề nghị bằng văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận và quyết 

định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị: 

a. Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác; 

b. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 

c. Ít nhất hai (02) thành viên điều hành Hội đồng quản trị; 

d. Các trường hợp khác (nếu có). 

4. 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 nêu tại Khoản 3 Điều 
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này. Trường hợp không triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản 

trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Tổng công ty; những 

người đề nghị tổ chức họp được nêu tại Khoản 3 Điều 30 Điều lệ này có quyền 

triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

5. Trường hợp có yêu cầu của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo 

cáo tài chính của Tổng công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp 

Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Tổng công ty.  

6. Địa điểm họp 

Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành tại trụ sở chính của Tổng công ty 

hoặc tại địa điểm khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ 

tịch Hội đồng quản trị và được sự nhất trí của Hội đồng quản trị.       

7. Thông báo mời họp 

Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng 

quản trị ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Trong trường hợp đột 

xuất thì thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành 

viên Hội đồng quản trị ít nhất một ngày. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải 

được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm 

họp, chương trình, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về 

những vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp và phiếu biểu quyết 

của thành viên. 

Thông báo mời họp được gửi bằng một trong các phương thức sau: thư, fax, thư 

điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc 

của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Tổng công ty. 

8. Điều kiện tiến hành họp 

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư 

(3/4) tổng số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua 

người đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng 

quản trị chấp thuận. 

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được 

triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ 

nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số 

thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

9. Họp theo hình thức hội nghị trực tuyến 

Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực 

tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành 
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viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia 

họp đều có thể: 

a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong 

cuộc họp; 

b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. 

Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện 

thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương 

thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là 

“có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là 

địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có 

mặt Chủ tọa cuộc họp. 

Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua hình thức hội nghị trực 

tuyến được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết 

thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của 

tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.  

10. Hình thức biểu quyết 

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 nếu được đa số thành viên Hội đồng quản 

trị chấp thuận; 

c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự 

khác; 

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

gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng 

trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm 

nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự 

chứng kiến của tất cả người dự họp. 

11. Biểu quyết 

a. Trừ quy định tại Điểm b Khoản này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc 

người được ủy quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội 

đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết; 

b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao 

dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có 

lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Tổng công 

ty. Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu 
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có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà 

thành viên đó không có quyền biểu quyết; 

c. Theo quy định tại Điểm d Khoản 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; 

d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại 

Điểm a và Điểm b Khoản 5 Điều 38 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể 

trong hợp đồng đó; 

12. Công khai lợi ích 

Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một 

hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Tổng 

công ty và biết bản thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai 

lợi ích này tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng thảo luận về việc ký kết hợp 

đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị không biết 

bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được 

ký với Tổng công ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi 

ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi 

thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc 

hợp đồng nêu trên. 

13. Nguyên tắc biểu quyết đa số 

Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số 

thành viên Hội đồng quản trị dự họp hoặc ủy quyền dự họp tán thành (trên 

50%). Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, quyết định 

cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

14. Nghị quyết thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 

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. 

15. Biên bản họp Hội đồng quản trị 

Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị 

tới các thành viên và biên bản 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. Biên bản họp Hội đồng quản trị được 
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lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh và phải có các nội dung chủ 

yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b. Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

c. Thời gian, địa điểm họp; 

d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức 

dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 

e. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

f. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của 

cuộc họp; 

g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành 

và không có ý kiến; 

h. Các vấn đề đã được thông qua;  

Biên bản được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:  

- Có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp và 

người ghi biên bản họp; hoặc  

- Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất 01 

thành viên Hội đồng quản trị tham gia họp; hoặc  

- Có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản. 

Điều 31. Thường trực Hội đồng quản trị  

1. Thường trực Hội đồng quản trị là cơ quan thường trực của Hội đồng quản trị, 

bao gồm một hoặc một số thành viên Hội đồng quản trị, do Hội đồng quản trị 

cử ra để thay mặt Hội đồng quản trị giải quyết, quyết định một số vấn đề thuộc 

chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị giữa hai kỳ họp và/hoặc xử lý các 

công việc, giao dịch theo phân quyền chi tiết của Hội đồng quản trị từng thời 

kỳ. Hội đồng quản trị chỉ định một trong số các thành viên Thường trực Hội 

đồng quản trị làm Người điều hành Thường trực Hội đồng quản trị. 

2. Thường trực Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể, chịu trách nhiệm 

cá nhân. Thường trực Hội đồng quản trị quyết định các công việc thuộc thẩm 

quyền của mình theo nguyên tắc: 

a. Các quyết định của Thường trực Hội đồng quản trị thông qua theo các phương 

thức sau: 

i. Các thành viên bàn bạc dân chủ tại cuộc họp trực tiếp; hoặc 

ii. Được tổ chức lấy ý kiến từ xa bằng văn bản (gửi thư/văn bản lấy ý kiến qua 

đường bưu điện hoặc chuyển trực tiếp, hoặc thông qua hệ thống thư điện tử 

(email) của Tổng công ty); hoặc 
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iii. Được tổ chức họp qua điện thoại có ghi âm; hoặc 

iv. Các hình thức họp khác phù hợp với quy định pháp luật; hoặc  

v. Tổng hợp một số phương thức trên. 

Nguyên tắc tổ chức họp trực tiếp, họp qua hội nghị trực tuyến hoặc lấy ý kiến từ 

xa bằng văn bản của Thường trực Hội đồng quản trị được áp dụng tương tự như 

đối với trường hợp họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ này.  

b. Mỗi thành viên có một phiếu biểu quyết. Thường trực Hội đồng quản trị quyết 

định theo đa số, trường hợp số phiếu biểu quyết ngang nhau thì bên có phiếu 

biểu quyết nhất trí, tán thành của Người điều hành Thường trực Hội đồng quản 

trị/ thành viên được Người điều hành Thường trực Hội đồng quản trị ủy nhiệm 

chủ tọa phiên họp là quyết định được thông qua. 

c. Quyết định của Thường trực Hội đồng quản trị được thông qua dưới hình thức 

lấy ý kiến từ xa bằng văn bản/email/hội nghị trực tuyến có giá trị hiệu lực như 

đối với quyết định được thông qua trực tiếp tại cuộc họp Thường trực Hội đồng 

quản trị, với điều kiện các cuộc họp hoặc lấy ý kiến đó được tiến hành theo 

đúng trình tự, thủ tục quy định tại các quy định nội bộ của Tổng công ty và quy 

định pháp luật liên quan.  

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thường trực Hội đồng quản trị: 

a. Thường trực Hội đồng quản trị được thay mặt Hội đồng quản trị thường xuyên 

nắm tình hình hoạt động của Tổng công ty, quyết định các vấn đề thuộc thẩm 

quyền được giao/phân cấp/ủy quyền trong hoạt động quản trị điều hành của 

Tổng công ty giữa hai kỳ họp của Hội đồng quản trị; 

b. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Thường trực Hội đồng quản trị 

được quyền ra quyết định và sau đó báo cáo lại Hội đồng quản trị tình hình, kết 

quả thực hiện các nghị quyết/quyết định của Thường trực Hội đồng quản trị tại 

các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị; 

c. Thành viên Thường trực Hội đồng quản trị được phân công phụ trách từng lĩnh 

vực công tác có trách nhiệm thu thập thông tin từ các đơn vị chuyên môn để báo 

cáo hoặc cùng đơn vị chuyên môn báo cáo tại cuộc họp để Thường trực Hội 

đồng quản trị/Hội đồng quản trị ra quyết định; 

d. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Hội đồng quản trị quy định từng thời kỳ. 

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 và các lĩnh vực khác 

phù hợp với yêu cầu của Hội đồng quản trị từng thời kỳ. Số lượng thành viên 

của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định. Trường hợp Hội đồng quản trị 
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quyết định thành lập các tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng, Hội đồng 

quản trị cần bổ nhiệm 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị làm trưởng ban 

các tiểu ban này. 

2. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng 

quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng 

quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được uỷ thác, các tiểu ban phải 

tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể điều 

chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội 

đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu 

quyết với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng nên đảm bảo số lượng thành 

viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên của tiểu ban và 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. 

3. 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 

Tổng công ty. 

Điều 33. Người phụ trách quản trị Tổng công ty 

1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị 

Tổng công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị Tổng công ty được tiến hành một 

cách có hiệu quả.  

2. Người phụ trách quản trị Tổng công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: 

a. Có hiểu biết về pháp luật; 

b. Không được đồng thời làm việc cho Tổng công ty kiểm toán độc lập đang thực 

hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty; 

c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của 

Hội đồng quản trị. 

3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty khi 

cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động.  

4. Người phụ trách quản trị Tổng Công ty có các 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 Tổng công ty và cổ đông;     

b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu 

của Hội đồng quản trị; 

c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

d. Tham dự các cuộc họp; 
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e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định 

của pháp luật; 

f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các 

thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị; 

g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Tổng 

công ty. 

h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty; 

i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công 

ty. 

CHƯƠNG VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

Điều 34. Tổ chức bộ máy quản lý 

Hệ thống quản lý của Tổng 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 hàng ngày của Tổng công ty. Tổng công ty có 

Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, các Giám đốc chuyên môn, 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 Hội đồng quản trị. 

Điều 35. Người điều hành doanh nghiệp 

1. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, 

Tổng 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 Tổng công ty do Hội đồng quản trị 

quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ 

Tổng công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức. 

2. Thù lao, tiền lương, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối 

với Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định. Hợp đồng với những người 

điều hành khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của 

Tổng giám đốc. 

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 một 

người khác làm Tổng giám đốc; ký hợp đồng trong đó quy định thù lao, tiền 

lương và lợi ích khác. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Tổng giám đốc 

phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, được thể hiện thành 



43 

 

mục riêng trong Báo cáo tài chính năm và được nêu trong Báo cáo thường niên 

của Tổng công ty. 

2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được tái bổ 

nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng 

lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ 

này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và 

Điều lệ Tổng công ty. 

3. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế 

hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Tổng công ty đã được Hội đồng quản 

trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

b. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày mà không 

cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Tổng 

công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt 

động kinh doanh hàng ngày của Tổng công ty theo những thông lệ quản lý tốt 

nhất; 

c. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý 

nội bộ của Tổng công ty; 

d. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Tổng công ty; 

e. Kiến nghị số lượng và người điều hành doanh nghiệp mà Tổng công ty cần 

tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế nội 

bộ và kiến nghị thù lao, tiền lương và lợi ích khác đối với người điều hành 

doanh nghiệp để Hội đồng quản trị quyết định; 

f. 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; 

g. Trong Quý IV hàng năm, trình Hội đồng quản trị xem xét kế hoạch kinh doanh 

chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân 

sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm; 

h. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Tổng công ty (sau 

đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng 

quý của Tổng công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao 

gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo 

lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình để Hội đồng 

quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế 

nội bộ của Tổng công ty; 

i. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 
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j. Tuyển dụng lao động, quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao 

động trong công ty kể cả người điều hành doanh nghiệp thuộc thẩm quyền bổ 

nhiệm của Tổng giám đốc; 

k. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này, các quy chế 

nội bộ của Tổng công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao 

động ký với Tổng công ty. 

4. 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 này khi được yêu cầu. 

5. 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. Trường hợp Tổng giám đốc đồng thời là thành viên Hội đồng 

quản trị, Tổng giám đốc sẽ không có quyền biểu quyết theo quy định tại Khoản 

này. 

CHƯƠNG IX. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 

TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

Điều 37. Trách nhiệm cẩn trọng 

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác có trách 

nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách 

thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng vì 

lợi ích cao nhất của Tổng công ty. 

Điều 38. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi      

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác phải 

công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 Luật Doanh 

nghiệp và các quy định pháp luật khác. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác không 

được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Tổng 

công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có 

được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức 

hoặc cá nhân khác. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác có 

nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột 

với lợi ích của Tổng công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân 

kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.  
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4. Không mâu thuẫn với quy định tại Khoản 5 Điều này, trừ trường hợp Đại hội 

đồng cổ đông có quyết định khác, Tổng công ty không được cấp các khoản vay 

hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều 

hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên trừ 

trường hợp Tổng công ty và tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công 

ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm 

công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và trừ trường hợp pháp luật chuyên 

ngành có quy định khác. 

5. Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị 

chấp thuận 

a. Hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với các đối tượng sau đây phải được 

Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận: 

i. Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần 

phổ thông của Tổng công ty và những người có liên quan của họ; 

ii. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người có liên quan của họ; 

iii. Doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 159 Luật Doanh nghiệp. 

b. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% 

tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Trường 

hợp này, người đại diện Tổng công ty ký hợp đồng phải thông báo các thành 

viên Hội đồng quản trị về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao 

dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao 

dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch 

trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên có lợi ích 

liên quan không có quyền biểu quyết; 

c. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác ngoài các 

giao dịch quy định tại Điểm b Khoản này. Trường hợp này, người đại diện 

Tổng công ty ký hợp đồng phải thông báo Hội đồng quản trị  về các đối tượng 

có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời 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 hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của 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 không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao 

dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 51% tổng số phiếu biểu quyết 

còn lại tán thành; 

d. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi được 

ký kết hoặc thực hiện mà chưa được chấp thuận theo quy định tại Điểm b và 

Điểm c Khoản này, gây thiệt hại cho Tổng công ty thì người ký kết hợp đồng, 
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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 Tổng công ty các khoản lợi 

thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan tới các thành viên nêu trên không được sử dụng các 

thông tin chưa được phép công bố của Tổng công ty hoặc tiết lộ cho người khác 

để thực hiện các giao dịch có liên quan.  

