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BAO CAO' 
HOA,T DQNG CUA naN Kr6M SOAr NAM 2020

- Cdn cri Luflt doanh nghiQp, DiCu lQ t6 chrtc vd ho4t dQng cria C6ng ty C6 ptrAn

D6ng Hii B6n Tre quy dinh v6 chric ndng nhiQm vq cria Ban ki6m sorit;

- CEn cf vdo B6o c6o tdi chinh n6m 2020 c:iua Cdng ty eluoc kiOm to6n bcvi

Cdng ty TNHH Ernst & Young ViQt Nam;

- Ndm 2020, Ban ki6m so6t (BKS) <tE thqc hiQn nhiQm vp ki6m so6t d6i v6i ho4t
d6ng cria C6ng ty cho ndm tii chinh ktit thuc ngiry 3I/12/2020 vd xin brlo c6o

trudc D4i hQi ddng cO d6ng k€t qu6 ho4t d6ng vdi mQt s6 nQi dung nhu sau:
l_

r- HOAT EQNG CUA BAN KIEM SOAT:

Ban ki6m so6t nhiQm kj, 2017-2021tfnh d€n ngdy 0911212020, g6m 03 thanh
vi6n:

1. Bd Eoan Thi Bich Thfy -Tru&ng ban

2. BdMaiHuy0n Nggc - Thinh vi6n

3. Bd Doan H6ng Lan - Thdnh vi6n

Vi lf do c6 nhdn Bd Mai Huy6n Nggc xin tu nhiQm vn D4i hQi ddng c6 d6ng b5t
thulng ngdy l0ll2/2020 da bAu Ong L0 Hoang Phong thay thi5.

Ndm 2020, Ban kitim so6t <tE ti5 chr?c 04 cu6c hop chinh thfc ngodi c6c cuQc trao
d6i bing eli6n tho4i dti gi6m s6t vd ki6m tra tr6n mQt si5 linh vuc chri y6u sau ddy:

,,i, ,^ ,.1 ,).- Kd hoach l?rm vi6c kiOm kd 6 th6ng ddu ndm, 6 th6ng cudi ndm, ki6m kd
TSCE. Th6ng qua b6o c6o cria Ban ki6m so6t chuAn bf Dai hQi d6ng c6 cl6ng thudng
ni€n.

- Gi6m s6t hopt dQng cria HDQT, di0u hanh cta Ban T6ng Gi6m ttdc (Gi6m <t6c)

vi BQ m6y quan ly Cdng ty trong su5t ni6n tlQ liOn quan dOn viQc thrrc hiOn c6c k6
ho4ch tdi chinh vd k6 ho4ch ho4t tl6ng n6m 2020 dd dugc Dpi hQi d6ng c6 d6ng
thdng qua.

- Xem x6t tinh ph6p li, trinh tF, thri tpc ban hdnh c6c Nghi quy,it, quytlt dinh cria
HDQT vd Ban T6ng Gi6m dtic (ci6m d6c) trong nim 2020, ki6m so6t viQc tu6n thrl
c6c quy dinh v6 c6ng b6 th6ng tin cira Cdng ty theo dring c6c quy <linh cira ph6p.luQt.

ut .-v-



- Thdm dinh B60 c6o tai chinh 6 th6ng, ndm cta C6ng ty; 86o c6o C6ng ty
TNHH Emst & Young Vi6t Nam xem x6t Anh hudng cta c6c v6n ef6 trong y6u trong
kt5 to6m ve b6o c6o tdi chinh nhim drffi gi6 tinh hQ th6ng, nhdt qurin vd phi hqp cia

^ ., , t , ., 1
c6ng tfc k€ to6n, thdng kC vd ldp brio c6o tdi chinh.

Tht lao Ban Ki6m so6t ndm2020 theo nghi qny6t c.ia D4i hQi ddng c6 d6ng vd
r j r"

chi phi hoat cl6ng kh6ng co chi phi ri€ng, cU th6:

- Bd Doan Thi Bich Thriy - Trucrng ban: 56.000.000 d6ng.

- Bd Doan H6ng Lan - Thinh vi6n: 27.000.000 d6ng.

- Bd Mai Huy0n Nggc - Thdnh vi€n: 36.000.000 d6ng.

- OngLd HodngPhong-Thdnhvi6n: 3.000.000 ddng.

rr- GIAM SAT HoAT DQNG QUAN Lf, DIEU HANH cONG TY:

1. IIQi tl6ng quin tri:

- FDQT <Id t6 chr?c c6c cudc hop dinh kj, quy, ndm (vd bAt thucrng) theo dring
quy dinh Di6u lQ td chric vd hoat d6ng cria C6ng ty. Ban ki6m sorlt clinh giri ho4t dQng

cria FDQT d6p ung kip rhdi vdi y6u cAu hoqt dQng sdn xu6t kinh doanh cua c6ng ty.

- IDQT eld ban hanh Nghi quy6t vir c6c Quy6t dinh li0n quan d6n hoat elQng crla
C6ng ty trong pham vi trrich nhi6m vir thim quydn cua minh. C6c Nghi quytit, Quyiit
tlinh cira HDQT ban hdnh dring trinh tU, dung thAm quydn vd phr) hcr,p cdn cri phrip lj
theo quy dinh cria ph6p luit vd Eiiiu 16 Cdng ty. Trong ndm 2020,H0i ddng quAn tri
dE ban hanh 32 nghi quytlt li€n quan d6n ho4t d6ng cua Cdng ty nhu sau:

. + fhdng nh6t - thdng qua: chi c6 tric, thanh lip C6ng ty TNHH MTV Bao Bi
B€n Tre, vay vdn, phuong 6n mua c6 phAn C6ng ty CP DV Ndng Lugng Thdnh Cdng,
g6p th€m v6n vdo c6ng ty con...

- HEQT thlrc hiQn chi tlpo ho4t d6ng cira Ban T6ng Girim d6c (Gi6m rlt5c) hong
viQc tri6n khai thlrc hiQn Nghi quy6t crla D4i hdi ttdng cd d6ng vd c6c hoqt dQng san

xu6t kinh doanh cria Cdng ry. Ph6i hqp ctrng v6i Ban T6ng Gi6m d6c (Gi6m d6c) di6u
hanh todn diQn mgi hopt dQng cira Cdng ty g6p phAn quan trgng vio viQc hodn thdnh
k6 hogch s6n xu6t kinh doanh ndm 2020 theo Nghf quy6t O4i hQi d6ng c6 d6ng.

2. Ban T6ng Gi6m tl6c (Gi6m il6c) vA bQ miy qufin lj:
- Ban Tdng Gi6m d6c (Gi6m d6c) dd tri€n khai thpc hiQn <tAy dri c6c Quytlt dinh,

Nghi quytlt cria HDQT; thlrc hiQn nghi€m tric cdc quydn hpn vd nhiQm vp kh6c theo
dung <li6u lQ C6ng ty vd ph6p luQt quy dinh.

- VO thUc hiQn c6c chi ti6u ki5 ho4ch san xu6t kinh doanh: Ban T6ng Gi6m d6c
(Gi6m d6c) cing Ban quAn lj C6ng ty dd c6 nhiOu n6 lWc di€u hdnh ho4t elQng sAn

xu6t kinh doanh cria C6ng ty vd ttd hodn thanh vuqt k6 hopch lgi nhuQn theo k6 hoach
rld tlugc DAi hQi <tdng cO 

-eOrrg 
tt uong ni6n th6ng qua. V



- VC cdng t6c td chr?c nhdn sg: Ban di6u hdnh el6 chi el4o ti6n hanh s6p *t!p,
tuy6n dung vd b6i duOng ntrdn sg phtr ho. p v6i thgc t6 s6n xu6t, kinh doanh t?i C6ng
ty.

3. SU ph5i ho-p ho4t ilQng gifra BKS vfi HDQT, T6ng Gi6m it6c (Gi6m il6c)
vir"c6c c6 tl6ng:

- Thuong xuyOn trao d6i vdi HDQT. T6ng Gi6m d6c (Gi6m d6c) vd tinh hinh
sdn xu6t, tinh hinh kinh doanh. tinh hinh vd bi6n d6ng vd tuy6n dung nhdn su quAn ly.

- Tham gia kiOm kO dinh kj. tttn kho 6 th6ng cliu nim, 6 th6ng cu6i ndm, ki6m k€
TSCD.

f,.1 , ,,i,., ...^ 
^,,,, 

. ,.,,, -..^- Krem ffa gnl cnep n?cn loan Ke toanl K,lem lra so sacn, Dao cao tal cnrm; Krem
tra chi phi hopt d6ng vd d6nh giri kt5t qud sAn xu6t kinh doanh ndm 2020. Rd soait b6o

c6o ki6m to6n so6t xdt b6n ni€n vd b6o c6o tdi chinh ndm2020.
,( ,. ,:- Crlc khuy6n nghi, d0 xudt cria BKS dOu dugc [DQT, T6ng GiSm d6c (Girim

<l6c) vi c6n bQ quan ly kh6c xem xdt, chi i14o c6c dcrn vi 1i6n quan nghi€m tuc thuc
hiQn.

- Trong ndm 2020 Ban kitim sorit kh6ng nh4n Auqc t6t kj' ti6n nghi ndo cria c6
r^ I

<l6ng ve sai phpm cia HQi cl6ng qudn tri, Ban ki6m so6t vd c6n bQ qu6n 1j c6ng ty
trong qu6 trinh thqc hiQn nhiQm vg cria minh.

IIr- GIAM sAr r{ AN xAv nqNc:

- Ndm 2020, C6ng hinh Nhd mriy Giao Long - Giai do4n 2 <ti vdo ho4t dQng 6n
, rt.a .a -.,4, ,,--:ilinh. Siin luong vd chit lugng gidy dqt kC hoach dd d€ ra. C6n bQ c6ng nlAn viOn timg

bu6c ldm chri dugc c6ng ngh0.

- Dr,r dn xdy dqng C6ng ty TNHH MTV Bao Bi B6n Tre: C6ng ty dd hoin thanh
.t . ,

c6c thu ruc phAp ly nhu: gi6y chfng nh$n kinh doanh, gi6y chimg nhfln dAu tu...
nr ,.i ,, | . -: .,: , , .,,^.,,uong rn01 cong ry oang uen nann xay cung c0 Dan va oau tnau mua may moc tnlet Di.

- ViQc tri6n khai thuc hi€n c6c d1r 6n co bin dring c6c quy trinh ctdu tu; c6c dg an
elOu elugc th6ng qua HDQT, ho{c trong mr?c kinh phi HEQT uy quy€n cho Ban T6ng
uram ooc.