Điều 39. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác vi phạm 

nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của 

mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những 

thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra. 

2. Tổng 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 Tổng công ty là người khởi kiện) 

nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, 

người điều hành khác, nhân viên hoặc là đại diện được Tổng công ty ủy quyền 

hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Tổng công ty với tư cách 

thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành doanh nghiệp, nhân viên hoặc 

đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty với điều kiện người đó đã hành động 

trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích hoặc không mâu thuẫn với lợi ích của 

Tổng công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận 

rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình.        

3. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền 

của Tổng công ty, thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành khác, nhân 

viên hoặc là đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty được Tổng công ty bồi 

thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ 

các vụ kiện do Tổng 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 Tổng 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 các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi 

phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong 

thực tế hoặc được coi là hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn 
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khổ luật pháp cho phép. Tổng công ty có thể mua bảo hiểm cho những người 

này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên. 

CHƯƠNG X. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ TỔNG CÔNG TY 

Điều 40. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 

1. Cổ đông phổ thông có quyền trực tiếp hoặc qua người được ủy quyền gửi văn 

bản yêu cầu được kiểm tra các thông tin liên quan đến cổ đông trong danh sách 

cổ đông có quyền biểu quyết, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao 

chụp hoặc trích lục các tài liệu này trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của 

Tổng công ty. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được ủy quyền của cổ đông phải 

kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công 

chứng của giấy ủy quyền này. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác có 

quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Tổng công ty, danh sách cổ đông và 

những sổ sách và hồ sơ khác của Tổng công ty vì những mục đích liên quan tới 

chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật. 

3. Tổng công ty phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền 

sở hữu tài sản, 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, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu quan trọng khác theo 

quy định của pháp luật tại trụ sở chính. 

4. Điều lệ Tổng công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng 

công ty. 

CHƯƠNG XI. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN 

Điều 41. Công nhân viên và công đoàn 

1. Trong trường hợp cần thiết, Tổng giám đốc 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 doanh nghiệp.  

2. Trường hợp cần thiết, Tổng giám đốc lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông 

qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Tổng 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 Tổng công ty và quy 

định pháp luật hiện hành. 
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CHƯƠNG XII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 

Điều 42. 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 Tổng công ty. 

2. Hội đồng quản trị có thể quyết định tạm ứng cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc 

tạm ứng này phù hợp với khả năng sinh lời của Tổng công ty; 

3. Tổng công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi 

trả liên quan tới một loại cổ phiếu. 

4. 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 tiền mặt, bằng cổ phần của Tổng công 

ty hoặc bằng tài sản khác phù hợp với quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị 

là cơ quan thực thi quyết định này.  

5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu 

được chi trả bằng tiền mặt, Tổng 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 

Tổng 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, Tổng công ty không 

phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Tổng công ty đã chuyển cho cổ đông này. 

Việc thanh toán cổ tức có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán 

hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. 

6. Trường hợp có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị có 

thể quyết định và thông báo rằng những người sở hữu cổ phần phổ thông được 

nhận cổ tức bằng các cổ phần phổ thông thay cho cổ tức bằng tiền mặt. Các cổ 

phần bổ sung để trả cổ tức này được ghi là những cổ phần đã thanh toán đầy đủ 

tiền mua trên cơ sở giá trị của các cổ phần trả cổ tức phải tương đương với số 

tiền mặt trả cổ tức. 

7. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 

CHƯƠNG XIII. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI 

CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 

Điều 43. Tài khoản ngân hàng 

1. Tổng công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng 

nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam. 
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2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần 

thiết, Tổng công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy 

định của pháp luật. 

3. Tổng 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 Tổng công 

ty mở tài khoản. 

Điều 44. Năm tài chính 

Năm tài chính của Tổng công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng một hàng 

năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng mười hai cùng năm. Năm tài chính 

đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết 

thúc vào ngày thứ 31 của tháng mười hai cùng năm.  

Điều 45. Chế độ kế toán 

1. Chế độ kế toán Tổng công ty sử dụng là Hệ thống chuẩn mực Kế toán Việt 

Nam (VAS), chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù khác 

được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. 

2. Tổng 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 Tổng công ty. 

3. Tổng công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam.  

CHƯƠNG XIV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ 

TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Điều 46. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý 

1. Tổng công ty phải lập Báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật và 

báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 48 Điều lệ này. Trong thời 

hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính (hoặc thời gian gia hạn khác 

theo quy định của pháp luật), Tổng công ty phải nộp Báo cáo tài chính năm theo 

quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

(phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi/lỗ của Tổng công 

ty trong năm tài chính), báo cáo tình hình tài chính (phản ánh một cách trung 

thực và khách quan tình hình hoạt động của Tổng công ty tính đến thời điểm lập 

báo cáo), báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. 
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3. Tổng công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính 

sáu tháng, và báo cáo tài chính quý theo Luật Doanh nghiệp và quy định của 

pháp luật hiện hành. 

4. Các báo cáo tài chính năm được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán 

viên), báo cáo tài chính sáu tháng được soát xét và báo cáo tài chính quý phải 

được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty. 

Điều 47. Báo cáo thường niên 

Tổng 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. 

CHƯƠNG XV. KIỂM TOÁN TỔNG CÔNG TY 

Điều 48. Kiểm toán 

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Tổng công ty cho năm tài chính tiếp theo. Tổng công ty 

phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập sau 

khi kết thúc năm tài chính. 

2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận, lập báo cáo kiểm toán và trình 

báo cáo đó cho Hội đồng quản trị. 

3. Bản sao của báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Tổng 

công ty. 

4. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán Tổng công ty được phép tham 

dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và 

các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mà các cổ 

đông được quyền nhận 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 Tổng công ty. 

CHƯƠNG XVI. CON DẤU 

Điều 49. Con dấu 

1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức của Tổng công ty và 

con dấu được khắc theo quy định của luật pháp và Điều lệ Tổng công ty. 

2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy định 

của pháp luật hiện hành. 
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CHƯƠNG XVII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ 

Điều 50. Chấm dứt hoạt động 

1. Tổng công ty có thể bị chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau: 

a. Giải thể theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

b. Toà án tuyên bố Tổng công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành; 

c. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Việc giải thể Tổng công ty 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 51. Thanh lý 

1. Sau khi có quyết định giải thể Tổng công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập 

Ban thanh lý gồm ba (03) thành viên, trong đó 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 Tổng công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến 

thanh lý được Tổng công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của 

Tổng công ty. 

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 

Tổng công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Tổng 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 Tổng công ty; 

e. Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ Điểm (a) đến Điểm (d) 

trên đây được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán 

trước phù hợp với quy định của pháp luật. 
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CHƯƠNG XVIII. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 

Điều 52. Giải quyết tranh chấp nội bộ 

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Tổng 

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 Tổng công ty và các quy định khác 

của Tổng công ty, xảy ra giữa: 

a. Cổ đông với Tổng công ty; 

b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, 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 90 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 Ban kiểm toán nội bộ chỉ định một 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 nhân dân có thẩm quyền. 

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. 

CHƯƠNG XIX. MỐI QUAN HỆ GIỮA TỔNG CÔNG TY VÀ CÔNG TY CON 

Điều 53. Mối quan hệ giữa Tổng công ty và công ty con  

1. Tổng công ty và công ty con có Điều lệ tổ chức và hoạt động riêng, được phê 

duyệt theo trình tự và thủ tục của pháp luật có liên quan, hoạt động kinh doanh 

độc lập, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và cổ đông/chủ sở hữu của mình;  

2. Tổng công ty sẽ hỗ trợ cho công ty con bằng cách xác định và đưa ra định 

hướng phát triển chung trên cơ sở phát huy được thế mạnh của công ty con. 

Hoạt động hợp tác, hỗ trợ thương mại, đầu tư giữa Tổng công ty và công ty con 

được xác định trên cơ sở điều kiện thương mại vì lợi ích tốt nhất và phù hợp với 

quy định của pháp luật. 
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3. Tổng công ty giao quyền cho người đại diện vốn theo ủy quyền của Tổng công 

ty trực tiếp thay mặt Tổng công ty quản lý các khoản vốn góp của Tổng công ty 

tại công ty con trong phạm vi Điều lệ của công ty con và pháp luật cho phép. 

4. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại công 

ty con được xác định theo quy định của pháp luật và các quy chế, quy định do 

Tổng công ty ban hành từng thời kỳ. Người đại diện theo ủy quyền của Tổng 

công ty có trách nhiệm tuân thủ các quy chế, quy định vừa nêu này, Điều lệ 

công ty con và các quy định pháp luật có liên quan.  

5. Tổng công ty sẽ không trực tiếp quyết định hoặc trực tiếp tham gia quản lý đối 

với công ty con. Quy định này không loại trừ quyền của người đại diện theo ủy 

quyền của Tổng công ty thực hiện các vai trò quản lý, điều hành tại công ty con. 

6. Tổng công ty thực hiện quyền của cổ đông tại công ty con thông qua người đại 

diện của mình là thành viên trong Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát/Ban Tổng 

Giám đốc hoặc thông qua việc thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông tại cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông của công ty con. 

7. Tổng công ty thực hiện việc cử đoàn kiểm tra, tham gia các đoàn kiểm tra việc 

quản lý, sử dụng phần vốn góp của Tổng công ty tại công ty con. Phạm vi kiểm 

tra bao gồm: kiểm tra việc quản lý, sử dụng vốn góp của Tổng công ty tại công 

ty con; kiểm tra việc thực hiện, triển khai các ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty 

đối với các vấn đề mà người đại diện vốn đã báo cáo/xin ý kiến; kiểm tra việc 

thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ khác của người đại diện theo Điều lệ Tổng 

công ty, Điều lệ công ty con, các quy chế nội bộ của Tổng công ty về quản lý 

người đại diện vốn; kiểm tra các mặt hoạt động kinh doanh nếu thấy cần thiết 

hoặc theo phê duyệt/thỏa thuận giữa Tổng công ty với công ty con, trên cơ sở 

phù hợp với pháp luật hiện hành. Ngoài ra, Tổng công ty thực hiện quyền yêu 

cầu/đề nghị Ban kiểm soát tại công ty con kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan 

đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty con với vai trò là cổ đông có cổ 

phần chi phối. Hoạt động kiểm tra được tiến hành định kỳ sau khi có báo cáo 

kiểm toán hoặc tiến hành đột xuất, bất thường khi cần thiết. Người đại diện vốn 

có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng công ty tiến 

hành, thực hiện các hoạt động kiểm tra theo quy định tại Khoản này.  

8. Tổng công ty và công ty con có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại 

Điều lệ này, Điều lệ của Tổng công ty và quy định có liên quan của Luật Doanh 

nghiệp, Luật Đầu tư và quy định khác có liên quan của pháp luật. 
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CHƯƠNG XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 

Điều 54. Điều lệ Tổng công ty 

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, 

quyết định. 

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động 

của Tổng công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường 

hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong 

Điều lệ này hoặc có những quy định tại Điều lệ này trái với những quy định 

pháp luật hiện hành liên quan thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên 

được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Tổng công ty. 

CHƯƠNG XXI. NGÀY HIỆU LỰC 

Điều 55. Ngày hiệu lực 

1. Bản Điều lệ này gồm 21 Chương 55 Điều được Đại hội đồng cổ đông Tổng 

công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam nhất trí thông qua và cùng chấp thuận 

hiệu lực toàn văn của Điều lệ này ngày 19 tháng 04 năm 2019. 

2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau.  

3. Điều lệ này là chính thức của Tổng công ty. 

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Tổng công ty có giá trị khi có chữ ký người 

đại diện theo pháp luật của Tổng công ty hoặc người được người đại diện theo 

pháp luật ủy quyền. 

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật Tổng công ty./. 

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP 

LUẬT CỦA TỔNG CÔNG TY 
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CHƯƠNG I  

 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1.  Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh 

1. Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam (“GELEX”) 

được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014; Luật Chứng khoán 

năm 2006 sửa đổi bổ sung năm 2010; Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của 

Chính phủ quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng; Thông 

tư  95/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị 

công ty áp dụng đối với công ty đại chúng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành; Điều 

lệ Tổng Công ty và vận dụng những thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị công ty phù 

hợp với điều kiện của Việt Nam, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của GELEX 

và góp phần lành mạnh hoá nền kinh tế. 

2. Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề 

nghiệp của các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và những người điều hành khác. 

3. Quy chế này cũng là cơ sở để đánh giá việc thực hiện quản trị công ty của Tổng công 

ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam. 

Điều 2. Bộ máy quản trị điều hành của GELEX  

1. Đại hội đồng cổ đông. 

2. Hội đồng quản trị. 

3. Tổng Giám đốc. 

Điều 3. Nguyên tắc quản trị GELEX  

1. Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả. 

2. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông. 

3. Đối xử công bằng giữa các cổ đông. 

4. Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến GELEX. 

5. Minh bạch trong hoạt động của GELEX. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-95-2017-TT-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-71-2017-ND-CP-ve-quan-tri-cong-ty-339588.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-95-2017-TT-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-71-2017-ND-CP-ve-quan-tri-cong-ty-339588.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-95-2017-TT-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-71-2017-ND-CP-ve-quan-tri-cong-ty-339588.aspx
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6. Hội đồng quản trị lãnh đạo GELEX có hiệu quả. 

7. Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 4. Định nghĩa và các từ viết tắt 

1. Định nghĩa 

a. Ban Tổng giám đốc: Bao gồm Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc 

b. Ban Điều hành: Bao gồm Ban Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính và các Giám đốc 

chuyên môn. 

c. Người có liên quan: là cá nhân hoặc tổ chức được quy định theo quy định tại Luật 

Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp. 

d. Người điều hành doanh nghiệp: là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán 

trưởng, và các chức danh quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. 

e. Điều lệ: là Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt 

Nam. 

f. Các thuật ngữ khác chưa được giải thích ở đây sẽ có nghĩa như quy định tại Điều lệ 

và quy định pháp luật liên quan.  

2. Các từ viết tắt 

a. GELEX/Tổng Công ty : Tổng công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam. 

b. ĐHĐCĐ   : Đại hội đồng cổ đông. 

c. HĐQT   : Hội đồng quản trị. 

d. TGĐ   : Tổng Giám Đốc. 

 

CHƯƠNG II 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 5. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội 

đồng cổ đông 
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GELEX phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp 

Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng, trừ trường hợp 

pháp luật có quy định khác.  

Điều 6. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông 

1. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương 

thức bảo đảm, đồng thời công bố thông tin theo quy định pháp luật về chứng khoán 

hiện hành. 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 10 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, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). 

2. 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 GELEX. 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; 

c. Phiếu biểu quyết; 

d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp; 

e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 

Điều 7. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông 

1. Trước ngày diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cổ đông có thể xác nhận việc trực 

tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về GELEX (theo mẫu gửi kèm 

thông báo mời họp) theo thời hạn và phương thức, địa chỉ gửi được nêu cụ thể tại 

thông báo mời họp.  
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2. Trước khi khai mạc cuộc họp, GELEX 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. 

3. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, GELEX cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy 

quyền có quyền biểu quyết thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ 

đông/họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. 

4. Cổ đông hoặc đại diện 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. 

Điều 8. Thủ tục ủy quyền và lập giấy ủy quyền  

1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc 

uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự.  

- Đối với cổ đông là cá nhân: Cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền cho một cá nhân 

khác tham dự Đại hội đồng cổ đông. 

- Đối với cổ đông là tổ chức: Cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần 

phổ thông có quyền ủy quyền tối đa cho số lượng người được quy định tại Điều lệ 

(trường hợp Điều lệ không quy định thì áp dụng theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp hiện hành). Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều hơn một người đại diện 

theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại 

diện. 

2. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn 

bản theo mẫu của GELEX được gửi kèm theo Thông báo mời họp và phải có chữ ký 

theo quy định sau đây: 

a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của 

cổ đông đó và cá nhân được ủy quyền; 
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b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của 

người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và 

đóng dấu của tổ chức đó; chữ ký của cá nhân được ủy quyền; 

c. Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo 

pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp. 

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi 

đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp. 

3. 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 Tổng Công ty). Nếu điều này không được thực hiện 

thì việc chỉ định ủy quyền sẽ bị coi là không có hiệu lực. 

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: 

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 Tổng 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 9. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu, thông báo kết quả kiểm phiếu 

1. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, số thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết được thu 

trước, số thẻ biểu quyết không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng 

số phiếu tán thành hay không tán thành để quyết định.  
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2. 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. 

3. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành từng vấn đề hoặc bỏ phiếu trắng hoặc 

không hợp lệ từng vấn đề, sẽ được Chủ toạ (hoặc Ban kiểm phiếu) thông báo ngay 

trước khi bế mạc cuộc họp. 

Điều 10. Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 

Điều 129 Luật doanh nghiệp 

1. Cổ đông phản đối việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông 

quy định tại Điều lệ thì đánh dấu (“V” hoặc “X”) vào ô biểu quyết “Không tán thành” 

trên thẻ biểu quyết.  

2. Khi Chủ tọa có hiệu lệnh thu thẻ biểu quyết không tán thành việc tổ chức lại công ty 

hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông thì cổ đông chuyển thẻ biểu quyết đã đánh 

dấu hợp lệ cho người thu phiếu. 

3. Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi 

quyền, nghĩa vụ của cổ đông quyền yêu cầu Tổng 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 Tổng Công ty mua lại. Yêu cầu phải 

được gửi đến Tổng Công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông 

thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này. 

4. Tổng Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 3 

Điều này với giá thị trường 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 chuyên nghiệp định giá. Tổng Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức 

thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối 

cùng. Các chi phí phát sinh có liên quan đến việc thuê tổ chức thẩm định giá như nêu 

trên do cổ đông thanh toán. 
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5. Tổng Công ty chỉ được quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông theo quy 

định tại Điều này nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, Tổng 

Công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. 

Điều 11. Áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại trong việc tham dự và phát biểu 

ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông 

1. GELEX có thể áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để tạo điều kiện thuận lợi cho 

các cổ đông tham dự, phát biểu và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. 

2. Tùy nhu cầu và tình hình cụ thể, Hội đồng quản trị có quyền tổ chức triển khai việc 

áp dụng công nghệ thông tin hiện đại (như hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc 

hình thức điện tử khác…) để cổ đông có thể tham dự, phát biểu và biểu quyết tại mỗi 

kỳ họp Đại hội đồng cổ đông. Việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại như vậy 

phải được thông báo tới các cổ đông trước kỳ họp bằng cách đăng tải thông báo và 

hướng dẫn áp dụng trên trang thông tin điện tử của GELEX.  

Điều 12. Lập 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 Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đổng cổ đông;  

c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 

d. Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông về từng vấn đề trong chương trình họp; 

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

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

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

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

không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; 
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h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; 

i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký. 

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. 

Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội 

dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.  

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. 

Điều 13. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

1. Nghị quyết của 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 nghị quyết được thông 

qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế 

bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty. 

2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được công bố thông tin trong vòng 24 giờ kể từ 

ngày ghi trên Nghị quyết theo quy định của pháp luật liên quan.  

Điều 14.  Thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản  

1. Đại hội đồng cổ đông có quyền thông qua mọi quyết định thuộc thẩm quyền bằng 

hình thức lấy ý kiến bằng văn bản trừ vấn đề sau đây: 

- Tổ chức lại, giải thể Tổng công ty. 

2. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 

a. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của GELEX và phù hợp với 

quy định tại Khoản 1 Điều này. 

b. 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. Hội đồng quản trị phải đảm bảo 
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gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu 

quyết và phải gửi ít nhất 10 ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu 

và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định 

tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp. 

c. 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 thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh 

nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; 

tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ 

đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, 

Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của 

đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và 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 GELEX phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 

 Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của 

GELEX. 

d. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, hoặc người 

đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức và được đóng dấu của tổ chức đó hoặc 

chữ ký của cá nhân được ủy quyền. 

e. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về GELEX theo các hình thức sau: 

 Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về GELEX phải được đựng trong phong bì dán kín và 

không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

 Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về GELEX qua fax hoặc thư điện tử 

phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. 



11 

 

f. Các phiếu lấy ý kiến GELEX nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu 

lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm 

kiểm phiếu trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến 

không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. 

g. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của 

người phụ trách quản trị Tổng công ty hoặc của cổ đông không phải là người điều 

hành doanh nghiệp. 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; 

 Các vấn đề đã được thông qua; 

 Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của 

GELEX, 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.        

h. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, 

kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng 

việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của GELEX trong vòng hai mươi tư (24) 

giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 

i. 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 GELEX. 
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j. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được 

số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và 

có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 15. Các vấn đề khác 

Các vấn đề, nội dung khác liên quan đến việc triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng 

cổ đông: thực hiện theo quy định tại Điều lệ và quy định pháp luật có liên quan.  

CHƯƠNG III 

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM  

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 16. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị 

1. Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm, năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý 

doanh nghiệp. 

2. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh 

nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp. 

3. Trường hợp là thành viên độc lập Hội đồng quản trị thì ngoài các tiêu chuẩn nêu trên, 

phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. 

4. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 17.  Cách thức ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị 

1. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị 

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng 

có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông 

hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 

một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% 

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

tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; 

từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% 
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được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) 

ứng viên. 

2. Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị 

Người ứng cử thành viên Hội đồng quản trị phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng 

số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, thoả mãn tiêu 

chuẩn thành viên HĐQT. 

3. Gửi hồ sơ ứng cử, đề cử 

Hồ sơ ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị và việc gửi hồ sơ ứng cử, đề cử: 

thực hiện theo thông báo của GELEX trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. 

4. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn 

không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm họp và ra quyết định đề 

cử bổ sung ứng viên với điều kiện ứng viên được đề cử phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều 

kiện của thành viên HĐQT như quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế này. Việc 

Hội đồng quản trị đề cử thêm ứng 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. 

Điều 18. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị 

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 đó 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 Tổng công ty. Trường hợp có 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 phiếu bầu ngang nhau. 

Điều 19. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 
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1. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây: 

- Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều lệ; 

- Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, 

trừ trường hợp bất khả kháng; 

- Có đơn từ chức; 

- Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội đồng 

cổ đông. 

Điều 20.  Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

1. Trong trường hợp Tổng Công ty tổ chức họp/lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội đồng cổ 

đông về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị thì trong 

thông báo mời họp/tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản gửi cho cổ đông phải nêu rõ nội 

dung này đồng thời kèm theo các tài liệu hướng dẫn về cách thức gửi hồ sơ đề cử, 

ứng cử; quy định về thể lệ bầu cử để các cổ đông nắm được thông tin và thuận tiện 

thực hiện.   

2. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố 

thông tin theo quy định pháp luật liên quan.  

Điều 21. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị 

Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên 

Hội đồng quản trị được công bố tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội 

đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của GELEX để cổ đông có thể tìm hiểu về 

các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết 

bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được 

công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn 

trọng và vì lợi ích cao nhất của GELEX nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản 
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trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố tối thiểu bao 

gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ. 

Điều 22. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị 

1. Các cuộc họp thường kỳ: 

Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị, lập chương 

trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày 

họp. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi 

quý phải họp một lần. 

2. Các cuộc họp bất thường: 

Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý 

do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình 

bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn: 

a) Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác  

b) Ít nhất hai thành viên điều hành Hội đồng quản trị; 

c) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 

d) Các trường hợp khác (nếu có). 

3. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 2 Điều này phải được triệu tập trong 

thời hạn tối đa (07) bảy ngày làm việc sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch 

Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu 

trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Tổng công ty; những người đề nghị tổ 

chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 2 Điều này có thể tự mình triệu tập họp Hội 

đồng quản trị. 
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4. Trường hợp có yêu cầu của kiểm toán viên độc lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải 

triệu tập họp Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Tổng Công 

ty. 

5. Địa điểm họp: 

Các cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành ở địa chỉ đã đăng ký của Tổng 

Công ty hoặc những địa chỉ khác theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và 

được sự nhất trí của Hội đồng quản trị. 

6. Thông báo và chương trình họp: 

Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng 

quản trị ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Trong trường hợp đột xuất thì 

thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng 

quản trị ít nhất một ngày. Thành viên Hội đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời 

họp bằng văn bản, việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản 

của thành viên Hội đồng quản trị đó. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được làm 

bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, chương 

trình, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về những vấn đề được 

thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. 

Thông báo mời họp được gửi bằng thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, 

nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị 

được đăng ký tại Tổng Công ty.   

7. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên 

trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định khoản này không 

đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 

ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành, 

nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.  
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8. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến 

giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở 

những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể: 

a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc 

họp; 

b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời.  

Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại 

hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. 

Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại 

cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có 

đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp. 

Các quyết định được thông qua trong cuộc họp trực tuyến được tổ chức và tiến hành 

một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng 

định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự 

cuộc họp này. 