TV- GIAM sAT TAI cHiNH-KE ToAN:

- B6o c6o tdi chinh ndm 2020 cua C6ng ty dugc l{p theo cric chuAn muc vd ch6
!^ri . -,,^.,.tlQ kd to6n ViQt Nam hiQn hdnl;

- Y ti6n cria ki6m to6n vi6n v0 B5o c6o tdi chinh ndm2020 cria C6ng ty ld j
t.A 1 

^ki€n chdp nh4n to?rn bQ. B6o c6o tdi chinh nitrn2020 da phan rinh mQt c6ch trung thuc,
hqp lj tinh hinh tdi chinh t4i ngity 31/12/2020, ktlt qud ho4t dQng kinh doanh vd luu

r i ,.\ ,^. ,' a 
^chuyOn tien te trong nim 2020 phn hqp voi chudn mlrc ch6 dQ kd todn Vi€tNam vd

c6c quy dinh hiQn hinh c6 li6n quan. W



- K6t qui thgc hiQn c6c chi tieu tdi chinh chu yilndm2Q20 nhu sau:

CHiTIEU DVT NAM 2O2O NAM 2019

1. Khi ning thanh to6n

HQ stl thanh to6n ng6n h4n (TS luu dQng/ Nq NH) Ldn 1,48 1,58

HQ s6 thanh to6n nhanh
((TS luu dQng - Hang t6n kho)/ Nq NH)

Ldn 1,06 1,02

2. IIiQu qui v6n luu dQng

Vdng quay c6c kho6n phii thu (Doanh thu/ (Phii
thu kh6ch hang BQ ddu ki + cu6i k')) LAn 0,90 0,83

Vdng quay hing t6n kho
(Gi6 v6n/ Hdne t6n kho BQ)

Ldn 7,48 3,48

3. Co c6u vdn
,,^ .i ,",_ ^ -i : ,(
He so no pnar ffa tren Iong nguon von Ldn 0,39 0,47

H6 si5 no ohii trd trOn V6n chri sd hiru Ldn 0,64 0,89

4. Khi ning sinh ltri

Lgi nhuQn sau thu6/ Doanh thu thuAn % 13,57 12,76

Loi nhu{n sau thu6/ T6ng tdi sin % t7,t6 8,63

Lgi nhudn sau thu€/ Vdn chri sd htu Vo 28,10 16,3 0

D6nh gi6 chung: Cric chi s6 tdi chinh cia c6ng ty co bAn th€ hiQn elugc tinh hiqu
"iquA trong hoat ddng sdn xuAt kinh doanh cua C6ng ty.

v- crAM sAT THrl. c HIFN NGHI QUYETDHCD:
, r., . , ^ - i , ^ ., ^. ,: i- Thuc hiQn phAn ph6i lgi nhu$n ndm 2019 theo Nghi quy6t cria Dai h6i d6ng cr)

tl6ng thunng ni6n ndm 2020:

Cdng ty dd thqc hiQn trich lip c6c qu! theo phuong 6n phdn ptr6i tqi nhu{n ndm
2019 theo Nghi quyilt cria D4i hQi ddng c6 ddng thucrng ni€n ndm 2020.

- Trich thir lao cia HQi <tdng quAn trl, Ban ki6m so6t nim 2020: Cdngty da thUc
hi6n trich thir lao cria HQi <t6ng qurin tri, Ban ki6m so6t n[m 2020 theo ttring mrtc el6
a 

- 
. i ^. ,i ,i ,^tluoc D4i h6i d6ng cd d6ng thudng ni6n ndm 2020 lh6ng qua. ,,-

)--



- V€ t6t qud sdn xu6t kinh doanh nIm 2020:

STT CHI TIEU TH 2019 KH 2020 TIJ2020 VoTHJ
KII 2O2O

OATIJ

2020tTH
20t9

I Doanh thu thudn
(rnQu oongJ

r.429.886 2.680.000 2.887.57r r07,750h 201,94o/o

2
.,i

LOI nnuan sau tnue
(triQu <l6ng)

t82.403 300.000 39t924 t30,64% 2t4,87%

Nhd m6y gidy Giao Long - Giai tlo4n II tli vdo ho4t dQng chinh thric tu ngdy
0110912019 g6p phAn ndng cao sdn lugng s6n xu5t, t4o tidn dA d6 Doanh thu C6ng ty
ldng manh vdtdngl0l,94o/o so vdi ndm 2019 d6ng thoi vuqt k6 ho4ch ndm7,75o/o.

Lqi nhuan sau thu6 cfing tlng m4nh vd tlng hon 1l4Yo so v6i ndm 2019 vd vust
30,64%o so vdi k{ ho4ch ndm2020.

VI- NHAN XET VA KIENNGHI:

1. Nh$n x6t:

- Nhin chung, ndm2020 Ban ki6m sodt dugc cung c6p ddy dri c6c th6ng tin vd
tinh hinh ho4t <lQng san xu6t kinh doanh vd tinh hinh tdi chinh cria c6ng ty.

- Ho4t dQng kinh doanh cria C6ng ty dim b6o an tod,n, tudn thri ph6p lu{t, dring
<linh huong cfia Nghi qnytit OHOCO. HEQT, Ban di€u hdnh dd l6nh <lao todn thO c6n

bQ cdng nhdn vi6n trong C6ng ty n5 luc khdng ngung khic phUc kh6 khdn, vucm lOn

manh mO trong d4i dich Covid-19 mang lpi gi6 tri ph6t tri6n biin virng cho C6ng ty.

2. Ki6n nghi:

-' iTi6p tqc ndng cao ndng lgc hoat dQng cria c6c phdng ban C6ng ty nhdm ctim bAo

sg tudn thri c6c quy dinh, gidm thiOu sai s6t, nguy co rui ro tiAm An trong san xu6t kinh
doanh.

vrr- PHTIoNG HTI('NG HOAT DQNG NAM 2021:

- Ban ki6m so6t s€ tii5p tqc thgc hiQn cdng viQc ki6m tra, gi6m s6t theo c6c quy
dinh cua phdp lu6t vir cdng ty 1luflt doanh nghiQp; Didu lQ t6 chftc vd hoat d6ng; Quy
chti qu6n tri cria Cdng ty; Quy chti hopt dQng cria Ban Ki6m so6t).

- Thtrc hiQn c6c c6ng t6c kh6c theo chric ndng, nhiQm vq cua Ban ki6m so6t.

TrCn cldy lA todn vin nQi dung 86o c6o crla Ban ki6m so6t trinh Dai hdi d6gg_c6

ddng thuong ni6n nim 2021. y-



Ban kitim so6t xin cdm on HQi ddng quan tri Ban Tiing Gi6m d6c, Girim tt6c vi
c6c bQ phfn phdng ban C6ng ty <16 tao didu ki€n d6 Ban ki6m so6t hoan thanh nhiQm

vu nim 2020.

Kinh chric Dai hQi thanh c6ng ti5t tlgp!

TM.BANruElvISOAT

DoAN TEI BICH TIIUY









C6ng ty C6 phAn DOng Hdi Ben Tre

BAo cAo cOn aRNt rOlto enu oOc

Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty C6 phan DOng Hdi BOn Tre ("C6ng ty") trinh bdy b6o c6o niy va b6o

crio tdi cflinn nqp nh6t cEa'C6ngf ty ,a c6ig ty con ("Nh6m COng ty"1 cho nim tdi chinh fet tn0c

ngiry 31 th6ng 12 nim 2020.

TRAcH NHTEM cUA BAN TONG GIAM DOc DOI VCvl BAo GAo TAI cHiNH HqP NHAT

Ban T6ng Gi6m d6c chiu tr6ch nhiem dim bio b6o c6o tii chinh hqp nhSt cho tirng k!' k5 todn nim
phin dnti trung thpc yi hgp l1i' tinh hinh tdri chinh hEp nh5t, k6t qu6'hoqt tlQng kinh doanh hqp nhdt

vi tjnh hinh luu chuyen ti€n t€ hqp nhSt c0a Nh6m COng ty trong nim. Trong qud trinh lap b6o cio
tdrichinh hEp nhit nly, Ban T6ng Gi6m d6c c3n phii:

> lLra chgn cdc chinh sich kC toen thich hgp vir dp dgng cic chinh sdch niy mOt cdch nh6t quiin;

cd nhirng sai lQch trqng y€u so v0i nh0ng chu5n mqrc niry ild tluqc trinh bdy vdr gidi thich trong

b6o cdo tErichinh hEP nh0t; vi
> tap bdo c6o tdi chinh hqp nhSt tr6n ccy s& nguy6n t5c hoat clQng li6n tgc trir truong hEp kh6ng

th6 cho ring Nhom COng ty se ti6p tuc hoat dQng.

Ban TSng Gi6m d6c chiu trich nhiem CIdm bdo viQc cdc s6 s6ch ke toan thich hgp duEc luu gi0 $6
phdn dnh tinh hinh tii chinh crla f.ifrOm C6ng ty, vdi m0c dO chinh x6c hEp lf, tai bAt k!'thcri tli6m

niro vi ddm bdo ring c6c s6 s6ch k6 todn tuin th0 v0i ChO d0 kO to6n di tluEc dp dUng. Ba1 T6ng

Gi6m d6c cUng chlulrdch nhiem v6 viQc qudn li c6c tii sdn c0a Nh6m C6ng ty vd do clo phdi thUc

hien c6c bien phap thich hgp cl6 ngin chin vi ph6t hiQn c6c hirnh vi gian l?n vi nhirng vi phqm

kh6c.

Ban T6ng Gi6m cl6c cam k6t d5 tuan th0 nhirng yOu c3u nOu tr6n trong viQc l?p b6o c6o tiri chinh
hEp nh5t k6m theo.

CONG 86 CUA BAN TONG G6M D6C

Theo f ki6n cfia Ban T6ng Gi6m cl6c, b6o c5o tii chinh hqp nh6t krlm theo dd phdn 6nh trung thqrc

va hq'p ti tinh hinh tiri cni-nn nqp nn6t c0a Nh6m COn_O tV vio ngiy 31 th6ng 12 ndm 2020, k6t qui
hoat dqrig kinh doanh hqp nhdi'v-i tinh hinlr luu chuydn iien te,nqb nn5t cno ndm tiri chinh k6t thUc

cgng ngi-y phir hqp vdi cbc.Chuin mLrc k€ toan ViOt Nam, Che d0 fe toan doanh nghiep Viet Nam

va c?ciuy'einfr pnap I c6 li6n quan Cl6n viQc l?p vir trinh biry b6o c6o tdi chinh hEp nh6t.

,
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Ngdy 29 thdng 3 ndm2021
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Lrnst & Young Vletnam Limited
20th Floor, Bitexco Financial Tower
2 Hai Trleu Street, District 1

Ho Chi Minh City, S.R. of Vietnam

Tei: +84 2838245252
Fax: +84 28 3824 52aa
ey.ccm

Sti tham chi6u: 61 51 91 27 t22047 818-FN

Kinh g&i: auf CO cl6ng c0a C6ng ty C6 phin D6ng Hii B6n Tre

ChUng tOi dd ki6m to6n b6o c6o tdichinh hgp nhet kdm theo cia C6ng ty C6 ph3n DOng Hdi BOn Tre
("COng ty") vd c6ng ty con (.Nh6m C6ng ty"), duEc lap ngdy 29 thdng 3 ndm 2021 vd duqc trinh biry
tu trang 5 cl6n trang 32,bao g6m bdng cin cl5i ke toan tqi ngay 31 thing 12ndm2O2O,bAo cao ket
qud hoqt clQng kinh doanh hcrp nhAt vir b6o c6o luu chuyOn ti6n t0 hcrp nh6t cho ndm tiri chinh k6t
th0c cirng ngiry vdr cAc thuy6t minh b6o c6o tdri chinh kdm theo.