9. Đối với trường hợp lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị từ xa bằng email, bằng 

văn bản: ý kiến phản hồi bằng email hay văn bản (nếu trả lời bằng văn bản thì phải có 

chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị) phải được gửi cho bộ phận thư ký Hội 

đồng quản trị chậm nhất sau 03 ngày kể từ ngày nhận được tài liệu hoặc theo thời hạn 

yêu cầu trả lời nêu tại văn bản/email lấy ý kiến. Ý kiến trả lời bằng văn bản/email của 

các thành viên Hội đồng quản trị phải được tổng hợp thành biên bản kiểm phiếu, theo 

đó ghi rõ nội dung cần các thành viên cho ý kiến, các ý kiến trả lời gồm “đồng ý/phản 

đối/không có ý kiến”. Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng 

quản trị và Thư ký Hội đồng quản trị. 

Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng email/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. 

10. Hình thức biểu quyết 
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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 nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị 

chấp thuận; 

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác; 

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

phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong 

phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một 

(01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của 

tất cả người dự họp. 

11. Biểu quyết 

a.   Trừ quy định tại điểm b khoản này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người 

được ủy quyền theo quy định tại Điều lệ trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc 

họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết; 

b.  Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch 

hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và 

lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của GELEX. Thành viên Hội 

đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức 

cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền 

biểu quyết; 

c.  Theo quy định tại điểm d khoản 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; 
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d.  Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điểm a 

và Điểm b Khoản 5 Điều 38 Điều lệ được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng 

đó; 

  

12. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp 

đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với GELEX và biết bản 

thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích này tại cuộc họp 

đầu tiên của Hội đồng thảo luận về việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường 

hợp thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích 

vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với GELEX, thành viên Hội đồng quản trị 

này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị 

được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong 

giao dịch hoặc hợp đồng nêu trên. 

13. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành 

viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối 

ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết 

định. 

14. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các 

thành viên và biên bản 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. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và 

có thể lập bằng tiếng Anh và phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b. Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

c. Thời gian, địa điểm 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; 
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e. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

f. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc 

họp; 

g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và 

không có ý kiến; 

h. Các vấn đề đã được thông qua; 

15. Biên bản họp Hội đồng quản trị được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau: 

a) Có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp và người ghi 

biên bản họp; hoặc  

b) Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất 01 thành 

viên Hội đồng quản trị tham gia họp; hoặc  

c) Biên bản họp có chữ ký của Chủ tọa cuộc họp và người ghi biên bản. 

16. Căn cứ vào Biên bản họp, Hội đồng quản trị ra Nghị quyết/Quyết định/Thông báo về 

các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp. Nghị quyết/Quyết 

định/Thông báo được gửi tới các đối tượng có liên quan để triển khai thực hiện. 

Trường hợp Nghị quyết/Quyết định thuộc đối tượng công bố thông tin theo quy định 

thì GELEX có trách nhiệm công bố thông tin.  

Điều 23. Thường trực HĐQT 

1. Thường trực Hội đồng quản trị là cơ quan thường trực của Hội đồng quản trị, bao 

gồm một hoặc một số thành viên Hội đồng quản trị, do Hội đồng quản trị cử ra để 

thay mặt Hội đồng quản trị giải quyết, quyết định một số vấn đề thuộc chức năng, 

nhiệm vụ của Hội đồng quản trị giữa hai kỳ họp và/hoặc xử lý các công việc, giao 

dịch theo phân quyền chi tiết của Hội đồng quản trị từng thời kỳ. Hội đồng quản trị 

chỉ định một trong số các thành viên Thường trực Hội đồng quản trị làm Người điều 

hành Thường trực Hội đồng quản trị. 



21 

 

2. Thường trực Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể, chịu trách nhiệm cá 

nhân. Thường trực Hội đồng quản trị quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của 

mình theo nguyên tắc: 

a. Các quyết định của Thường trực Hội đồng quản trị thông qua theo các phương thức 

sau: 

- Các thành viên bàn bạc dân chủ tại cuộc họp trực tiếp; hoặc 

- Được tổ chức lấy ý kiến từ xa bằng văn bản (gửi thư/văn bản lấy ý kiến qua đường 

bưu điện hoặc chuyển trực tiếp, hoặc thông qua hệ thống thư điện tử (email) của 

Tổng công ty); hoặc 

- Được tổ chức họp qua điện thoại có ghi âm; hoặc 

- Các hình thức họp khác phù hợp với quy định pháp luật; hoặc  

- Tổng hợp một số phương thức trên. 

Nguyên tắc tổ chức họp trực tiếp, họp qua hội nghị trực tuyến hoặc lấy ý kiến từ xa 

bằng văn bản của Thường trực HĐQT được áp dụng tương tự như đối với trường hợp 

họp HĐQT theo quy định tại Điều 22 Quy chế này.  

b. Mỗi thành viên có một phiếu biểu quyết. Thường trực Hội đồng quản trị quyết định 

theo đa số, trường hợp số phiếu biểu quyết ngang nhau thì bên có phiếu biểu quyết 

nhất trí, tán thành của Người điều hành Thường trực Hội đồng quản trị/ thành viên 

được Người điều hành Thường trực Hội đồng quản trị ủy nhiệm chủ tọa phiên họp là 

quyết định được thông qua. 

c. Quyết định của Thường trực Hội đồng quản trị được thông qua dưới hình thức lấy ý 

kiến từ xa bằng văn bản/email/hội nghị trực tuyến có giá trị hiệu lực như đối với 

quyết định được thông qua trực tiếp tại cuộc họp Thường trực Hội đồng quản trị, với 

điều kiện các cuộc họp hoặc lấy ý kiến đó được tiến hành theo quy định tại các Quy 

chế này và Điều lệ Tổng Công ty.  

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thường trực Hội đồng quản trị: 
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a. Thường trực Hội đồng quản trị được thay mặt Hội đồng quản trị thường xuyên nắm 

tình hình hoạt động của Tổng công ty, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền được 

giao/phân cấp/ủy quyền trong hoạt động quản trị điều hành của Tổng công ty giữa hai 

kỳ họp của Hội đồng quản trị; 

b. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Thường trực Hội đồng quản trị được 

quyền ra quyết định và sau đó báo cáo lại Hội đồng quản trị tình hình, kết quả thực 

hiện các nghị quyết/quyết định của Thường trực Hội đồng quản trị tại các cuộc họp 

định kỳ của Hội đồng quản trị; 

c. Thành viên Thường trực Hội đồng quản trị được phân công phụ trách từng lĩnh vực 

công tác có trách nhiệm thu thập thông tin từ các đơn vị chuyên môn để báo cáo hoặc 

cùng đơn vị chuyên môn báo cáo tại cuộc họp để Thường trực Hội đồng quản trị/Hội 

đồng quản trị ra quyết định; 

d. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Hội đồng quản trị quy định từng thời kỳ. 

CHƯƠNG IV 

THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 24. Thành lập và hoạt động của tiểu ban 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 và các lĩnh vực khác phù hợp với yêu 

cầu của Hội đồng quản trị từng thời kỳ. 

2. Việc thành lập các tiểu ban Hội đồng quản trị phải được sự chấp thuận của Đại hội 

đồng cổ đông.  

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh quy định tại 

Chương này để sửa đổi, bổ sung thêm các nội dung cụ thể về cơ cấu của tiểu ban; 

tiêu chuẩn thành viên của tiểu ban, trưởng tiểu ban; trách nhiệm của tiểu ban và từng 

thành viên sau khi Đại hội đồng cổ đông đã chính thức chấp thuận việc thành lập tiểu 

ban đó. 

CHƯƠNG V 
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THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ 

Điều 25. Cơ cấu, thành phần và tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm toán nội bộ 

1. Ban kiểm toán nội bộ bao gồm từ 03 đến 05 thành viên do Hội đồng quản trị bổ 

nhiệm, bao gồm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ và các thành viên của Ban kiểm toán 

nội bộ. Số lượng thành viên cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định. 

 

2. Tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm toán nội bộ 

Thành viên Ban kiểm toán nội bộ phải có các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Có bằng đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu kiểm toán, có kiến 

thức đầy đủ và luôn được cập nhật về các lĩnh vực được giao thực hiện kiểm toán nội 

bộ. 

b) Đã có thời gian từ 05 năm trở lên làm việc theo chuyên ngành đào tạo hoặc từ 03 năm 

trở lên làm việc tại Tổng công ty đang công tác hoặc từ 03 năm trở lên làm kiểm toán, 

kế toán. 

c) Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của Tổng công ty; có khả 

năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin; có kiến thức, kỹ năng về 

kiểm toán nội bộ. 

d) Chưa bị kỷ luật ở mức cảnh cáo trở lên do sai phạm trong quản lý kinh tế, tài chính, 

kế toán hoặc không đang trong thời gian bị thi hành án kỷ luật. 

e) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Tổng công ty. 

Điều 26. Quyền và nhiệm vụ, trách nhiệm của Ban kiểm toán nội bộ 

1. Quyền hạn của Ban kiểm toán nội bộ 

a) Tiếp cận, xem xét tất cả các quy trình nghiệp vụ, tài sản khi thực hiện kiểm toán nội 

bộ; được tiếp cận, phỏng vấn tất cả cán bộ, nhân viên của Tổng công ty về các vấn đề 

liên quan đến nội dung kiểm toán. 

b) Nhận tài liệu, văn bản, biên bản họp của Hội đồng quản trị và các bộ phận chức năng 

khác có liên quan đến công việc của kiểm toán nội bộ. 
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c) Tham dự các cuộc họp nội bộ theo quy định của pháp luật hoặc theo quy định tại 

Điều lệ, quy định nội bộ của Tổng công ty. 

d) Giám sát, đánh giá và theo dõi các hoạt động sửa chữa, khắc phục, hoàn thiện của bộ 

phận đối với các vấn đề mà Ban kiểm toán nội bộ đã ghi nhận và có khuyến nghị. 

e) Được bảo vệ an toàn trước hành động bất hợp tác của bộ phận được kiểm toán. 

f) Được đào tạo để nâng cao năng lực cho nhân sự trong Ban kiểm toán nội bộ. 

g) Thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt. 

h) Các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và các quy định, quy chế nội bộ 

khác của Tổng công ty. 

2. Nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban kiểm toán nội bộ 

a) Xây dựng quy trình nghiệp vụ kiểm toán nội bộ trình cấp có thẩm quyền của Tổng 

công ty xem xét, phê duyệt. 

b) Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực 

hiện hoạt động kiểm toán nội bộ theo kế hoạch được phê duyệt. 

c) Thực hiện các chính sách, quy trình và thủ tục kiểm toán nội bộ đã được phê duyệt, 

đảm bảo chất lượng và hiệu quả. 

d) Kiểm toán đột xuất và tư vấn theo yêu cầu của Hội đồng quản trị. 

e) Kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót; đề xuất biện pháp nhằm hoàn 

thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm toán nội bộ. 

f) Lập báo cáo kiểm toán. 

g) Thông báo và gửi kịp thời kết quả kiểm toán nội bộ theo quy định. 

h) Phát triển, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện phương pháp kiểm toán nội bộ và phạm vi 

hoạt động của kiểm toán nội bộ để có thể cập nhật, theo kịp sự phát triển của Tổng 

công ty. 

i) Tư vấn cho Tổng công ty trong việc lựa chọn, kiểm soát sử dụng dịch vụ kiểm toán 

độc lập bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. 

j) Trình bày ý kiến của kiểm toán nội bộ khi có yêu cầu để Hội đồng quản trị xem xét, 

quyết định dự toán ngân sách, phân bổ và giao dự toán ngân sách, quyết toán ngân 

sách, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị. 
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k) Duy trì việc trao đổi thường xuyên với tổ chức kiểm toán độc lập của Tổng công ty 

nhằm đảm bảo hợp tác có hiệu quả. 

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao hoặc theo quy định của pháp 

luật. 

m) Bảo mật tài liệu, thông tin của Tổng công ty, của bộ phận được kiểm toán theo quy 

định của pháp luật và của Tổng công ty. 

n) Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Tổng công ty về kết quả công việc kiểm 

toán nội bộ, về những đánh giá, kết luận, kiến nghị, đề xuất trong các báo cáo kiểm 

toán nội bộ. 

o) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán nội bộ của 

các bộ phận. 

p) Tổ chức đào tạo liên tục nhằm nâng cao và đảm bảo năng lực chuyên môn cho thành 

viên Ban kiểm toán nội bộ. 

Điều 27. Cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ 

1. Ban kiểm toán nội bộ họp định kỳ mỗi quý một lần và cuộc họp định kỳ của Ban 

kiểm toán nội bộ diễn ra trước cuộc họp định kỳ quý của Hội đồng quản trị để thống 

nhất về các nội dung cần báo cáo Hội đồng quản trị. 

2. Ngoài họp định kỳ, Ban kiểm toán nội bộ họp đột xuất theo yêu cầu của bất kỳ thành 

viên nào của Ban hoặc theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc. 

3. Thành phần tối thiểu của một cuộc họp là 2/3 thành viên. 

4. Các vấn đề tại cuộc họp được thông qua khi có đa số thành viên của Ban kiểm toán 

nội bộ tán thành. Trường hợp số phiếu biểu quyết ngang nhau thì biểu quyết bên có ý 

kiến của Trưởng Ban là ý kiến quyết định. 

5. Cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ có thể có khách mời, tùy theo nhu cầu và nội 

dung cuộc họp. Các khách mời này có quyền phát biểu ý kiến nhưng không có quyền 

biểu quyết. 

6. Ngoài họp trực tiếp, Ban kiểm toán nội bộ có thể họp dưới các hình thức khác. 
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7. Các cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ phải được ghi nhận bằng biên bản và kết quả 

cuộc họp được chuyển đến các đơn vị, cá nhân có liên quan để thực hiện.  

CHƯƠNG VI 

LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM  

NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP 

Điều 28. Các tiêu chuẩn của Người điều hành doanh nghiệp 

3. Tiêu chuẩn của Tổng Giám đốc 

Tổng giám đốc Tổng Công ty phải là người 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 18 

của Luật Doanh nghiệp. 

4. Tiêu chuẩn của những người điều hành khác 

a) Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực; 

b) Có trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; 

c) Có khả năng đảm đương nhiệm vụ được giao, năng động, sáng tạo, mẫn cán trong 

công việc; 

d) Có sức khỏe, có kiến thức về quản lý; 

e) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của 

Tổng Công ty từng thời kỳ.  

 

Điều 29. Bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động, miễn nhiệm Người điều hành doanh 

nghiệp 

1. Bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động, miễn nhiệm Tổng Giám đốc 

a) Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc một người 

khác làm Tổng giám đốc; ký hợp đồng trong đó quy định thù lao, tiền lương và lợi 

ích khác. 

b) Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. 

Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động 
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c) Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng 

quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm một Tổng Giám đốc mới 

thay thế. 

2. Bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động, miễn nhiệm những người điều hành khác 

a) Tổng Công ty được tuyển dụng những người điều hành khác khi cần thiết, với số 

lượng và chất lượng phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý công ty tuỳ từng thời 

điểm. Những người điều hành này phải có sự mẫn cán cần thiết để các hoạt động và 

tổ chức của Tổng Công ty đạt được các mục tiêu đề ra. 

b) Những người điều hành khác bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây: 

- Không hoàn thành nhiệm vụ được giao; 

- Vi phạm nội quy, quy chế Tổng công ty; 

- Tư lợi cá nhân; 

- Có đơn xin từ chức; 

- Các trường hợp khác theo yêu cầu công việc. 

c) Thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm những người điều hành này tuân theo quy định 

về phân cấp thẩm quyền phán quyết trong hoạt động quản trị điều hành Tổng Công ty 

từng thời kỳ. 

 

Điều 30. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người điều hành doanh nghiệp 

Quyết định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người điều hành doanh nghiệp phải được 

gửi cho các cá nhân, bộ phận có liên quan tại GELEX và công bố thông tin theo quy 

định pháp luật liên quan. 

CHƯƠNG VII 

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Điều 31. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị  và Tổng giám đốc trong vấn đề 

triệu tập họp, thông báo kết quả họp/nghị quyết, xin ý kiến 
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1. Hội đồng quản trị có thể mời Tổng Giám đốc  tham dự tất cả các cuộc họp của Hội 

đồng quản trị. Các khách mời có thể tham gia thảo luận trong cuộc họp nhưng không 

có quyền tham gia biểu quyết. Trình tự thủ tục triệu tập họp Hội đồng quản trị, thông 

báo mời họp, ghi biên bản cuộc họp thực hiện theo quy định tại Điều 22 Quy chế này. 

Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị được gửi tới các thành viên Hội đồng quản 

trị và Tổng Giám đốc để nắm thông tin và triển khai thực hiện. 

Khi có yêu cầu của  Tổng Giám đốc như quy định tại Điều lệ và Quy chế này, Chủ 

tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2. Khi có yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc phải triệu tập họp 

Ban Tổng Giám đốc/Ban Điều hành. Trình tự thủ tục triệu tập họp Ban Tổng Giám 

đốc/Ban Điều hành, thông báo mời họp, ghi biên bản cuộc họp thực hiện theo quy 

định tại quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Điều hành. Quyết định của Ban Tổng 

Giám đốc/Ban Điều hành được gửi tới các thành viên Hội đồng quản trị,  để báo cáo. 

3. Tùy nhu cầu và thực tiễn trong hoạt động quản trị điều hành, Hội đồng quản trị được 

quyền ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền phán quyết trong quản trị điều 

hành để phân cấp/ủy quyền cho Thường trực HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám 

đốc thực hiện một số quyền hạn của Hội đồng quản trị. Do đó, đối với những vấn đề 

vượt thẩm quyền của Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc lập Tờ trình xin ý kiến phê 

duyệt của Hội đồng quản trị hoặc cấp được Hội đồng quản trị phân cấp/ủy quyền. 

4. Trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Hội đồng quản trị xác định các chủ 

trương, chính sách, định hướng, quy định …. làm cơ sở để Tổng Giám đốc điều hành 

các hoạt động kinh doanh; đồng thời phê duyệt các kế hoạch, phương án hoạt động 

kinh doanh, các báo cáo, đề xuất do Tổng Giám đốc đệ trình thuộc thẩm quyền xem 

xét, quyết định của Hội đồng quản trị. 

5. Tổng Giám đốc có trách nhiệm điều hành các công việc theo quy định tại Điều lệ, 

Nghị quyết, ủy quyền/phân công/chỉ đạo của Hội đồng quản trị phù hợp với các quy 

định của pháp luật. Trường hợp Tổng Giám đốc không thống nhất với Nghị 

quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc quyền trao đổi, bảo lưu ý 

kiến nhưng vẫn phải chấp hành/thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị. 
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Điều 32. Các trường hợp Tổng giám đốc đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị  

Tổng Giám đốc có quyền đề nghị HĐQT triệu tập họp khi phát sinh các công việc 

hoặc thông tin đột xuất có thể ảnh hưởng lớn tới hoạt động của GELEX hoặc quyền 

lợi của GELEX, bao gồm nhưng không giới hạn: Tài khoản của GELEX tại ngân 

hàng bị phong toả hoặc được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa, ngoại trừ 

trường hợp phong tỏa theo yêu cầu của chính GELEX; GELEX có các hoạt động trái 

qui định của pháp luật; GELEX bị đình chỉ kinh doanh, thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt 

động; Có quyết định khởi tố đối với thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán 

trưởng/Giám đốc tài chính hoặc các chức danh tương đương khác của GELEX; Có 

bản án, quyết định của Toà án liên quan đến hoạt động của GELEX; Có kết luận của 

cơ quan thuế về việc GELEX vi phạm trọng yếu về pháp luật về thuế; GELEX có các 

tổn thất/tranh chấp tổn thất lớn về tài sản; phát hiện GELEX đi chệch mục tiêu, định 

hướng của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị. 

Điều 33. Báo cáo, kiểm điểm của Tổng Giám đốc  

1. Theo định kỳ 06 tháng, hàng năm và đột xuất khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, 

Tổng Giám đốc kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao 

cũng như việc thực hiện các nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT đối 

với Tổng Giám đốc.  

2. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước HĐQT và ĐHĐCĐ về việc thực hiện nhiệm 

vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo cho các đối tượng này kết quả thực hiện 

các chỉ đạo, nội dung nghị quyết của Chủ tịch HĐQT, Thường trực HĐQT, HĐQT 

hoặc khi được yêu cầu. 

3. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin theo yêu cầu của Hội đồng 

quản trị. Tổng Giám đốc có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội đồng quản 

trị được tiếp cận thông tin, báo cáo trong khoảng thời gian phù hợp. 

4. Cách thức báo cáo, thông báo của Tổng Giám đốc cho Hội đồng quản trị:  

- Báo cáo trực tiếp tại các cuộc họp Hội đồng quản trị. 
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- Báo cáo bằng văn bản. Trường hợp báo cáo bằng văn bản, thời hạn báo cáo, thời 

hạn yêu cầu trả lời nêu tại văn bản của Hội đồng quản trị. 

Điều 34. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên 

HĐQT và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên 

1. Các thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc sẽ thường xuyên trao đổi trong công việc và 

cung cấp thông tin qua lại theo tinh thần hợp tác, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho công việc 

của các thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, quy chế làm việc và 

kế hoạch hành động chung. 

2. Trường hợp khẩn cấp, các thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc có thể thông tin ngay 

(bằng gặp mặt, điện thoại hoặc email đã đăng ký với Tổng Công ty) cho Chủ tịch 

HĐQT hoặc TGĐ hoặc cả ba người để được giải quyết hiệu quả. 

3. Khi phát hiện rủi ro có thể gây ảnh hưởng đến uy tín hoặc hoạt động kinh doanh của 

Tổng Công ty, Tổng Giám đốc phải thông báo ngay cho Chủ tịch HĐQT biết về rủi ro 

này. 

CHƯƠNG VIII 

ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI  

THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

Điều 35. Cơ chế đánh giá hoạt động đối với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và 

người điều hành khác 

1. Hàng năm, HĐQT, Ban Điều hành trình báo cáo hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông 

thường niên để Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

2. Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, kế hoạch được giao, hàng năm, thành viên 

HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác phải lập báo cáo kết quả hoạt động 

trong năm trình cấp có thẩm quyền xem xét, đánh giá và phê duyệt. 

3.  Quá trình đánh giá phải khách quan, trung thực và dựa trên các tiêu chí cần thiết và 

phù hợp với nhiệm vụ của từng thành viên.  

Điều 36. Phương thức đánh giá hoạt động của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và 
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người điều hành khác  

1. Việc đánh giá sẽ được thực hiện theo quy định sau:  

Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất, Tổng Công ty sẽ tổ chức đánh giá hoạt động của 

thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác theo phương thức sau:  

- Tự nhận xét đánh giá. 

- Cách thức khác do HĐQT/ Tổng Giám đốc lựa chọn vào từng thời điểm.  

2. HĐQT sẽ tổ chức họp để đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, Tổng Giám 

đốc và các cá nhân/đơn vị trực thuộc HĐQT.  

3. Tổng Giám đốc sẽ tiến hành đánh giá hoạt động của những người điều hành khác, phù 

hợp với quy định nội bộ của Tổng Công ty từng thời kỳ. 

Điều 37. Khen thưởng 

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác có thành tích trong 

việc quản trị, điều hành GELEX và các nhiệm vụ khác được giao sẽ được xem xét, 

khen thưởng theo quy định của pháp luật và GELEX.  

1. Đối với HĐQT: ngân sách khen thưởng thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng 

cổ đông Tổng Công ty. HĐQT thực hiện phân bổ nguồn khen thưởng theo kết quả 

đánh giá như quy định tại Điều 39 Quy chế này. 

2. Đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác: 

Các hình thức khen thưởng, tiêu chuẩn cụ thể về hình thức khen thưởng, trình tự, thủ 

tục khen thưởng sẽ được thực hiện theo các quy định nội bộ của GELEX tại từng thời 

điểm. Nguồn khen thưởng: được trích từ Quỹ khen thưởng Tổng Công ty hay nguồn 

hợp pháp khác theo quy định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị hoặc quy 

định của pháp luật. 

Điều 38. Xử lý vi phạm và kỷ luật 

1. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác trong quá trình thực 

thi nhiệm vụ của mình mà vi phạm quy định của pháp luật, Điều lệ GELEX và các 



32 

 

quy định khác có liên quan của GELEX, thì tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của 

hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và/hoặc của GELEX.  

2. HĐQT có thẩm quyền quyết định kỷ luật đối với các chức danh do HĐQT bổ nhiệm. 

Tổng Giám đốc có thẩm quyền quyết định kỷ luật đối với các chức danh do Tổng 

Giám đốc bổ nhiệm.  

3. Nguyên tắc xử lý vi phạm kỷ luật, các hình thức xử lý vi phạm kỷ luật, trình tự, thủ 

tục xử lý vi phạm kỷ luật sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật và quy định của 

GELEX từng thời kỳ.  

CHƯƠNG IX 

LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM  

NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Điều 39. Tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm ít nhất 01 người làm các nhiệm vụ của Người phụ trách 

quản trị công ty. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký 

công ty. 

2. Người phụ trách quản trị công ty phải là người có hiểu biết về pháp luật, không được 

đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo 

cáo tài chính của GELEX. 

3. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi đa số 

thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm 

Người phụ trách quản trị công ty mới thay thế. 

Điều 40. Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 

Quyết định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty phải được 

gửi cho các cá nhân, bộ phận có liên quan tại GELEX và công bố thông tin theo quy 

định pháp luật liên quan. 
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CHƯƠNG X 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 41.  Sửa đổi, bổ sung Quy chế 

1. HĐQT chịu trách nhiệm đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế này khi thấy cần thiết cho 

phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty, phù hợp với các quy định hiện 

hành của pháp luật. 

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động quản 

trị nội bộ của Tổng Công ty chưa được đề cập trong Quy chế này hoặc trong trường 

hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế 

này hoặc có những quy định tại Quy chế này trái với những quy định pháp luật hiện 

hành liên quan thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và 

điều chỉnh hoạt động quản trị nội bộ của Tổng Công ty. 