Trdch nhiQm cha Ban T6ng Gidm Ct6c

Ban T6ng Gi6m d6c COng ty chiu tr6ch nhiQm lqp vd trinh biy trung thuc vd hqp l1i b5o c6o tii chinh
hcrp nh6t theo cic ChuAn mgc kO to6n Vigt Nam, ChO dO ke toan doanh nghiep Viet Nam vdr cic quy
cllnh phdp lf c6 li6n quan tl6n viQc lap vir trinh biy b6o c5o tiri chlnh hop nhdt va chlu tr6ch nhiem vr3

ki6m sodt nOi bO mdr Ban T6ng Gi6m tl6c xic ilinh li cAn thi6t 06 Odm b6o viec l?p vd trinh biy b6o
c6o tdi chlnh hqp nnit fnOng c6 sai sot kqng yeu do gian lin hoic nhim l5n.

Trdch nhiQm cia Ki6m todn vi6n

Tr6ch nhiQm c0a chUng t6i ld tlua ra f ki6n vO b6o c5o tdi chinh hop nh6t dqra k6n k6t qud cia cuQc
ki6m todn. Chfng tOi cld ti6n hirnh kiSm toin theo cic ChuAn mqrc ki6m todn ViOt Nam. C6c chuin
mqrc ndry y6u cAu ch0ng tOi tudn thO chuin mLvc vi c6c quy tflnh v6 dao clr?c nghd nghiQp, l?p ke
hoach vir thuc hien cuOc ki6m to6n Oe Oat duqc sr,r tldm bio hqp ly vO viOc liOu bdo cdo tdi chinh hcrp
nh6t crla Nh6m COng ty c6 con sai s6t trgng yOu hay kh6ng.

C6ng viQc ki6m to6n bao g6m thLrc hiOn c6c th0 tUc nhdm thu thip c6c bing ch0ng ki6m todn v6 cdc
s6 tieu vd thuyr3t minh tr6n bio cdo tdi chinh hqp nhdt. Cdc th0 tuc kirOm toin tluqc lga chgn dlra tr6n
x6t clo6n crla ki6m toin vi6n, bao g6m d6nh gi5 r0i ro c6 sai sot trong y6u trong b5o c6o tiri chinh hcrp
nn6t do gian lfn hoic nhim l5n. Khithqc hien tldnh gi6 cic rtii ro ndry, ki6m todn vi6n cld xem x6t
ki6m so6t nOi b0 crla Nhom COng ty li6n quan ddn vi€c l6p vir trinh bdry bdo c6o tdichinh hcrp nh6t
trung thr.rc, hEp lii nhim thi6t k6 c6c th0 tUc ki6m to6n phir hEp vdi tinh hinh thuc t6, tuy nhi6n kh6ng
nhdm muc ctich dua ra 1i ki6n ve nieu qud cria ki6m sodt nOi bO crla Nhom COng ty. GOng viQc ki6m
to6n c0ng bao g6m d6nh gi6 tinh thich hqp cOa cdc chlnh sSch kO todn ducvc 6p dUng vd tinh hqp ly
crla c6c udc tinh ke toan c0a Ban T6ng Gidm cl6c cUng nhu d6nh gi6 viQc trinh bdy t6ng th6 b6o c6o
tdichinh hEp nh5t.

Ch0ng t6i tin tu0ng ring c5c bing chr?ng kirOm todn md chUng tOi tt5 thu th?p duEc la'dAy dri vd thich
hqp de ldm co s& cho f ki6n ki6m to6n cria chfng tOi.

eAo cAo KIEM ToAN DOc LAP

,
0

:(
il

's'
rI

t1

A member firm of Ernst & Younq Global Limited

?



EY
Buildino a better
workin{ world

Y xien cia Ki6m todn vi6n

Theo f ki6n crja ch[ng t6i, b6o c5o tdi chfnh hqp nh6t da phin 6nh trung thuc vir hEp l1i, tr6n c5c
khia canh trgng y6u, tinh hinh tdi chinh hqp nhAt crja Nhom C0ng ty tai ngdry 31 thdng 12 ndm2020,
cUng nhu tet qun hoat tlQng kinh doanh hqp nhAt v-i tlnh hinh luu chuy6n ti6n tQ.hEp nhAt cho ndm
tiri chinh ket thfc cUng ngdy, phir hEp vdi c6c ChuAn mUc k,3 to6n Viet Nam, Ch6 d0 ke toan doanh
ngliep Vi€t Nam vir c6c quy dinh phip li c6 li6n quan d6n viec l?p vdr trinh biy bio c6o tii chinh hqp
nhAt.

=
8J

)N

tHt

' ri
:I

:ciay CNDKHN ki6m to6n
56: 1 588-201 8-004-1

Thinh pn6 no chf Minh, Viet Nam

Ngay 29 th6ng 3 ndm2A21

nhiQm Hiru hqn Ernst & Young ViQt Nam

Ki6m toin vi6n
GiSy CNDKHN ki6m to6n
56: 4635-201 8-004-1

A member flrm oi Ernst & Young Global Limited
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VND

\tld s5 IAl SA^/
Thuy1t
minh 56 cudi nem 36 dAu ndm

100

110

111
112

124
123

140
141

150
151
152

200

210
211

212

220
221
222
223
227
228
229

240
242

250
252

260
261

130
131

136
137

132

TAt SAN NGAN HAN

Ti6n vd cAc khodn tueng
drwng ti6n
1. Ti6n
2. C6c khodn tuong cluong ti6n

Ddu tutdti chinh ngdn hgn
1. Diu tu ndm gi0

drSn ngiy tl6o hqn

Cdc khodn phdi thu ngdn hqn
1. Phdi thu ngSn hqn

c0a kh6ch hing
2. Trd trudc cho ngucri b6n

ngin hgn
3. Phdi thu ngin han khdc
4. Du phong phdi thu ngin hqn

kh6 dldi

Hdng t6n kho
1. Hirng tOn kho

Tdi sdn ngdn hqn khdc
1. Chi phitrd trudc ng5n hqn
2. ThuC GTGT tluEc kh6u tru

TAr SAN DAr HAN

Cdc khoAn phdithu diti hqn
1. Phdithu dirihan cOa

khdch hdng
2. Trd trudi cho ngudi b6n

ddi han

Tdi sdn c6 dinn
1. TA|s6n cO Oinn hiru hinh

Nguy6n gi6
Gid tri khiu hao l0y kO

2. Tdrisdn c6 0inn v6 hinh
Nguy6n gi6
Gia tr! hao mon l0y k6

Tdi sdn d& dang diti hgn
1. Chi phl xiy dqrng ccy bdn

dO dang

Ddu tatiti chinh ddti hqn
1. Diu tu vdo c6ng ty li6n k6t

Tii sdn diti hqn khdc
1. Chi phi tri trudc ddri han

V,

B.

ilt.

4

5

6

7

6

I

13

6

I

10

11

12

13

1 .1 04.660.314.544

202.090.986.015
92.090.986.015

1 10.000.000.000

9.012.854.795

9.012.854.795

563.827.639.939

528.621.938.967

39.381.158.252
2.988.264.967

(7.163.722.247)

314.660.752.705
314.660.752.705

15.068.081.090
13.787.430.547
1.280.650.543

1.179.668.702.752

8.296.563.622

7.796.563.622

500.000.000

1.135.508.658.285
1.135.232.128.610
1.496.759.041.299
(361 .526.912.689)

276.529.675
759.334.250

(482.804.575)

18.342.150.678

18.342.150.678

4.531.631.286
4.531.631.286

12.989.698.881
12.989.698.881

875.293.334.198

156.334.923.342
72.334.923.342
84.000.000.000

8.000.004.000

8.000.000.000

387.340.428.163

377.627.043.422

15.062.525.635
1 .816.010.862

(7.165.151.756)

310.778.358.100
310.778.358.100

12.839.624.593
12.839.624.593

1.238.800.274.314

18.770.506.156

. 12.270.506.156

6.500.000.000

1.197.445.635.146
1 .197.163.503.685
1.455.914.301.425
(258.750.797 .740)

282.131.461
699.334.250

(417.202.78e)

4.749.466.998

4.749.466.998

3.415.843.853
3.415.843.853

14.418.822.161
14.418.822.161

270 TONG CQNG TAr SAN 2.284.329.017.296 2.114.093.608.s12

C6ng ty C6 phan DOng Hdi BOn Tre ' Bo1-DN/HN

BANG cAN DOI KE ToAN HgP NHAT
vio ngdy 31 th6ng 12 ndm202}

=
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H
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VND

Md s6 NGUON YON
ThuyOt
minh s6 cudi nen Sd dAu ndm

300

310
311
312

313

314
315
318

319
320

330
338

400

410
411

411a

421a

421b

412
418
421

Ng PHA! rRA

Nq ngdn han
'1. Phai tra ngucri bAn ngin han
2. Ngucri mua trd tiOn tru0c

ngSn hqn
3. ThuO vd cdc khodn phdi nQp

Nhi nudc
4. Phaitra ngudi lao clQng

5. Chi phi phdi trd ngin h4n
6. Doanh thu chua thqrc hiQn

ngin hqn
7. Phai tra ngin hqn kh6c
8. Vay ngSn hqn

Nq ddi hqn
1. Vay dii hqn

vON cHU sCI Hr/u

V6n ch& sO h&u
1. V6ncd phin

- C0 phi6u phO thdng cb
quy1n bi6u quyOt

2. Thang du v6n c6 phin
3. QuV ddu tu phit tri6n
4. LEi nhu0n sau thu6 chua

phin ph6i
- LEi nhuln sau thu| chua

ph6n ph6i loy kd oen cu6i
ndm truOc

- LEi nhuln sau thul chua
, A.pnan pnd nam nay

18
19

14

15

16

17

19

20

889.384.700.833

7lM.384.700.833
408.814.919.189

2.110.769.973

14.752.240.513
17.988.892.031
7.803.334.674

109.090.909
2.623.698.422

290.181.755j22

145.0A0.000.000
145.000.000.000

1.394.944.316.463

1.394.91U.316.463'
559.957.830.000

559.957.830.000
235.247.935.803

39.241.141.068

560.497.409.592

168.573.821 .706

391.923.587.886

994.941.561.61{

554.941.561.611
229.909.361.250

5.075.258.490

31.882.257.679
14.738.216.665
11.723.914.866

2.843.474.836
258.769.077.825

/u0.000.000.000
440.000.000.000

1.119.152.046.901

1 .1 19.1 52.046.901
559.957.830.000

559.957.830.000
235.247.935.803
30.161.760.258

293.784.520.840

111.381.060.782

182.403.460.058

MO TONG GQNG NGUoN vON 2.284.329.017.296
--+.r.,

2.114.093.608.512

ffi
Vr,,l/W

fiN
Aru \s)
H;nf"

COng ty CO phAn Dong Hdi Ben Tre

BANG cAN DOt KE roAN HqP NHAr (ti6p theo)
vdo ngdy 31 th6ng 12 ndm2020

BO1-DN/HN

=I

I

il
I
l/

n
c

Le Thi Hodng HuQ
fe toan tru&ng

Pham

Ngay 29 th6ng 3 ndm2021

L0 Bd Phuong
-: -:long uram ooc
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Cong ty C5 phAn DOng Hii Ben Tre