Điều 42.  Hiệu lực 

1. Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ban hành tại cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông ngày 27  tháng 04 năm 2018 và được sửa đổi lần thứ nhất theo 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số …. ngày19 tháng 4 năm 2019..  

2. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa các nội dung quy định tại Điều lệ 

và Quy chế này, thì các quy định tại Điều lệ sẽ được ưu tiên áp dụng. 

3. Trên cơ sở Quy chế này, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban 

hành các quy chế nội bộ của công ty phù hợp với thực tế tổ chức và hoạt động của 

công ty để triển khai thực hiện.  

4. HĐQT, Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức, 

triển khai, thực hiện Quy chế này. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 



TONG TONG CONG TY CO PHAN

TmET BI D~N Vl~T NAM

CQNG BOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM
Dqc l~p - TV do - Hl;1nh phuc

S6: 13 IGELEXlTTr-HDQT Ha N9i, ngay _g thang 04 nam 2019

T<JTRlNH

i(V~viec b6 sung nganl: ngh~ kinh doanh ".

Kinh gm: D!,li hqi dAng c3 dong thuong nie.n nam 2019

TAng cong ty cAphin Thi~t b] di~nVi~t Nam

- Can eu Ludt Doanh nghiep 2014 va ccic van ban huang dan thi hanh;

- Can GLCou: l¢ T6 chuc va hoat a9ng T6ng Cong ty c6pluin ThiJt biDien Vi¢t Nam ("T6ng
oong ty");

- Can cu cac van ban.phap ludt hien hanh khiu: co lien quan;

HQi d6ng quan tri ("HDQT") T6ng cong ty c6 ph~n Thi6t bi di~n Vi~t Nam (''T6ng cong
ty") kinh trinh Dai hQi d6ng e6 dong thong qua cac flQidung OOusau:

1. B6 sung Nganh, nghe kinh doanh:

Nganh, ngh~ Mil nganh
Hoat dQng tu van quan ly 7020

(khong bao g6m tu: v&n phap luat, tE~ichinh, thue, chirng khoan va cae nganh
nghS kioh do.anh co di~u ki~n)
Ho~t dQng h6 trQ' dieh Y\l tai ehinh chua dUQ'e phan VaG dau 6619

- Chi tiSt: Tu vfu1h6 trQ'd~u tu

Ly db: Nh~m rn\le dfch phat huy t&t han vai tro quan ly v&n va kiOOdoaOOdieh V\l ehia se
eua T6ng eong ty, h6 trQ't6t han cae eong ty thanh vien trong M th6ng eua T6ng C6ng ty
trong cae ho~t dQng eua minh.

2. Sua d6i., b6 sung Di~u l~ T&ng cong ty phil hqp v6i vi~e b6 sung nganh, ngh~ kinh doanh t~i
M\le 1 neu tren. C\l thS nhu sau:

B6 sung vao DiSu 4.1. a. eua DiSu 1~OOusau:

[)i~u 4. M1,I.c tieu hoqt a9ng va nganh, nghJ kinh doanh c~taT6ng cong ty

1. Ngcmh, nghJ, tinh V1,CC kinh doanh dw T6ng cong ty

a. Ddu tu, quem ly v6n ddu tu va tr~t·ctiip san xuat kinh daank trang cac nganh nghJ, lfnh

V1,l."C chinh ta:

_Scm xudt kink daanh thiit bi di?n dung trang cong nghi¢p, nang nghi¢p va dan dl,mg;

1



_ Thi€t ki, chi tao, kink doanh va sua chua. cae loai thi€! hi do aim ai¢n mot pha, ba pha
(co dong ai¢n mot chiJu va xoay chieu) cae cdp ai¢n ap ha thi, trung thi va cao thi ain 220

kV;

_ Thi cong, l&paijt cong trinh xay dung, tram biin ap ain 220 kV;

_ Thi cong cae cong trinh. xay dung dan dung, cong nghi¢p, giao thong, cong trinh. tMy loi;

_Kinh doanh bat a(3ng san, dich VI:! khacb san, du licl« va cho thue wIn phong, nha 0', nha
xuong, kho biii, kinh. doanh t6 chuc dich. vt,tdu lich lfc hanh. noi dia va qu6e d;
_Kinh doanh, xud; nhdp khau vq,t tu; thiit bi, phutung may moe;·

_Kinh doanh cae nganh ngh~ khae phil h9P vOi qui ainh euaphap lUl]t.

_HO(lt ilpng tlf lran quan If (khong bao gam tlf win phap lu~t, tai chinh, thui, chrmg
kltoan va die ngimlt ngltJ kinlt doanlt co itiJu ki?n)
~ t ~A h:: d'lt .,' It' h h '" hA '~A (Cit' ,.: T .: hll0051<>_?O(l. upng ° trfJ' Ie. v~ tal Cine ua ulffJ'Cp an vao uau I tlet: . If van .~ .r, '(_~/,

itau tlf) CONG TV '(\

3, Dl.lihQi d6ng e6 dong giao nhi~m V\l eho H(\i d6ng qua.n tri chi dl.lothve hi~n cae thu tI,lGclAM ~
thi€t tl.lico quan nba nuae co thftm quySn va cong b6 thOng tin thea guy dinh cua phap lu~. f? ,~"?'

Kfnh trinh Dl.lihQi d6ng c6 dong xem xet thOng qua!

Nai nhq,n:
C6 a6ng;
Lu:u VT.

~~~...-...' NG QUAN TRl ~
len
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TONG CONG TV CO PRAN
TmET B~Dr¢N V~T NAM

~~~~
S6::t~ IGELEXlTTr-HDQT

CONG ROA xA HOI cnu NGHIA VI~T NAM
DQcl~p - TV do .:...Hanh phuc

Ha N(Ji, ngay _9 thang 04 niim 2019

TOTRINH
v.v: thong qua giao djch mua ban v~t fir va cho vay VOl cdc cimg ty thimh vien trong

h? thang GELEX

Kinh gui: Dal hQi dang cB dong thueng nien nam 2019
T&ng cong ty cB ph§n Thi~t hi di~n Vi~t Nam

Can cu:

- Luat doanh nghiep s6 6812014/QH13 ngay 26/11/2014 co hieu lire thi hanh ill ngay
01/07/2015 va cae van ban huang dfin thi hanh;

- Ole van ban phap luat khac co lien quan;

- DiSu l~ T6 chirc va hoat dong cua T6ng cong ty e6 ph~n ThiSt bi di~n Vi~t Nam;

- Can eu tinh hinh thirc tS. '-'

T6ng Cong ty c6 ph~n thiSt bi di~n Viet Nam ("T6ng cong ty/GELEX") hoat dong
thea mo hinh Cong ty mit - Cong ty con. Tren thuc tiSn trien khai hoat dong, T6ng
Cong ty e6 phan thiSt hi di~n Vi~t Nam dong vai tro Ia dc1um6i, diSu ph6i va h6 trQ'
cae eong ty tMnh vien trong h~ th6ng GELEX (nhu eong ty con, cong ty lien kSt ... ),
C\lthe:

- EJ6ivai hoqt tl9ng mua sAm nguyen v«t li¢u: T6ng Cong ty e6 phc1nthiSt hi di~n Vi~t
Nam dong vai tro la dc1um6i, dan vi h6 trQ' cac cong ty thinh vien trong M th6ng
GELEX trong vi~e mua nguyen v~t li~u ill cae nha cung e~p uy tin trong va ngoai
nuac vai muc gia c~nh tranh va cac diSu ki~n thuang m~i t6t nh~t. De th\IChi~n vi~e
nay, Tang Cong ty CP ThiSt bi di~n Vi~t Nam thl,Tchi~n vi~e mua slim t~p trung v~t
tu, nguyen v~t li~u chinh va ban l~i cho cac cong ty thinh vien trong toan M th6ng
GELEX. Tu do GELEX va cae eong ty thinh vien nay co the tiSt ki~m chi phi v~t tu
dc1uvao, giam gia thanh san xu~t, tang IQ'inhu~n, nang cao nang l\Ic c~nh tranh tren thi
truong, t6i da hoa IQ'ifeh cua GELEX, cae cong ty thanh vien va c6 dong.

- EJ6ivai hoqt a9ng ngu6n v6n: T6ng Cong ty c6 phc1nthiSt bi di~n Vi~t Nam dong vai
tro la dan vi h6 trQ'cae cong ty tMnh vien trong h~ th60g GELEX trong vi~c thu xSp,
diSu ph6i v60 dS dam bao cae cong ty thanh vien nay co du v6n dS ho~t dong va dam
bao dong tiSn eua tofm h~ th6ng duqc can bfmg, an toano

Do vai tro eua T6ng Cong ty c6 phArrthiSt bi di~n Vi~t Nam d6i vai cae eong ty thanh
vien trong toan M th6ng nhu da neu tren, HDQT kinh trinh D~i hQi d6ng c6 dong
thuang nien 2019 thong qua:



1. KSt qua thuc hi~n cac hop d6ng, giao dich gitra GELEX va cac cong ty thanh vien
trong nam 2018 nhir sau:
- Giao dich mua sam v~t tu, nguyen lieu, t6ng gia tri la: 2.529.654.726.033 d6ng.

Giao dich eho cong ty thanh vien vay d~ dfru ur trong nam, t6ng s6 tiSn la:
3.140.175.000.000 d6ng, S6 dir eho yay tai thai di~m 31112/2018 lit
1.412.175.000.000 d6ng.

2. KS hoach nam 2019:

a. Dai hQi d6ng e6 dong phe duyet va eh~p thuan d6i voi cac hop d6ng, giao dich giita
T6ng Cong ty c6 phan thi~t bi di~n Vi~t Nam voi cac cong ty thanh vien trong M
th6ng GELEX. trong giai doan ill ngay 01/01/2019 d6n tnroc thai diSm di~n fa cuoc
hQPDai hoi d6ng e6 dong thuong nien nam 2020 g6m: cac hop d6ng, giao dich mua
ban v~t tu, nguyen lieu eo gia tri ill 35% tr& len t6ng gia tri. tai san eua GELEX g1?-i
trong bao eao tai ehinh gfrnnhit va ca.ehqp d6ng/giao di.eh eho yay, diSu ehuy~n v6n~;\,

hi~n eae hgp dong, giao dich neu tren gifra Tong Cong ty eo phan thiet bi. di~n Vi~N *
Nam vai cae eong,ty thanh vien',da~ baa ~an thll dUng quy dinh eua phap lu~t, q\l.X ~
di.nh nQi bQ eua Tong Cong ty eo phan thiet bi. di~n Vi~t Nam, bao eao kSt qua th~~ -~
hi~n ti;liDi;lihQi d6ng e6 dong thuang nien 2020. .:.

Kinh trinh Di;lihQi d6ng e6 dong xem xet va thong qua.

TM. HQI DONG QuAN TRJ l}~

CHUTICH
Ncrt nhCin:
- Cae c6 dong;
- HDQT, BKS;
- Luu VT.
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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  

THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM 

—————— 

Số:      /GELEX/BB-ĐHCĐ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

———————————— 

       

Hà Nội, ngày …  tháng 04 năm 2019 

DỰ THẢO 

 

BIÊN BẢN HỌP 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM 
 

A- Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần Đại hội:   

1. Tên doanh nghiệp: Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam 

Trụ sở chính: 52 phố Lê Đại Hành – phường Lê Đại Hành – quận Hai Bà 

Trưng – TP Hà Nội 

Mã số doanh nghiệp: 0100100512  

2. Thời gian: 08h00 ngày 19 tháng 04 năm 2019 

3. Địa điểm: Phòng Ballroom, Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Trần 

Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

4. Thành phần tham dự:   

- Hội đồng quản trị Tổng công ty; 

- Ban Kiểm soát Tổng công ty; 

- Ban Tổng giám đốc Tổng công ty; 

- Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội 

(Đơn vị kiểm toán đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của 

Tổng công ty) 

Và … cổ đông, đại diện cho .... cổ phần, chiếm ....% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. 

B - Nội dung Đại hội:  

I- Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. 

1. Ông ………… thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.  

2. Ông ........... - thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra 

thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông và tư cách cổ đông tham dự Đại hội 



2 | 1 3  

 

đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt 

Nam. 

 - Đến ..h... ngày ... tháng 04 năm 2019, tổng số cổ đông dự họp là … cổ đông 

(bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), 

đại diện ....cổ phần, chiếm .... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công 

ty.  

 - Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty cổ 

phần Thiết bị điện Việt Nam đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ Tổng công ty. 

II- Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua danh sách 

Ban Kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội. 

1. Ông ......... thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn 

Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty cổ 

phần Thiết bị điện Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Tuấn giới thiệu các thành viên 

cùng lên điều hành Đại hội gồm: 

- Ông/Bà ....... – Thành viên HĐQT Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt 

Nam; 

- Ông/Bà …….. – Thành viên HĐQT Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt 

Nam. 

2. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội gồm: 

- Ông/Bà........... - ........... 

- Ông/Bà ........... - ........... 

3. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Ban Kiểm 

phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông/bà: 

- Ông/Bà........... - Trưởng ban; 

- Ông/Bà........... - Thành  viên; 

- Ông/Bà........... - Thành viên. 

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như sau:  

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: ............ cổ phần 

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau: 

- Số cổ phần tán thành: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có quyền 

biểu quyết tại Đại hội 

- Số cổ phần không tán thành: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội 

- Số cổ phần không có ý kiến: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội 
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- Số cổ phần không hợp lệ: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội 

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% 

tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, danh sách Ban Kiểm phiếu đã 

được Đại hội thông qua.  

4. Ông/Bà........... trình bày Chương trình Đại hội (như đính kèm Biên bản họp 

này). 

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội như sau: 

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: ............ cổ phần 

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau: 

- Số cổ phần tán thành: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có quyền 

biểu quyết tại Đại hội 

- Số cổ phần không tán thành: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội 

- Số cổ phần không có ý kiến: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội 

- Số cổ phần không hợp lệ: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội 

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% 

tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Chương trình Đại hội đã được Đại 

hội thông qua.  

5. Ông/Bà........... trình bày Quy chế làm việc của Đại hội (như đính kèm Biên bản 

họp này). 

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau: 

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: ............ cổ phần 

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau: 

- Số cổ phần tán thành: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có quyền 

biểu quyết tại Đại hội 

- Số cổ phần không tán thành: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội 

- Số cổ phần không có ý kiến: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội 

- Số cổ phần không hợp lệ: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội 
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Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% 

tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đã 

được Đại hội thông qua.  
 

III- Trình bày nội dung các Báo cáo: 

1. Ông/Bà........... trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 

2018 và phương hướng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 của Tổng 

công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. 

2. Ông/Bà...........  trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 

2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị. 

3. Ông/Bà...........  – Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày Báo cáo 

tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 

2019 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. 

IV- Trình bày nội dung các Tờ trình: 

Ông/Bà........... trình bày nội dung các Tờ trình:  

1. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.  

2. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. 

3. Tờ trình về các chỉ tiêu chính năm 2019. 

4. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019. 

5. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh. 

6. Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; sửa đổi bổ sung Điều 

lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát. 

7. Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn 

chủ sở hữu. 

8. Tờ trình về việc thông qua giao dịch mua bán vật tư và cho vay với các công ty 

thành viên thuộc hệ thống GELEX 

V- Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo và 

Tờ trình: 

- Cổ đông mang Mã số dự họp số .......... – đại diện cho ……… cổ phần đóng góp 

ý kiến: 

............... 

- Cổ đông mang Mã số dự họp số .......... – đại diện cho ……… cổ phần đóng góp 

ý kiến: 
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.................... 

- Cổ đông mang Mã số dự họp số .......... – đại diện cho ……… cổ phần đóng góp 

ý kiến: 

.................... 

 

VI- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình bằng 

hình thức giơ Thẻ biểu quyết:  

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng kế hoạch hoạt 

động kinh doanh năm 2019. 

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 

2018, phương hướng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 như sau: 

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: ............ cổ phần 

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau: 

- Số cổ phần tán thành: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có quyền 

biểu quyết tại Đại hội 

- Số cổ phần không tán thành: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội 

- Số cổ phần không có ý kiến: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội 

- Số cổ phần không hợp lệ: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội 

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là …… cổ phần, chiếm tỷ lệ 

…..% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo kết quả hoạt động 

SXKD năm 2018, phương hướng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 của Tổng 

công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đã được Đại hội biểu quyết thông qua.  

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt 

động năm 2019  

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: ............ cổ phần 

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau: 

- Số cổ phần tán thành: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có quyền 

biểu quyết tại Đại hội 

- Số cổ phần không tán thành: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội 

- Số cổ phần không có ý kiến: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội 
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- Số cổ phần không hợp lệ: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội 

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là …… cổ phần, chiếm tỷ lệ 

…..% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của Hội đồng quản 

trị về hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Tổng công ty cổ phần 

Thiết bị điện Việt Nam đã được Đại hội biểu quyết phê chuẩn và thông qua toàn văn 

báo cáo.  

3. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 tại ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2019 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam 

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: ............ cổ phần 

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau: 

- Số cổ phần tán thành: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có quyền 

biểu quyết tại Đại hội 

- Số cổ phần không tán thành: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội 

- Số cổ phần không có ý kiến: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội 

- Số cổ phần không hợp lệ: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội 

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là …… cổ phần, chiếm tỷ lệ 

…..% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo tổng kết hoạt động 

của Ban kiểm soát năm 2018 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Tổng công ty cổ 

phần Thiết bị điện Việt Nam đã được Đại hội biểu quyết thông qua.  

4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán 

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: ............ cổ phần 

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau: 

- Số cổ phần tán thành: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có quyền 

biểu quyết tại Đại hội 

- Số cổ phần không tán thành: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội 

- Số cổ phần không có ý kiến: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội 

- Số cổ phần không hợp lệ: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội 

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là …… cổ phần, chiếm tỷ lệ 

…..% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về việc thông qua 
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Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Tổng công ty đã được Đại hội 

biểu quyết thông qua.  

5. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: ............ cổ phần 

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau: 

- Số cổ phần tán thành: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có quyền 

biểu quyết tại Đại hội 

- Số cổ phần không tán thành: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội 

- Số cổ phần không có ý kiến: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội 

- Số cổ phần không hợp lệ: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội 

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là …… cổ phần, chiếm tỷ lệ 

…..% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về Phương án 

phân phối lợi nhuận năm 2018 của Tổng công ty đã được Đại hội biểu quyết thông 

qua.  

6. Tờ trình về các chỉ tiêu chính năm 2019 

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: ............ cổ phần 

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau: 

- Số cổ phần tán thành: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có quyền 

biểu quyết tại Đại hội 

- Số cổ phần không tán thành: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội 

- Số cổ phần không có ý kiến: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội 

- Số cổ phần không hợp lệ: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội 

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là …… cổ phần, chiếm tỷ lệ 

…..% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về các chỉ tiêu 

chính năm 2019 của Tổng công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.  

7. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 

2019 

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: ............ cổ phần 

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau: 

- Số cổ phần tán thành: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có quyền 

biểu quyết tại Đại hội 
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- Số cổ phần không tán thành: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội 

- Số cổ phần không có ý kiến: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội 

- Số cổ phần không hợp lệ: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội 

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là …… cổ phần, chiếm tỷ lệ 

…..% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về việc lựa chọn 

Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 của Tổng công ty đã được Đại 

hội biểu quyết thông qua. 

8. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh 

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: ............ cổ phần 

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau: 

- Số cổ phần tán thành: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có quyền 

biểu quyết tại Đại hội 

- Số cổ phần không tán thành: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội 

- Số cổ phần không có ý kiến: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội 

- Số cổ phần không hợp lệ: ........... cổ phần, tương ứng ….. % số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội 

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là …… cổ phần, chiếm tỷ lệ 

…..% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình bổ sung ngành 

nghề kinh doanh của Tổng công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua 

VII- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng hình thức 

thu Phiếu biểu quyết.  

1. Việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty 

- Tổng số phiếu phát ra:    

- Tổng số phiếu thu về:   

- Tổng số phiếu hợp lệ:   

- Tổng số phiếu không hợp lệ:   

Kết quả: 

- Số cổ phần tán thành là .... cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu 

quyết tại Đại hội. 

- Số cổ phần không tán thành là ....... cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội. 
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- Số cổ phần không có ý kiến là ....... cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % 

tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản 

lý công ty theo Tờ trình số .../GELEX/TTr-HĐQT ngày ../.../2019 của Tổng công ty 

đã được Đại hội biểu quyết thông qua.  

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 

- Tổng số phiếu phát ra:    

- Tổng số phiếu thu về:   

- Tổng số phiếu hợp lệ:   

- Tổng số phiếu không hợp lệ:   

Kết quả: 

- Số cổ phần tán thành là .... cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu 

quyết tại Đại hội. 

- Số cổ phần không tán thành là ....... cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội. 

- Số cổ phần không có ý kiến là ....... cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % 

tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ 

chức và hoạt động của Tổng công ty theo Tờ trình số .../GELEX/TTr-HĐQT ngày 

../.../2019 của Tổng công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.  

3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty 

- Tổng số phiếu phát ra:    

- Tổng số phiếu thu về:   

- Tổng số phiếu hợp lệ:   

- Tổng số phiếu không hợp lệ:   

Kết quả: 

- Số cổ phần tán thành là .... cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu 

quyết tại Đại hội. 

- Số cổ phần không tán thành là ....... cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội. 

- Số cổ phần không có ý kiến là ....... cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % 

tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội 
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bộ về quản trị công ty của Tổng công ty theo Tờ trình số .../GELEX/TTr-HĐQT ngày 

../.../2019 của Tổng công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.  

4. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát 

- Tổng số phiếu phát ra:    

- Tổng số phiếu thu về:   

- Tổng số phiếu hợp lệ:   

- Tổng số phiếu không hợp lệ:   

Kết quả: 

- Số cổ phần tán thành là .... cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu 

quyết tại Đại hội. 

- Số cổ phần không tán thành là ....... cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội. 

- Số cổ phần không có ý kiến là ....... cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % 

tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã thống nhất thông qua 

việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo Tờ trình số .../GELEX/TTr-HĐQT 

ngày ../.../2019 của Tổng công ty, cụ thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 

đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của các Bà có tên 

sau:  

1. Bà Lê Thị Hồng Lĩnh – Trưởng Ban kiểm soát; 

2. Bà Phạm Thị Minh Cúc – Thành viên Ban kiểm soát; 

3. Bà Phạm Thị Mỹ Hà – Thành viên Ban kiểm soát. 

Việc miễn nhiệm nêu trên có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua 

5. Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn 

vốn chủ sở hữu 

- Tổng số phiếu phát ra:    

- Tổng số phiếu thu về:   

- Tổng số phiếu hợp lệ:   

- Tổng số phiếu không hợp lệ:   

Kết quả: 

- Số cổ phần tán thành là .... cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu 

quyết tại Đại hội. 

- Số cổ phần không tán thành là ....... cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội. 
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- Số cổ phần không có ý kiến là ....... cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là …… cổ phần, chiếm tỷ lệ 

…..% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về Phương án 

phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng công 

ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.  

6. Tờ trình về việc thông qua giao dịch mua bán vật tư và cho vay với các 

công ty thành viên thuộc hệ thống GELEX 

- Tổng số phiếu phát ra:    

- Tổng số phiếu thu về:   

- Tổng số phiếu hợp lệ:   

- Tổng số phiếu không hợp lệ:   

Kết quả: 

- Số cổ phần tán thành là .... cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu 

quyết tại Đại hội. 

- Số cổ phần không tán thành là ....... cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội. 

- Số cổ phần không có ý kiến là ....... cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % 

tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về việc thông qua giao 

dịch mua bán vật tư và cho vay với các công ty thành viên thuộc hệ thống 

GELEX đã được Đại hội biểu quyết thông qua.  

IX. Ban Kiểm phiếu trình bày kết quả kiểm phiếu biểu quyết: 

 Ông ………… thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu đối với các 

nội dung đã được biểu quyết tại Đại hội. 

Chủ tọa Đại hội thông báo: 

Tính đến thời điểm  …h… ngày ... tháng ... năm 2019, tổng số cổ đông dự họp 

là … cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp 

của cổ đông), đại diện ... cổ phần, chiếm ….% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

của Tổng công ty. 

X. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2019: 

 1. Bà ……….. - thay mặt Đoàn Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự 

thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Dự thảo Nghị 
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quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty cổ phần Thiết bị 

điện Việt Nam 

 2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản Đại hội bằng 

hình thức giơ Thẻ biểu quyết. 

 Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: ..... cổ phần 

Kết quả biểu quyết: 

- Số cổ phần tán thành: ..... cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu 

quyết tại Đại hội 

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền 

biểu quyết tại Đại hội 

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền 

biểu quyết tại Đại hội 

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu 

quyết tại Đại hội 

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là .... cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 

tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Biên bản Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2019 đã được biểu quyết thông qua.  

3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2019 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam bằng hình thức 

giơ Thẻ biểu quyết: 

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: ...... cổ phần 

Kết quả biểu quyết: 

- Số cổ phần tán thành: ....... cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu 

quyết tại Đại hội 

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền 

biểu quyết tại Đại hội 

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền 

biểu quyết tại Đại hội 

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu 

quyết tại Đại hội 

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 

tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2019 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đã được biểu 

quyết thông qua.  

XI.  Ông Nguyễn Văn Tuấn tuyên bố bế mạc Đại hội. 
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Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị 

điện Việt Nam bế mạc vào hồi …h…. ngày ..../04/2019. 

 

 TM/ ĐOÀN THƯ KÝ    CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

 

 

 

 

 

                    ……………..                 Nguyễn Văn Tuấn 
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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  

THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM 

—————— 
Số:         /GELEX/NQ- ĐHĐCĐ 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

———————————— 
       

Hà Nội, ngày … tháng 4 năm 2019 
 

DỰ THẢO 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM 

 

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt 

Nam; 

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công 

ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày … tháng 4 năm 2019. 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1.  Phê chuẩn và thông qua nội dung các Báo cáo: 

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng kế 

hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019; 

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động 

năm 2019; 

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018. 