BAo CAO TET OUA HOAT DQNG KINH DOANH HgP NHAT

cho ndm tiri chinh fet tnUc ngdy 31 th6ng 12 ndm 2020

te Thi Hodng HuQ
fe toan trudng

B02-DN/HN

I Phrlcvng
GiAm d6c

VND

Md s6 CHiTIEU
Thuy1t
minh Ndm nay Ndm truOc

01

02

10

11

2A

21

22
23

24

25

26

30

31

32

40

50

I

51

60

61

70

7',1

1. Doanh thu bin hing

2. Cic khoin giim trD doanh thu

3. Doanh thu thuin tD b6n hing

4. Gi5 vt5n hirng b6n

5. Lqi nhuin gOp taP bin hing

6. Doanh thu hoqt dQng tii chinh

7. Chi phi tii chinh
Trong d6: Chiphl ldivaY

8. Phin lii trong c6ng tY k6t

9. Chi phi b6n hing

10. Chi phi quin lf doanh nghiQP

{1. LEi nhuin t& hoat tlOng
kinh doanh

12. Thu nhfp kh6c

13. Chi phi kh6c

14. Lqi nhufn khic

15. T6ng lqi nhufn f6 toin
tru6c thu6.

16. Ghi phi thu6 TNDN hiQn hinh

17. Lqi nhuf;n sau thuli TNDN

18. Lqi nhufn sau thu5 c0a
c6ng ty mg

19. Lai co bin tr6n c6 Phiiiu

2A. Leasuy giim tr6n c6 Phi6u

21.1

21.1

21.1

22

21.2

23

27.1

20.;

20.4

12

24

24

26

26

26

2.887.713,712.689 I

(14s.188.500) |

2.887.570.5 24.18s1

(2.33e.3s3.334.338) 
I

s48.217.189.851 I

e.e4e.607.ffi1 I

#. 
1

3.995.596.254

(753.786.831)

3.241.8A9.423

410.060.545.739

(1 8.136.9s7.853)

I 3e1.e23.587.886

L,,.rrr.ss7.8'6I ..,,,lm

1.430.030.972.251

(144.865.700)

1.429.886.106.551

11.126.524.279.929)

303.361.826.622

3.809.918.583

130.207.216.3231
(29.9s1.705.195)

815.843.853

(49.009.0s2.405)

(1e.778.850.{70}

208.992.430.160

12.188.273.828

(2e.511.039)

12.1s8.762.789

| ,zzt.tst.1s2.s4s
I

I eetu.ztz.sell
II 182.403.460.058

I

II 182.403.460.058

II s.3f I
I

N. 3:1e

-)^

(;'[z:;"'xN

,,/W

:
(

1

1i

.1
I

i

Ngdy 29 th6ng 3 nitm2021

-tI ong

7

Pham



COng ty C6 phAn D6ng Hdi B6n Tre

BAo cAo LUU cHUYeru rtEru TE HgP ruuAr
cho ndm tiii chinh fet tfrUc ngiry 31 th6ng 12 nEtm 2020

BO3-DN/HN

'I

JI

.)t
IT

J

VND

Md s0 KHOAN MUC
Thuy1t
minh Ndm nay Ndm truoc

01

02
03
04

20

05
06

08

09
10
11

12
14
15

17

21

22
27

30

31

33
34
36

40

I. LI,.PU CHUYEN flEN TTT

HOATD9NG KINH DOANH
Lqi nhufn kG todn tnrfc thuO
Di6u chinh cho cdc khodn:

Kh6u hao vi hao mdn
(Hodn nh?p du phong) dg phong
L6 (Ei) ch6nh tech ti gia h6idoai
do tl6nh gid lqi cdc khodn muc ti6n
tQ c6 gdc ngoqitQ
Lditu hoat dQng iIAu tu
Chi phi liivay

Lqi nhufn ttu,hoqt clQng kinh doanh
trudc thay tl6i v6n lwu clQng

Ting c6c khodn ph6i thu
Ting (gidm) hdng t6n kho
Tdng c6c khoin phdi tri
Gidm (tdng) chi phitrd tru6c
-.tlren lar vay oa ua
ThuO thu nhQp doanh nghiep
di noP
Ti6n chi khdc cho hoat tlQng
kinh doanh

Luu chuy6n tiiin thuin tU ho4t dQng
kinh doanh

II. LT/U CHUYEru NEru TtT
HOAT DQI'|G DAU TU
Ti€n chidrS mua sim, x6y dr,rng
tiisdn c5 einn
Ti6n thu thanh l.f tiis6n c6 dlnn
Ti6n thu lii ngdn hing

Luu chuy6n tiiin thuin s& dgng
vio ho4t clQng diu tu

III. LI./U CHUYEru NEru TIT
HOATDQNG TAr CHiNH
Ti6n thu tu phdt hirnh c6 phi6u
_.:
lren mu tu or vay
Ti6n chi trd nE g6c vay^, .
C6 tfc, lgi nhuin tl6 trd

Luu chuy6n tidn thuin srl dgng vio
hoSt dQng tii chinh

9,10

't9

19
20.2

23

16

4{0.060.545.739

105.221.930.762
(1.429.50e)

499.762.600
(1.339.092.659)
38.736.882.563

553.178.599.496
(165.687 .275.649)

(3.882.394.605)
171.576.370.257

481.317.326
(37.542.000.245)

(35.026.674.753)

(8.485.321.932)

474.612.619.895

(61.429.951.877\
3.955.984.755
1.957.379.535

(55.516.587.587)

1.689.935.305.40;
(1.953.522.628.103)

(109.752.566.000)

(37s.339.888.703)

221,151,192,949

58.612.149.317
572.532.429

(164.532.51s)
(6.285.825.1 1 1)
29.931.705.195

303.817.222.264
(205.977.485.186)

26.412.981.935
128.816.079.817
(13.432.067.147)
(25.520.066.687)

(19.146.553.346)

(2.54e.544.766)

192.420.566.884

(25.042.493.641)
3.973.910.273
2.234.252.615

(18.834.330.7s3)

99.745.966.200
919.525.914.184

065.055.321.009)

(45,783.440.625)



Cong ty CO phAn DOng Hdi B6n Tre

BAo cAo LUU cHUyEx rtEu rE HgP ruHAr 1ti6p theo)
cho nim tdi chinh tet tnric ngdy 31 th6ng 12 ndm2020

Le Thi Hodng Hue
X0 toan tru&ng

BO3-DN/HN

LO 86 Phuong
-: -rlong Gram doc

VND

Md s6 KHOAN MI)C
Thuy1t
minh Ndm nay Ndm truOc

JI

.Jl
I

50

60

61

70

Lwu chuy6n tidn vi tucrng duong
ti6n thuin trong nim

Tiiln vi tuong dwcrng tiiin Ctiu nim

Anh hu&ng c0a thay d6i ty gia h6i doai

Tidn vi tuong duong tidn cui5i nim 4

45.756.143.605

156.334.923.342

(80.e32)

202.090.986.015
,4:

127.802.795.506

28.532.090.163

37.673

156.334.923.342
\

M fimw
Pham

Ngdy 29 th6ng 3
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Cong ty Co phAn Dong Hdi Ben Tre BO9-DNiHN

ruuyEr M|NH BAo cAo TAI cHitrtH Hgp ruHAr (tiep.theo)

viro ngdy 31 th6ng 12 ndm 2020vd cho nim tirichinh k6tthtic cung ngdy

cAM KErrnuE HoaTDQNG

Nh6m C6ng ty hiQn dang thu€ tiri sin theo hEp d6ng thu€ hoat dQng. Vao ngdy k6t thric k!'

ke toan nim,-cic khodn ti6n thu6.phAi trd trong tuong lai theo hgp cl6ng thu6 hoqt dQng

tluqc trinh biy nhu sau:

SO cuOi ndm

VND
^ < -;50 dau nam

DuOi 1 ndm
. -llt.t, 1oen5nam

Tr6n 5 ndm

roNG C9NG

2.407.751.128 4.478.588.357
9.631.004.513 9.274.353.428

30.417.490.623 29.912.591.226

42.456.246.264 43.665.533.011

cAc st/ KIFN PHAr slNH sAU NGAY rEr rHUc xY rE roAN NAM

KhOng c6 sU kien trgng y6u ndo ph6t sinh sau ngdry kdt th0c fe to6n ndm y6u ciu phii
duEc tli6u chinh hay trinh bdy trong b5o c6o tdi chinh hgp COng ty.

Le Th! Hodng HuQ
Ke toan trudng

Ld 86 Phucrng
-t -:long Gram ooc

67
E/
*[D
r\ ,

\
CONG TY
cdpHir.r

;\
a

!t

Ngdy 29 th6ng 3

32



Sd:.{"e /CV -CTDH
"V/v giai trinh KQHDKD hqp nhdt ndm 2020"

Bdn Tre,ngdy 30 thdng 03 ndm 2021

BAO CAO GIAI TRiNH

Kinh gfri : - ty Ban Chfng Kho6n Nhh Nufc
So Giao Dich Chring Khofn TP.HCNI

Cdn cri Th6ng w s6 1SS1Z015/TT-BTC ngiy 0611012015 cira B0 Tei Chinh huong ddn vC viQc

c6ng b6 th6ng tin trdn thf trucmg chimg kho6n.

Theo b6o c6o k6t qua ho"at AgnE mnn doanh hqp nhAt ndtn,2020 dd dugc kiOm toan, C6ng ty CP

D6ng H6i Btln Tre c6 l1i:191.923.587.886 d6ng, tdng 1 14,87 oA so voi ndm2019, nguy6n nh6n ld do :

- Nhe M6y GiSy Giao Long -.Giai doan II di vio ho4t dQng gtrinh.thri-c tu ngdy.01/0912019, stlr:

lugng san xu6t vd biin ra tdng, grd gi6y nguyOn liQu vd c5c chi phi dAu vdo tdng, doanh thu thudn tdng

l0l,94oA, gi6 v6n hang ban tdng 107,66Yo.

- Ooanfr thu hoat dqng iai chinh t6ng 161,15Yo chiy6u til chOnh lQch tj' gi6 do thanh toan ngo4i

tQ cho Nhd cung c6p tu ng,r6n ngo4i tQ thu tri xu6t kh6u vd d6r,h gi6l4i chc khoan ng phii trA, phii thu,
';'   I \ :6g6cngo4itQ' 

6 (chir v6u litdng c vd chi phi ti6p thi kh6ch
tlen gw ngan nang c- - Cfri pfri Uan [a"g ia"g 79,550 (chir y6u li tdng chi phi vfln chuy6n

hung).
- Thu nhap khSc giim 67 ,22Yo chtty6u ld do gi6m c6c kho6n thu b6i thucrng tt nhA cung_.cdp.

- Chi phiihue fN;lN hipn hanh ginm ln do dugc hucrng uu ildi vO thu0 d6i v6i du an d6u tu md

rQng - Dp an Nhd M6y Gi6y Giao Long - giai doqn II.
Chi ti6t :

C6ng ty CP D6ng Hai BCn Tre xin b6o c6o giai trinh dtin Uy ban Chimg kho6n Nhd nuoc, So

Giao dich Chimg kho6n TP.HCM duoc 16.

TrAn trong kinh chdo!

Noi nhfln :
- Nhu tr6n;.
- Luu

TT Chi ti6u DVT nilm2020 nIm 2019
So Sfnh

Gi6 tri rv le
(%\

I Doanh thu thuAn D6ng 2.887 .s70.s24.189 | .429 .886 .106.s51 1.457 .684.417 .638 101 ,94

2 Gi6 v5n hang b5n E6ng 2.339 .353 .334.338 1 .126.524 .219 .929 t .2t2.829 .054.409 107,66

-)
Doanh thu hopt dQng

TC
D6ng 9.949.607 .631 3.809.918.583 6.139.689.048 161,15

4 Chi phi tdi chinh D6ng 40.710.822.367 30.207.216.323 10.503.606.044 74 "71

Chi phi ldi vuy D6ng 38.736.882.s63 29.931.705.195 8.805.177.368 )a /)

5
PhAn l5i trong c6ng ty,:
lren Ket

D6ng 1 .115.187 .433 815.843.853 299.943.580 36,'/6

6 Ch phi br{n hang D6ng 87.998.110.475 49.009.0q2.405 38.989.078.070 7q 55

1 Ch phi QLDN D6ng 23 .154.8s5.1s] 19.778.850.170 3.97 6.00s.587 20,1 0

8 Thu nhfp khSc D6ng 3.995.596.254 12.t88.273.828 (8.192.611.s74) (67,22)

9 Ch phi kh6c D6ng 1s3.'.l86.831 29.511.039 't24.2"/5.192 ) /.<t )\

10
Chiphi thu6 TNDN hi6n
hdnh

Ddng 1 8.136.957.853 38.747.732.891 (20.610 .77 s .038) (53,1 9)

11
Lqi nhufln sau thud
TNDN

Ddng 391.923.587.886 182.403.460.058 209j20j27.828 114,87

HAI BEN TRE

w

cONc rv

% frta g/ur&W



















 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

 

 

DỰ THẢO  
 

ĐIỀU LỆ 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE 

(DOHACO) 

 

 

 

 

 

 

 
(Ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

Công ty Cổ Phần Đông Hải Bến Tre) 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 

……. ngày 21 tháng 06 năm 2021. 

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 mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi 

thành lập Công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này; 

b)  Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc 

hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 

2020; 

c)  Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội 

nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 

2019; 

d)  Ngày thành lập là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương 

đương) lần đầu; 

e)  Người điều hành doanh nghiệp là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, 

Kế toán trưởng và người điều hành khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm; 

f)  Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch 

Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân giữ 

chức danh quản lý khác do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm; 

g)  Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại khoản 46 

Điều 4 Luật Chứng khoán; 

h)  Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty cổ 

phần; 

i)  Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký 

tên trong danh sách cổ đông sáng lập Công ty cổ phần; 

j)  Cổ đông lớn là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng 

khoán; 
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k)  Thành viên Ban kiểm soát là Kiểm soát viên; 

l)  Thời hạn hoạt động là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại 

Điều 2 Điều lệ này; 

m) Sở giao dịch chứng khoán là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các 

Công ty con. 

2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn 

bản khác bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế. 

3. Các tiêu đề (Mục, Điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho 

việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này. 

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

DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƢỜI 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

Điều 2.  Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 

1. Tên Công ty: 

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE 

- Tên tiếng Anh: DONG HAI JOINT STOCK COMPANY OF BEN TRE 

- Tên Công ty viết tắt: DOHA-CO 

2. Công ty 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 Công ty: 

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô AIII, Khu công nghiệp Giao Long, Xã An Phước, 

Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre. 

- Điện thoại: 0275.3611666 – 3611777 

- Fax: 0275.3611222 – 3635222 

- E-mail: donghaibentre@yahoo.com 

- Website: www.dohacobentre.com.vn  
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4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh 

doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định 

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

5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 55, 

thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn từ ngày thành lập. 

Điều 3.  Ngƣời đại diện theo pháp luật của Công ty 

1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc. 

2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty 

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

Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện 

theo điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định 

của pháp luật hiện hành. 

3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; và phải 

ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại 

diện theo pháp luật tại Công ty khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. 

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

Công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật 

của Công ty trở lại làm việc, hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử 

người khác thay thế. 

5. Trường hợp vắng mặt ở Việt Nam quá ba mươi (30) ngày mà không ủy 

quyền cho người khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo 

pháp luật của Công ty thì Hội đồng quản trị sẽ cử người khác làm đại diện theo 

pháp luật của Công ty. 

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

CÔNG TY 

Điều 4.  Mục tiêu hoạt động của Công ty 

1. Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty là:  

Mã ngành, nghề Tên ngành, nghề kinh doanh 
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kinh doanh 

1020 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 

0322 Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 

4632 

Bán buôn thực phẩm 

Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu thủy sản và các sản phẩm từ 

thủy sản 

4620 

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 

vật sống 

Chi tiết: Bán buôn, nhập khẩu thức ăn và nguyên liệu làm thức 

ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản. Bán buôn thóc, ngô và hạt 

ngũ cốc. Nhập khẩu ngô, hạt ngủ cốc 

1702 
Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 

Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa 

2220 
Sản xuất sản phẩm từ plastic 

Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic 

1812 Dịch vụ liên quan đến in 

1701  Chính  Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 

1811 In ấn 

4662 
Bán buôn kim loại và quặng kim loại 

Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu sắt, thép 

4659 

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 

Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ 

tùng máy công nghiệp 

4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 

4669 
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu: giấy, bao bì bằng giấy, bao 
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bì từ plastic, bột giấy, nguyên phụ liệu ngành giấy 

5022 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là: Công ty được thành lập để huy động và 

sử dụng vốn một cách hiệu quả trong việc phát triển các ngành nghề sản xuất kinh 

doanh đã đăng ký, nhằm mục tiêu thu lợi nhuận tối đa, tăng lợi tức cho các cổ 

đông, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, đóng góp cho ngân sách 

Nhà nước và phát triển Công ty. 

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

Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy 

định tại Điều lệ này đã đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan 

đăng ký kinh doanh và đã công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc 

gia. 

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 Công ty là 559.957.830.000 đồng (Năm trăm năm mươi 

chín tỷ chín trăm năm mươi bảy triệu tám trăm ba mươi ngàn đồng). 

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 55.995.783 cổ phần với 

mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. 

2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

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

phổ thông và cổ phần ưu đãi (nếu có). Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ 

từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này. 

4. 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. Công ty chính thức hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần theo Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1300358260 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh 

Bến Tre cấp lần đầu ngày 02/4/2003. Căn cứ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, 

tính đến thời điểm hiện nay cổ phần phổ thông của các cổ đông sáng lập đã hết thời 

gian hạn chế chuyển nhượng. 
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6. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu 

theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ 

trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng 

ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có 

thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông và người khác với điều kiện không thuận 

lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường 

hợp trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc pháp luật về 

chứng khoán có quy định khác. 

7. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những 

cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. 

8. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 7.  Chứng nhận cổ phiếu 

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ 

phần và loại cổ phần sở hữu. 

2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của 

người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải 

có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp. 

3. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị 

chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn hai 

(02) tháng kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định tại 

phương án phát hành cổ phiếu của Công ty (hoặc thời hạn khác theo Điều khoản 

phát hành quy định), người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. 

Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu. 

4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức 

khác thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề 

nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình 

thức khác; 

b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ 

phiếu mới. 

Điều 8.  Chứng chỉ chứng khoán khác 
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Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được 

phát hành có chữ ký của người đại diện theo Pháp luật và dấu của Công ty. 

Điều 9.  Chuyển nhƣợng cổ phần 

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp 

luật có quy định khác, cổ phiếu đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán 

được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị 

trường chứng khoán. 

2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và 

hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát 

hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào 

bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật. 

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 và chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ 

phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh do việc 

không thanh toán đầy đủ. 

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 trên 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 112 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 phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh 

giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh vào 

thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến 
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ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng 

chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu 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. 

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 Công ty bao gồm: 

1. Đại hội đồng cổ đông. 

2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.  

3. Tổng Giám đốc. 

VI.  CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 12.  Quyền của cổ đông 

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: 

a)  Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện 

quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình 

thức khác do Điều lệ Công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một 

phiếu biểu quyết; 

b)  Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c)  Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông 

của từng cổ đông trong Công ty; 

d)  Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp 

quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định 

khác của pháp luật có liên quan; 

e)  Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh 

sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của 

mình; 

f)  Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Công ty, biên bản họp 

Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 
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g)  Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại 

tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty; 

h)  Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều 

132 Luật Doanh nghiệp; 

i)  Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ 

đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có 

các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi 

phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông; 

j)  Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty 

công bố theo quy định của pháp luật; 

k)  Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy 

bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy 

định của Luật Doanh nghiệp; 

l) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở 

lên có các quyền sau: 

a)  Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp; 

b)  Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội 

đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, 

hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu 

liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty; 

c)  Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, 

điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản 

và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy 

tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số 

giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số 

lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần 

của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề 

cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; 

d)  Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến 

nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là ba (03) ngày làm 
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việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ 

phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp; 

e)  Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở 

lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người 

vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau: 

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản 

trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết 

trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông; 

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông 

hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số 

người làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử 

viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được 

quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại 

do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử theo quy định tại 

Điều 25 và Điều 37 Điều lệ này. 

Điều 13.  Nghĩa vụ của cổ đông 

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau: 

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua. 

2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới 

mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. 

Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy 

định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải 

cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công 

ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra. 

3. Tuân thủ Điều lệ Công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. 

4. Chấp hành Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 

quản trị. 

5. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ 

Công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin 

được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác. 
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6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu 

quyết/bầu cử thông qua các hình thức sau: 

a)  Tham dự và biểu quyết/bầu cử trực tiếp tại cuộc họp; 

b)  Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết/bầu cử tại cuộc 

họp; 

c)  Tham dự và biểu quyết/bầu cử thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu 

điện tử hoặc hình thức điện tử khác; 

d)  Gửi phiếu biểu quyết/bầu cử đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 

7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để 

thực hiện một trong các hành vi sau đây: 

a) Vi phạm pháp luật; 

b) Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích 

của tổ chức, cá nhân khác; 

c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với 

Công ty. 

8. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 14.  Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan 

quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm 

một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội 

đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong 

trường hợp cần thiết, nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài 

chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. 

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và 

phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. 

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa 

chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn 

đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trường hợp Báo cáo kiểm toán 

báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm 

toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được 

chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng 
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cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có 

trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty. 

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong 

các trường hợp sau: 

a)  Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 

b)  Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát còn lại ít 

hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; 

c)  Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 

115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được 

thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký 

của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập 

hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan; 

d)  Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

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 

sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu 

cầu tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này; Hội đồng quản trị phải thông báo 

trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu 

chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp 

Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng 

quản trị trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành 

viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan; 

b)  Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày 

tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp; 

c)  Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại 

điểm c khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; 
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Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục 

triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí 

cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. 

Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại. 

d)  Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 

Điều 140 Luật Doanh nghiệp. 

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

1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: 

a)  Thông qua định hướng phát triển của Công ty; 

b)  Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào 

bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần; 

c)  Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát; 

d)  Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản 

trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

e)  Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 

f)  Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

g)  Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 

h)  Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty; 

i)  Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty; 

j)  Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho 

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

k)  Phê duyệt, bổ sung, điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy 

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

l)  Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định Công 

ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn 

kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết; 
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m) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. 