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo Tài chính đã được 

kiểm toán năm 2018 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2018 và Báo cáo Tài chính 

hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán). 

Điều 3. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 của Tổng công ty cổ phần 

Thiết bị điện Việt Nam như sau: 

                                                                                                               Đơn vị tính: VNĐ 
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STT Chỉ tiêu Số tiền

I Lợi nhuận sau thuế có thể phân phối 172.334.410.969

Trong đó:

1 Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo riêng năm 2018 257.750.976.711

2
Lợi nhuận sau thuế từ cổ tức năm 2017 chuyển về trong năm 

2018, đã dùng phân phối lợi nhuận năm 2017 -85.416.565.742

II Lợi nhuận đề nghị phân phối 91.428.000.000

Trong đó:

1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1% LNST riêng 2018) 1.700.000.000

2
Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH (15%), 

tối đa 89.728.000.000

III Lợi nhuận để lại 80.906.410.969

 

Điều 4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu chính năm 2019 

như sau:  
 

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2019

1 Về sản xuất kinh doanh

- Tổng doanh thu hợp nhất Tỷ đồng 16.700

- Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất " 1.380

- Chi trả cổ tức %/năm 15

2 Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

-

Thù lao HĐQT và BKS (trong đó bù đắp 160 

triệu phụ cấp HĐQT năm 2018 do tăng thêm 

thành viên) Tr đồng 3.020

3 Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành

Trong trường hợp Lợi nhuận sau thuế hợp 

nhất vượt so với kế hoạch 
% phần lợi nhuận 

vượt so với kế hoạch

20

 

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán 

độc lập cho năm tài chính 2019. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 

lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài 

chính cho năm 2019: 

1.  Tên đơn vị:  Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 

Địa chỉ:  Tầng 12A tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

    2.  Tên đơn vị: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội 
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Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

    3.  Tên đơn vị: Công ty TNHH KPMG – Văn phòng Hà Nội 

Địa chỉ: Tầng 46, tòa tháp Keangnam Landmark, số 72 lô E6, đường Phạm Hùng, 

phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

Điều 6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề 

kinh doanh như sau: 

1. Bổ sung Ngành, nghề kinh doanh: 

Ngành, nghề Mã ngành 

Hoạt động tư vấn quản lý 

(không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, chứng khoán và 

các ngành nghề kinh doanh có điều kiện) 

7020 

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 

- Chi tiết: Tư vấn hỗ trợ đầu tư 

6619 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty phù hợp với việc bổ sung ngành, nghề kinh 

doanh tại Mục 1 nêu trên. Cụ thể như sau: 

Sửa đổi, bổ sung vào Điều 4.1.a. của Điều lệ như sau: 

Điều 4. Mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty 

1. Ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty 

a. Đầu tư, quản lý vốn đầu tư và trực tiếp sản xuất kinh doanh trong các ngành 

nghề, lĩnh vực chính là: 

- Sản xuất kinh doanh thiết bị điện dùng trong công nghiệp, nông nghiệp và dân 

dụng;  

- Thiết kế, chế tạo, kinh doanh và sửa chữa các loại thiết bị đo đếm điện một pha, 

ba pha (có dòng điện một chiều và xoay chiều) các cấp điện áp hạ thế, trung thế 

và cao thế đến 220 kV; 

- Thi công, lắp đặt công trình xây dựng, trạm biến áp đến 220 kV; 

- Thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, công trình 

thủy lợi; 

- Kinh doanh bất động sản, dịch vụ khách sạn, du lịch và cho thuê văn phòng, nhà 

ở, nhà xưởng, kho bãi, kinh doanh tổ chức dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc 

tế; 

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, phụ tùng máy móc; 

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với qui định của pháp luật. 

- Hoạt động tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, 

chứng khoán và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện) 
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- Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Tư vấn 

hỗ trợ đầu tư) 

3. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các 

thủ tục cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công bố thông tin theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi cơ cấu tổ chức 

quản lý công ty; sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; miễn nhiệm 

thành viên Ban kiểm soát như sau: 

7.1. Cơ cấu tổ chức quản lý mới của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam 

như sau: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc. 

7.2. Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của 

Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (bản Điều lệ sửa đổi, Quy chế nội bộ về 

quản trị công ty sửa đổi của Tổng công ty được kèm theo Nghị quyết này). Đại hội đồng 

cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo 

quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty với 

cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có theo quy định pháp luật hiện hành) và công bố 

thông tin theo quy định của pháp luật. 

7.3. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của các Bà có tên sau: 

- Bà Lê Thị Hồng Lĩnh – Trưởng Ban kiểm soát; 

- Bà Phạm Thị Minh Cúc – Thành viên Ban kiểm soát; 

- Bà Phạm Thị Mỹ Hà – Thành viên Ban kiểm soát. 

Việc miễn nhiệm nêu trên có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua. 

Điều 8. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phát hành cổ phiếu 

để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau: 

1. Mục đích phát  hành cổ phiếu Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ 

nguồn vốn chủ sở hữu 

2. Tên cổ phiếu Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện 

Việt Nam  

3. Loại cổ phần Cổ phần phổ thông 

4. Mệnh giá cổ phần 10.000 đồng/cổ phần 

5. Tổng số cổ phần đã phát hành 406.560.000 cổ phần 

6. Số lượng cổ phần đang lưu hành 406.560.000 cổ phần 

7. Số lượng cổ phiếu quỹ 0 cổ phiếu 
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8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát 

hành 

Tối đa 63.684.000 cổ phần (Việc phát hành cổ 

phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ 

sở hữu sẽ thực hiện sau khi Tổng công ty phát 

hành cổ phần để thực hiện chứng quyền được 

phát hành kèm theo Trái phiếu riêng lẻ theo 

Nghị quyết số 41/2016/TBĐVN/NQ-HĐQT 

ngày 27/10/2016 của HĐQT Tổng Công ty. Số 

lượng cổ phần phát hành thực tế để thực hiện 

chứng quyền sẽ do HĐQT Tổng Công ty 

quyết định. Số lượng cổ phiếu phát hành thực 

tế để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở 

hữu sẽ căn cứ vào tổng số lượng cổ phần đang 

lưu hành thực tế của Tổng Công ty sau khi 

hoàn tất việc thực hiện chứng quyền nói trên). 

9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh 

giá 

Tối đa 636.840.000.000 đồng 

10. Đối tượng phát hành Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ 

đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh 

sách cổ đông để thực hiện quyền phát hành cổ 

phiếu để tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu 

do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 

(VSD) cấp theo quy định 

11. Phương thức phát hành Phương thức thực hiện quyền 

12. Tỷ lệ thực hiện quyền 20:3 (Cổ đông sở hữu 20 cổ phần được nhận 3 

cổ phần mới) 

13. Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ 

phần lẻ phát sinh khi làm tròn 

Số lượng cổ phần cổ đông được nhận sẽ làm 

tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ 

(nếu có) phát sinh khi làm tròn được Đại hội 

cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân 

phối cho các đối tượng khác theo cách thức và 

điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 (mười 

nghìn) đồng/cổ phần. Số tiền thu được từ bán 

cổ phần lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ 

phần có phần lẻ thập phân. 

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để 

thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 116 cổ 

phần. Khi thực hiện quyền, cổ đông A được 

nhận (116:20) x 3 = 17,4 cổ phần mới. Theo 
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nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì 

cổ đông A sẽ được nhận 17 cổ phần. Phần cổ 

phần lẻ sẽ giao cho HĐQT phân phối cho các 

đối tượng khác với giá 10.000 đồng/cổ phần 

và cổ đông A sẽ được nhận số tiền thu được từ 

việc bán cổ phần lẻ là 0,4 x 10.000 đồng = 

4.000 đồng. 

14. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành Căn cứ báo cáo tài chính gần nhất được kiểm 

toán năm 2018, nguồn vốn để phát hành từ các 

nguồn sau đây: 

- Thặng dư vốn cổ phần 

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 

Số tiền cụ thể trích từ các nguồn được Đại hội 

đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Tổng 

Công ty quyết định phù hợp với các quy định 

của pháp luật. 

15. Thời gian dự kiến thực hiện Sau khi Tổng Công ty phát hành cổ phần để 

thực hiện chứng quyền (Dự kiến trước quý IV 

năm 2019) 

16. Đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD, 

đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở 

giao dịch chứng khoán Thành phố 

Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ 

phần phát hành thêm 

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại 

VSD, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao 

dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

đối với số lượng cổ phần phát hành thêm theo 

Phương án nêu trên ngay sau khi hoàn tất  đợt 

phát hành 

17. Hạn chế chuyển nhượng Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo 

phương án nêu trên (bao gồm số cổ phần phân 

phối cho cổ đông hiện hữu và số cổ phần lẻ 

phát sinh khi làm tròn phân phối cho các đối 

tượng khác) đều không bị hạn chế chuyển 

nhượng. 

18. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định 

của pháp luật và quyết định các nội dung, 

công việc, vấn đề phát sinh để thực hiện việc 

phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn 

vốn chủ sở hũu, bao gồm nhưng không giới 

hạn các nội dung sau: 

Quyết định phân phối cổ phần lẻ (do làm tròn 
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xuống đến hàng đơn vị) cho các đối tượng 

khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với 

giá bán là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần; 

Lực chọn thời điểm chốt danh sách thực hiện 

quyền thích hợp sau khi UBCKNN thông báo 

nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành 

cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn 

chủ sở hữu của Tổng Công ty; 

Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại 

VSD, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao 

dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

đối với số lượng cổ phần phát hành thêm theo 

Phương án đã nêu ở trên ngay sau khi hoàn tất 

đợt phát hành; 

Chủ động sửa đồi, bổ sung điều lệ hoạt động 

của Tổng Công ty theo quy mô vốn điều lệ 

mới tăng thêm và báo cáo Đại hội cổ đông tại 

cuộc họp gần nhất; 

Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung Đăng 

ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch và đầu tư 

sau khi hoàn tất đợt phát hành, công bố thông 

tin theo quy định của pháp luật; 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT 

hiệu chỉnh  và/hoặc phê chuẩn/chấp 

thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu, nội dung 

liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu 

để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 

nêu trên, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt 

động của Tổng Công ty, phù hợp với quy định 

của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông; 

và tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ 

tục phát hành theo đúng Nghị quyết của Đại 

hội cổ đông và quy định của pháp luật. 

Điều 9. Phê duyệt và chấp thuận đối với các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty 

cổ phần thiết bị điện Việt Nam với các công ty thành viên trong hệ thống GELEX trong 

giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2020 gồm: các hợp đồng, giao dịch mua bán vật tư, nguyên liệu có giá 

trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của GELEX ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và 

các hợp đồng/giao dịch cho vay, điều chuyển vốn. 
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Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc triển khai thực 

hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Tổng Công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam 

với các công ty thành viên, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định nội 

bộ của Tổng Công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam, báo cáo kết quả thực hiện tại Đại 

hội đồng cổ đông thường niên 2020. 

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng 

Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 10; 

- Các cổ đông; 

- HĐQT; 

- UB Chứng khoán NN; 

     - VSD, SGDCK; 

 - Lưu VP TCTY. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA 

 

 

 

Nguyễn Văn Tuấn 

 



xx
-----~~-------

TONG CONG TV co PHAN THIET BI BI~N VI~T NAM

DAI HOI DONG CO BONG THU'O'NG NIEN NAM 2019

? ~ ~- -THE BIEU QUYET _

Ten c6 dong/Ngiroi Dai dien:

s6 CMNDiCCCD/HQ
chiSu/GDKDN:

,,? , ? r

So co phan bieu quyet (CP):

~ .""",

NGUYEN VAN A

xxxxxxxxxx



~AI HOI DONG 00 DONG TRUONG NIEN NAM 2019

PRIED BlED QDYET

xxxx:

ITen c6 donglNguo'i dai dien:

S6 CMND/CCCD/HQ
chi~u/DKDN:

S6 c6 ph~n biSll quyet:

NGUYEN VANA

XXXXXXXXXX

xxxxx
II. NQI DUNG BrEU QUYET

KHONGTAN
THANH

KI:IONGYKIENSTT NQIDUNG TAN THANH

TO'trinh v~ viec thay d6i co cau t6 clurc quan Iy cong
ty; slh d6i, b6 sung Di~u I~, Quy che nQi bQ v~ quan
tri cong ty; mien nhiem thanh vien Ban kiSm soat.

DD

To' trinh v~ viec thong qua giao djch mua ban V?t nr
2 va cho yay voi cac cong ty thanh vien trong h~ th6ng

GELEX.
D DD

To' trinh v~ phuoug an phat hanh c6 phieu dS tang v6n3
c6 ph~n tir nguon v6n chu so' hfru. D DD

(Dimg dau x ad lua chon m9t Y kien) Ha Noi, ngay 19 thang 04 nam 2019

C6 donglNgtrO'id~i difn
(Ky, ghi ro ho ten)