2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: 

a)  Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty; 

b)  Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán; 

c)  Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội 

đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; 

d)  Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả 

hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; 

e)  Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên 

Ban kiểm soát; 

f)  Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; 

g)  Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

h)  Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát; 

i)  Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối 

với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

j)  Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định Công 

ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét 

thấy cần thiết; 

k)  Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty; 

l)  Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ 

phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba (03) 

năm đầu tiên kể từ ngày thành lập; 

m) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; 

n) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý; 

o) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản 

trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

p) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 



Điều lệ Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre  

19 

 

q) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định 

tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng 

giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; 

r) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 

155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

s) Phê duyệt, bổ sung, điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy 

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

t) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải 

được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 16.  Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực 

tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự 

họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 

Luật Doanh nghiệp. 

2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông 

theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền 

được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy 

quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội 

dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và 

bên được ủy quyền. 

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy 

quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải 

xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy 

quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty). 

3. Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử 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; 
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c) Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền. 

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông 

báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại. 

Điều 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 đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở 

lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội 

dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ 

được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng 

số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại 

sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp 

thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 

2. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để 

thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ 

đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu 1/3 giá trị mệnh 

giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như 

nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo 

và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng 

người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền đều 

được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ 

phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp 

hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có 

quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên. 

3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự 

với các quy định tại Điều 19, 20 và 21 Điều lệ này. 

4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc 

biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các 

vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị 

thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại. 

Điều 18.  Triệu tập họp, chƣơng trình họp và thông báo mời họp Đại hội 

đồng cổ đông 
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1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất 

thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các 

trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 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 đủ điều kiện tham gia và biểu quyết/bầu cử tại 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng 

cổ đông được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp 

Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ 

đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày 

trước ngày đăng ký cuối cùng; 

b)  Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; 

c)  Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 

d)  Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc 

họp; 

e)  Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; 

f)  Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ 

đông có quyền dự họp; 

g)  Các công việc khác phục vụ đại hội. 

3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông 

bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời 

công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty đăng ký niêm yết. 

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả 

các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi mốt 

(21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc 

chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu 

liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông 

hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu 

không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải 

nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm: 

a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; 
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b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu 

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; 

c) Phiếu biểu quyết/bầu cử; 

d) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 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 Công ty chậm nhất ba (03) ngày làm 

việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng 

từng loại cổ phần của cổ đông, địa chỉ liên lạc, 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 và loại cổ phần cổ đông 

đó nắm giữ, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. 

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy 

định tại khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều này; 

b) Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 

5% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 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. 

6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị 

quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào 

chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. 

Điều 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 trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. 

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy 

định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời 

hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội 
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đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% 

tổng số phiếu biểu quyết trở lên. 

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy 

định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong 

thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu 

quyết của các cổ đông dự họp. 

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

cổ đông 

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ 

đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có 

mặt đăng ký hết theo trình tự sau: 

a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại 

diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết/phiếu 

bầu cử, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy 

quyền và số phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông 

thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu 

quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý 

kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa/ Ban kiểm phiếu 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; 

b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người 

được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó 

có quyền tham gia và biểu quyết/bầu cử 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/bầu cử trước đó không thay đổi. 

2. Việc bầu chủ tọa, thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Đại biểu và Ban 

kiểm phiếu được quy định như sau: 

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội 

đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản 

trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc 

thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa 
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cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, 

Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp 

trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc 

họp; 

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp 

Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và 

người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; 

c) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp; Ban kiểm tra tư 

cách cổ đông/Đại biểu phục vụ cuộc họp 

d) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo 

đề nghị của chủ tọa cuộc họp. 

3. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối 

với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. 

4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để 

điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương 

trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp. 

a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

b) Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp; 

c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người 

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu 

trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp 

giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác. 

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội 

dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, 

không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố 

ngay trước khi bế mạc cuộc họp. 

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai 

mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; 

trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó 

không thay đổi. 
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7. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền 

sau đây: 

a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh 

hợp pháp, hợp lý khác; 

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những 

người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản 

tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra 

an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người 

đăng ký dự họp tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự 

định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường 

hợp sau đây: 

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

b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp 

tham gia, thảo luận và biểu quyết; 

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

không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 

9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với 

quy định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số 

những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; 

tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành. 

10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng 

cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông 

tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác 

theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 

155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Chứng khoán. 

Điều 21.  Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đƣợc thông 

qua 

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

diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, 

trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: 
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a)  Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

b)  Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

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

d)  Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên 

được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ 

Công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; 

e)  Tổ chức lại, giải thể Công ty; 

f)  Gia hạn hoạt động Công ty. 

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng 

số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định 

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

Lưu ý, Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nếu 

số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát cần 

bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát có thể được thực hiện 

theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu 

quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua 

theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công 

ty. 

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số 

cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ 

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

nghiệp và Điều lệ Công ty. 

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

thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua 

nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau: 

a)  Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty; 

b)  Phê duyệt, bổ sung, điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy 

chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; 
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c)  Định hướng phát triển Công ty; 

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

e)  Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm 

soát; 

f) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% 

tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

g)  Thông qua báo cáo tài chính hằng năm  

h)  Tổ chức lại, giải thể Công ty.  

i)  Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

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

k)  Các vấn đề khác khi Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của 

Công ty. 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại 

hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ 

đông có quyền biểu quyết chậm nhất mười (10) ngày trước thời hạn phải gửi lại 

phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo 

được thực hiện theo quy định tại khoản 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 liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với 

cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, 

địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc 

tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số 

lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; 

d)  Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 

e)  Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý 

kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến; 

f)  Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 

g)  Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 
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4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức 

gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây: 

a) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ 

đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp 

luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong 

phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

b) Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải 

được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu; 

c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung 

phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường 

hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được 

coi là phiếu không tham gia biểu quyết. 

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng 

kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. 

Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a)  Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b)  Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 

c)  Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết/bầu cử đã tham gia biểu 

quyết/bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết/bầu cử hợp lệ và số biểu 

quyết/bầu cử không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết/bầu cử, kèm theo 

phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết/bầu cử; 

d)  Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng 

vấn đề, tổng số phiếu bầu cử từng ứng viên (nếu có); 

e)  Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

f)  Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và 

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. 
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6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong 

thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản 

kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin 

điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được 

thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu 

giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông 

có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 23.  Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm 

hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, 

có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a)  Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b)  Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

c)  Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 

d)  Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

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; 

h)  Tổng hợp số phiếu bầu cử từng ứng viên (nếu có); 

i)  Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương 

ứng; 
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j)  Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ 

chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác 

của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại 

khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp. 

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước 

khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong 

biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội 

dung biên bản. 

3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực 

pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng 

tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt 

được áp dụng. 

4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông 

đăng ký dự họp, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên 

bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải lưu giữ tại 

trụ sở chính của Công ty. 

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo phải 

được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị 

trường chứng khoán. 

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

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc 

biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến 

Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 

Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị 

quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường 

hợp sau đây: 

1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi 

phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ này. 

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này. 

Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ 

nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 151 của Luật Doanh 
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nghiệp, nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi quyết định hủy bỏ nghị 

quyết đó của Tòa án, Trọng tài có hiệu lực, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn 

cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

VII.  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

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

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải 

công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu mười (10) ngày trước 

ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty 

để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên 

Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của 

các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách 

trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành 

viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị 

được công bố bao gồm: 

a)  Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b)  Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d)  Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của 

Công ty khác); 

e)  Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

f)  Các thông tin khác theo quy định của pháp luật (nếu có). 

Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên 

đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác 

và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có). 

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở 

lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông 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 từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được 

đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng 

viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 

50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 
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năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 

70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử 

tối đa tám (08) ứng viên. 

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và 

ứng cử theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp vẫn không đủ số 

lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên theo quy 

định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động 

của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử 

viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu 

thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật. 

4. Trường hợp số lượng ứng cử viên do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử 

thêm theo khoản 3 Điều này vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị tổ 

chức cho các cổ đông khác đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội 

bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng 

quản trị đương nhiệm tổ chức cho các đông khác đề cử thêm ứng cử viên phải 

được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên 

Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.  

5. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện 

theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công 

ty. 

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

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của 

thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với 

số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng 

kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị 

cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. 

2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: 

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một 

phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Công ty hạn chế tối đa thành 

viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo 

tính độc lập của Hội đồng quản trị. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc 

lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá hai (02) nhiệm kỳ liên tục. 

Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các 
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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. 

Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo một (01) thành 

viên. 

Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành 

viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của 

Hội đồng quản trị. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này; 

b. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được là thành viên Hội 

đồng quản trị hoặc đương nhiệm các chức danh quản lý doanh nghiệp của đối thủ 

cạnh tranh. Ngoại trừ trường hợp do Công ty cử đại diện vốn tại doanh nghiệp 

khác mà Công ty có góp vốn. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản 

trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo 

quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp. 

5. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin 

theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty. 

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

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh 

Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và 

nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và 

Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và 

nghĩa vụ sau: 

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh 

doanh hằng năm của Công ty; 

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng 

loại; 
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c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền 

chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; 

e) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 

Luật Doanh nghiệp; 

f) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn 

theo quy định của pháp luật; 

g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác 

có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần 

nhất của Công ty, trừ trường hợp các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 

1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp; 

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và người quản 

lý quan trọng khác do Điều lệ Công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, 

thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy 

quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở Công ty khác, 

quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; 

j) Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành 

công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

k) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định 

thành lập Công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ 

phần của doanh nghiệp khác; 

l) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, 

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông 

qua nghị quyết; 

m) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ 

đông; 

n) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức 

hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 
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o) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty; 

p) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ 

về quản trị Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quy chế về 

công bố thông tin của Công ty; 

q) Yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong 

Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh 

của Công ty và của đơn vị trong Công ty. Người quản lý được yêu cầu phải cung 

cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên 

Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin được quy định 

như sau: 

- Thành viên Hội đồng quản trị phải trình nội dung yêu cầu cung cấp lên Hội 

đồng quản trị công ty. 

- Xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị sẽ triệu tập họp để lấy ý kiến trong thời 

hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của thành viên Hội đồng 

quản trị về nội dung được yêu cầu cung cấp thông tin.  

- Nếu nội dung trên được Hội đồng quản trị thông qua thì người quản lý được 

yêu cầu cung cấp thông tin sẽ cung cấp các thông tin theo yêu cầu trong vòng bảy 

(07) ngày. 

r) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 

khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của 

Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 

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

Luật Chứng khoán. 

Điều 28.  Thù lao, thƣởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản 

trị 

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo 

kết quả và hiệu quả kinh doanh. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. 

Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của 

thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính 

mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và 
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thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp 

thường niên. 

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh 

doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, 

được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và 

phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên 

Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện 

những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên 

Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công 

trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức 

khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí 

đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện 

trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát 

sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị 

hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách 

nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không 

bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên 

quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Điều 29.  Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi 

nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 

b)  Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ 

trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c)  Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 
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d)  Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội 

đồng quản trị; 

e)  Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

f)  Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn 

nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười 

(10) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. 

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện 

được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên Hội 

đồng quản trị khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, 

mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử 

lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi 

cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, 

làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ 

chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành 

cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị. 

Điều 30.  Cuộc họp của Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng 

quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng 

quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu 

bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số 

phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo 

nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản 

trị. 

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý một (01) lần và có thể họp bất 

thường. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường 

hợp sau đây: 

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 

b) Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người quản lý khác; 
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c) Có đề nghị của ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; 

d) Các trường hợp khác khi xét thấy cần thiết. 

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong 

đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội 

đồng quản trị. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời 

hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 

Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ 

tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với 

Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp 

Hội đồng quản trị. 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải 

gửi thông báo mời họp chậm nhất là năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. 

Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, 

các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử 

dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. 

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, 

fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ Công ty quy định và 

bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được 

đăng ký tại Công ty. 

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và 

các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên 

Hội đồng quản trị. 

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có 

quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. 

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên 

trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này 

không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong 

thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc 

họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

9. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại 

cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy 
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định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu 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 và biểu quyết theo quy định tại 

khoản 11 Điều này; 

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử 

hoặc hình thức điện tử khác; 

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 

e) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định của pháp luật 

(nếu có). 

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu 

quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội 

đồng quản trị chậm nhất là một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ 

được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp. 

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành 

viên được ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác hoặc cho người khác 

(không phải thành viên Hội đồng quản trị nếu được đa số thành viên Hội đồng 

quản trị chấp thuận) dự họp và biểu quyết. 

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa 

số (quá ½) thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết 

định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Lưu ý, 

Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi 

ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp và Điều 43 Điều lệ công ty. 

Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

1. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực 

thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội 

bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết 

định có tối thiểu là hai (02) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và 

thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội 

đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các 

thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng 



Điều lệ Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre  

40 

 

quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. 

Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu 

quyết thông qua stại cuộc họp của tiểu ban. 

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực 

thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy 

định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. 

Điều 32.  Ngƣời phụ trách quản trị Công ty 

1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất một (01) người phụ 

trách quản trị Công ty để hỗ trợ công tác quản trị Công ty tại doanh nghiệp. Người 

phụ trách quản trị Công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty theo quy định 

tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp. 

2. Người phụ trách quản trị Công ty không được đồng thời làm việc cho tổ 

chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính 

của Công ty. 

3. Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ sau: 

a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 

theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; 

b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng 

cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 

c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

d) Tham dự các cuộc họp; 

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 Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm 

soát; 

g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của 

Công ty; 

h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan; 

i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; 

j) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

VIII.  TỔNG GIÁM ĐỐC; NGƢỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC VÀ THƢ KÝ CÔNG 

TY 
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Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý 

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm 

trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong 

công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Công ty có Tổng Giám đốc, các Phó 

Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm 

miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị 

quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.  

Điều 34. Ngƣời điều hành Doanh nghiệp 

1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, 

Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. 

2. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng 

quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành doanh nghiệp khác với số 

lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội 

đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm để hỗ 

trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức. 

3. Tổng Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng 

Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định. 

4. Tiền lương của người điều hành doanh nghiệp được tính vào chi phí kinh 

doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, 

được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và 

phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc 

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc 

thuê người khác làm Tổng Giám đốc. 

2. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của 

Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng 

quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao. 

3. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được bổ 

nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu 

chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 5 Điều 162 Luật Doanh nghiệp. 

4. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: 



Điều lệ Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre  

42 

 

a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của 

Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty; 

d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; 

e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ 

các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

f) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, 

kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc; 

g) Tuyển dụng lao động; 

h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và 

nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

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. 

Điều 36.  Thƣ ký Công ty 

Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm một (01) hoặc 

nhiều người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ theo quyết định của Hội đồng quản 

trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái 

với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Thư ký Công ty có quyền và 

nghĩa vụ sau đây: 

a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi 

chép các biên bản họp; 

b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ 

được giao; 

c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị 

Công ty; 
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d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa 

thông tin và thủ tục hành chính; 

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ 

Công ty. 

IX. BAN KIỂM SOÁT 

Điều 37.  Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát 

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy 

định tại khoản 1, Điều 25 Điều lệ này. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 

10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng 

viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 

40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 

bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 

60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề 

cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

2. Trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và 

ứng cử theo khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp không đủ số lượng cần thiết, 

Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều 

lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban 

kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng viên phải được công 

bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm 

soát theo quy định của pháp luật. 

3. Trường hợp số lượng ứng viên do Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm 

theo khoản 2 Điều này vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương 

nhiệm tổ chức cho các cổ đông khác đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy 

chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban 

kiểm soát đương nhiệm tổ chức cho các đông khác đề cử thêm ứng viên phải được 

công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban 

kiểm soát theo quy định của pháp luật. 

Điều 38.  Thành phần Ban Kiểm soát 
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1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của thành 

viên Ban kiểm soát không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm 

kỳ không hạn chế. 

2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo 

quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và các tiêu chuẩn sau: 

a) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

b) Không được là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập 

thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước 

đó. 

3. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo 

quy định tại khoản 2 Điều này; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này. 

4. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, 

trừ trường hợp bất khả kháng; 

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban 

kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; 

d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 39.  Trƣởng Ban kiểm soát 

1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban 

kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát 

phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát 

phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, 

tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên 

quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát: 

a) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 
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b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác cung 

cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; 

c) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội 

đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 40.  Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát 

Ngoài các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp, 

Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ sau: 

1. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm 

toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; quyết 

định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, 

bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết. 

2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt 

động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác. 

4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ 

đông. 

5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ 

Công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành 

khác của doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng 

quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và 

có giải pháp khắc phục hậu quả. 

6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ 

đông thông qua. 

7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 

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

điều của Luật Chứng khoán. 

8. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi 

nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và 

nhân viên của Công ty trong giờ làm việc. 

9. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 

Giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài 



Điều lệ Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre  

46 

 

liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty. Trình tự, 

thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin như sau: 

- Thành viên Ban kiểm soát phải trình nội dung yêu cầu cung cấp lên Ban 

kiểm soát công ty. 

- Xét thấy cần thiết, Ban kiểm soát sẽ triệu tập họp để lấy ý kiến trong thời 

hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của thành viên Ban kiểm 

soát về nội dung được yêu cầu cung cấp thông tin.  

- Nếu nội dung trên được Ban kiểm soát thông qua thì người quản lý được yêu 

cầu cung cấp thông tin sẽ cung cấp các thông tin theo yêu cầu trong vòng bảy (07) 

ngày. 

10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

Điều 41.  Cuộc họp của Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành 

viên tham dự họp ít nhất là 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban 

kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban 

kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của 

Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên 

Ban kiểm soát. 

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám 

đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề 

cần được làm rõ. 

Điều 42.  Tiền lƣơng, thù lao, thƣởng và lợi ích khác của thành viên Ban 

kiểm soát 

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát 

được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích 

khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định 

tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng 

năm của Ban kiểm soát. 

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử 

dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này 

không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được 
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Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết 

định khác. 

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí 

kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh 

nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng 

trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty. 

X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƢỜI ĐIỀU 

HÀNH KHÁC 

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và 

người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả 

những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một 

cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty. 

Điều 43.  Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc 

và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, 

người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được 

sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của 

Công ty. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc 

và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty khác do Công 

ty nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với 

những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với 

các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, 

Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của 

pháp luật chứng khoán về công bố thông tin. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch 

mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. 



Điều lệ Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre  

48 

 

5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, 

người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không 

được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các 

giao dịch có liên quan. 

6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, 

thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, 

tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp 

sau đây: 

a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong 

báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao 

dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành 

viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội 

đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của 

những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan; 

b) Đối với giao dịch có giá trị từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch 

phát sinh trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên 

có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần 

nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi 

ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, 

người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan. 

c) Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài 

sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông 

đó đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua 

bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan. 

Điều 44.  Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thƣờng 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc 

và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, 

không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do 

hành vi vi phạm của mình gây ra. 

2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một 

bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, 
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hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người 

đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

Giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền 

đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung 

thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có 

bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình. 

3. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các 

khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) khi giải quyết 

những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo 

hiểm cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên. 

XI.  QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 

Điều 45.  Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ 

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau: 

a) Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên 

và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi 

thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều 

lệ Công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông; 

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở 

lên hoặc có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định 

của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban 

kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, 

trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.  

2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu 

tra cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ 

đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc 

và người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh 

sách cổ đông, sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới 

chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật. 

4. Công ty phải lưu giữ Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh 
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quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên 

bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng 

quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và 

các tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với 

điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa 

điểm lưu trữ các tài liệu này. 

5. Điều lệ Công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. 

XII.  CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN 

Điều 46.  Công nhân viên và công đoàn 

1. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn 

đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo 

hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều 

hành doanh nghiệp. 

2. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn 

đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn 

mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy 

định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành. 

XIII.  PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 

Điều 47.  Phân phối lợi nhuận 

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ 

tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. 

2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi 

trả liên quan tới một loại cổ phiếu. 

3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 

thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ 

quan thực thi quyết định này. 

4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ 

phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. 

Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các 

thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty 

đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung 

cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về 
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khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các 

cổ phiếu đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành 

thông qua Công ty chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt 

Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. 

5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông 

qua nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. 

Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu 

các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận 

thông báo hoặc tài liệu khác. 

6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo 

quy định của pháp luật. 

XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ 

TOÁN 

Điều 48.  Tài khoản ngân hàng 

1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam. 

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần 

thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của 

pháp luật. 

3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông 

qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài 

khoản. 

Điều 49.  Năm tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng một (01) hàng 

năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12. 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 12 của năm cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp đó. 

Điều 50.  Chế độ kế toán 

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế 

độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành, chấp thuận. 
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2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo 

quy định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính 

xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của 

Công ty. 

3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp 

Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được 

tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn 

đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp. 

XV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN VÀ TRÁCH 

NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Điều 51.  Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý 

1. Công ty phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải được 

kiểm toán theo quy định của pháp luật. Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã 

được kiểm toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường 

chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết 

minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải 

phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty. 

3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và 

báo cáo tài chính quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường 

chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 52. Báo cáo thƣờng niên 

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp 

luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY 

Điều 53.  Kiểm toán 

1. Đại hội đồng cổ đông chỉ định một Công ty kiểm toán độc lập hoặc thông 

qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị 

quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài 

chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều 

kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị. 

2. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty. 
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3. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của 

Công ty được tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các 

thông báo và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và 

được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo 

cáo tài chính của Công ty. 

XVII. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP 

Điều 54.  Dấu của doanh nghiệp 

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ 

ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 

2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu 

của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có). 

3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định 

của pháp luật hiện hành. 

XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY 

Điều 55.  Giải thể Công ty 

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau: 

a) Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

b) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật 

Quản lý thuế có quy định khác; 

c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn 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 56. Thanh lý 

1. Sau khi có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập 

Ban thanh lý gồm ba (03) thành viên, trong đó 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 (01) 

Công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. 

Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên của Công 

ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được Công ty 

ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty. 
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2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về 

ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay 

mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án 

và các cơ quan hành chính. 

3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau: 

a)  Các chi phí thanh lý; 

b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi 

khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã 

ký kết; 

c)  Nợ thuế; 

d)  Các khoản nợ khác của Công ty; 

e)  Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) 

trên đây được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán 

trước. 

XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 

Điều 57.  Giải quyết tranh chấp nội bộ 

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của 

Công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, 

Điều lệ Công ty, các quy định pháp luật khác hoặc thỏa thuận giữa: 

a) Cổ đông với Công ty; 

b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc hay người 

điều hành khác; 

Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng 

và hòa giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ 

tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh 

chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong 

vòng ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp 

tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ 

bên nào cũng có thể yêu cầu Trưởng Ban Kiểm soát chỉ định một chuyên gia độc 

lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp. 
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2. Trường hợp không đạt được quyết định hòa giải trong vòng sáu (06) tuần từ 

khi bắt đầu quá trình hòa giải hoặc nếu quyết định của trung gian hòa giải không 

được các bên chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc Tòa 

án. 

3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa giải. 

Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án. 

XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 

Điều 58.  Điều lệ Công ty 

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem 

xét, quyết định. 

2. Trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động của Công ty 

chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trường hợp có quy định pháp luật 

mới khác với điều khoản trong Điều lệ này thì áp dụng những quy định đó để điều 

chỉnh hoạt động của Công ty. 

XXI. NGÀY HIỆU LỰC 

Điều 59.  Ngày hiệu lực 

1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty 

Cổ Phần Đông Hải Bến Tre nhất trí thông qua ngày 21 tháng 06 năm 2021 tại Tỉnh 

Bến Tre và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 

2. Điều lệ được lập thành 10 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại 

trụ sở chính của Công ty. 

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ 

tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị. 

Họ, tên, chữ ký của ngƣời đại diện theo pháp luật 
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- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 17/6/2020 (Luật Doanh 
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- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại 

chúng (Thông tư 116/2020/TT-BTC). 
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1.  Điểm b, khoản 1, Điều 1 

b. "Luật doanh nghiệp" là Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 

năm 2014; 

Điểm b, khoản 1, Điều 1 

b. Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 

được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông 

qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Sửa đổi phù hợp với 

Luật doanh nghiệp  

2.  Điểm c, khoản 1, Điều 1 

c."Luật chứng khoán" là Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 

2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 

ngày 24 tháng 11 năm 2010; 

Điểm c, khoản 1, Điều 1 

c. Luật chứng khoán  là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 

được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông 

qua ngày 26 tháng 11 năm 2019. 

Sửa đổi phù hợp với 

Luật Chứng khoán  

3.  Không quy định Điểm f, khoản 1, Điều 1 

f. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý Công ty, bao gồm 

Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 

Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác do Đại hội đồng 

Sửa đổi phù hợp với 

Luật doanh nghiệp 

năm 2020 
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cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm;  

4.  Điểm f, khoản 1, Điều 1. Giải thích thuật ngữ 

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; 

Điểm g, khoản 1, Điều 1. Giải thích thuật ngữ 

g. Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại 

khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán; 

Sửa đổi phù hợp với 

Luật Chứng khoán 

năm 2019 

5.  Điểm g, khoản 1, Điều 1. Giải thích thuật ngữ 

g. "Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 9 Điều 6 

Luật chứng khoán; 

Điểm j, khoản 1, Điều 1. Giải thích thuật ngữ 

j. "Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 

Luật chứng khoán; 

Sửa đổi phù hợp với 

Luật Chứng khoán 

năm 2019 

6.  Không quy định Điểm k, khoản 1, Điều 1. Giải thích thuật ngữ 

k. Thành viên Ban kiểm soát là Kiểm soát viên; 

Sửa đổi cho phù hợp 

với Thông tư 

116/2020/TT-BTC 

7.  Không quy định Điểm m, khoản 1, Điều 1. Giải thích thuật ngữ 

m. Sở giao dịch chứng khoán là Sở giao dịch chứng khoán Việt 

Nam và các Công ty con. 

Sửa đổi phù hợp với 

Luật Chứng khoán 

năm 2019 

8.  II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN 

PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện 

II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN 

PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN 

HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA CÔNG TY 

Sửa đổi cho phù hợp 

với Thông tư 

116/2020/TT-BTC 
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và thời hạn hoạt động của Công ty Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 

9.  Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty  

Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám 

Đốc Công ty. 

 

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty  

1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng 

Giám đốc. 

2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện 

cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao 

dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, 

bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, 

Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện 

theo điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác 

theo quy định của pháp luật hiện hành. 

3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt 

Nam; và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện 

quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tại Công ty 

khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. 

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

của 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 Công ty trong phạm vi 

đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của 

Công ty trở lại làm việc, hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị 

quyết định cử người khác thay thế. 

5. Trường hợp vắng mặt ở Việt Nam quá ba mươi (30) ngày mà 

Sửa đổi cho phù hợp 

với Thông tư 

116/2020/TT-BTC; 
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không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ 

của người đại diện theo pháp luật của Công ty thì Hội đồng quản 

trị sẽ cử người khác làm đại diện theo pháp luật của Công ty. 

10.  Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty 

1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt 

động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và 

Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và 

thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của 

Công ty. 

2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh 

vực khác mà pháp luật không cấm và được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua. 

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

Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các 

ngành nghề quy định tại Điều lệ này đã đăng ký, thông báo thay 

đổi nội dung đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và đã công 

bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. 

Sửa đổi cho phù hợp 

với Thông tư 

116/2020/TT-BTC 

11.  Không quy định Khoản 5, Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 

5. Công ty chính thức hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần 

theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1300358260 do 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bến Tre cấp lần đầu ngày 02/4/2003. 

Căn cứ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, tính đến thời điểm 

hiện nay cổ phần phổ thông của các cổ đông sáng lập đã hết thời 

gian hạn chế chuyển nhượng. 

Sửa đổi cho phù hợp 

với Thông tư 

116/2020/TT-BTC; 

Thông tin Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh 

nghiệp. 

12.  Khoản 5, 6, 7, Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 

5. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông 

Khoản 6, 7, 8, Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 

6. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông 

Sửa đổi cho phù hợp 

với: 
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hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông 

của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết 

định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội 

đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể 

phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và 

cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không 

được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với 

những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường 

hợp cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo 

phương thức đấu giá. 

6. Công ty có thể mua cổ phần do chính công ty đã phát hành theo 

những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật 

hiện hành. Cổ phần do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội 

đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với 

quy định của Điều lệ này, Luật Chứng khoán và văn bản hướng 

dẫn liên quan. 

7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được 

Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của 

pháp luật. 

 

hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông 

của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết 

định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội 

đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể 

phân phối số cổ phần đó cho cổ đông và người khác với điều kiện 

không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các 

cổ đông hiện hữu trừ trường hợp trừ trường hợp Đại hội đồng cổ 

đông có chấp thuận khác hoặc pháp luật về chứng khoán có quy 

định khác. 

 

 

7. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành 

theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp 

luật hiện hành. 

 

 

 

8. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy 

định của pháp luật. 

 

- Thông tư 

116/2020/TT-

BTC; 

- Luật Chứng 

khoán năm 2019;  

- Điều 124, Luật 

doanh nghiệp 

năm 2020. 

 

13.  Khoản 2, 3, 4 Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 

2. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty phát hành, bút toán ghi sổ 

hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ 

phần của công ty đó. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo 

Khoản 2, 3, 4 Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 

2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp 

pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức 

phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại 

Sửa đổi cho phù hợp 

với Thông tư 

116/2020/TT-BTC, 

Luật doanh nghiệp 
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quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật doanh nghiệp. 

3. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị 

chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc 

trong thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định, kể từ 

ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại 

phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ 

phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần 

không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu. 

4. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị 

hư hỏng, người sở hữu cổ phiếu đó có thể đề nghị được cấp chứng 

nhận cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc 

sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty. 

khoản 1 Điều 121 Luật doanh nghiệp. 

3. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ 

đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty 

hoặc trong thời hạn hai (02) tháng kể từ ngày thanh toán đầy đủ 

tiền mua cổ phần theo quy định tại phương án phát hành cổ phiếu 

của Công ty (hoặc thời hạn khác theo Điều khoản phát hành quy 

định), người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. 

Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in 

chứng nhận cổ phiếu. 

4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới 

hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề 

nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội 

dung sau đây: 

a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại 

dưới hình thức khác; 

b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ 

việc cấp lại cổ phiếu mới. 

2020. 

14.  Khoản 1, Điều 12. Quyền của cổ đông 

1. Cổ đông là người chủ sở hữu 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 

Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty. 

Không quy định Phù hợp Luật Doanh 

nghiệp 2020 
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15.  Khoản 2, Điều 12. Quyền của cổ đông 

2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: 

a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc thực hiện 

bỏ phiếu từ xa; 

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. Được ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ 

cổ phần phổ thông mà họ sở hữu; 

 

đ. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cổ 

đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác; 

e. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, sổ 

biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông; 

g. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một 

phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công 

ty sau khi Công ty đã thanh toán cho chủ nợ và các cổ đông nắm 

giữ loại cổ phần khác của Công ty theo quy định của pháp luật; 

h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp 

Khoản 1, Điều 12. Quyền của cổ đông 

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: 

a) Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và 

thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại 

diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ Công ty, pháp 

luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết; 

b) Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông; 

c) Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần 

phổ thông của từng cổ đông trong Công ty; 

d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 

Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan; 

e) Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc 

trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi 

thông tin không chính xác của mình; 

f) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Công ty, biên 

bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông; 

g) Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản 

còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty; 

h) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy 

định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp; 

Sửa đổi phù hợp với 

Điều 115 Luật Doanh 

nghiệp 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

STT NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CĂN CỨ PHÁP LÝ 

quy định của Luật Doanh nghiệp; 

i. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật. 

(Các quyền đối với các loại cổ phần khác.) 

 

i) Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo 

cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. 

Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và 

nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông; 

j) Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường 

do Công ty công bố theo quy định của pháp luật; 

k) Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị 

đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, 

Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

l) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

16.  Khoản 3 Điều 12. Quyền của cổ đông 

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần phổ 

thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các 

quyền sau: 

a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo 

quy định tương ứng tại Khoản 2 Điều 24 và Khoản 2 Điều 32 

Điều lệ này; 

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội 

đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật 

Doanh nghiệp; 

c. Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội 

đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu 

Khoản 2, 3 Điều 12. Quyền của cổ đông 

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần 

phổ thông trở lên có các quyền sau: 

a) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 

Luật Doanh nghiệp; 

b) Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết 

định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng 

năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông 

qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí 

mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty; 

c) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan 
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của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát; 

d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan 

đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần 

thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ 

thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu 

hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá 

nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập 

hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng 

cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số 

cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ 

phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;; 

đ. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này. 

đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần 

thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung 

sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của 

cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc 

số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ 

đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần 

của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ 

sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, 

mục đích kiểm tra; 

d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ 

đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty 

chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến 

nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ 

đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp; 

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ 

thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm 

soát thực hiện như sau: 

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào 

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp 

nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội 

đồng cổ đông; 

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm 

soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được 
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quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm 

soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ 

đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do 

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử  theo 

quy định tại Điều 25 và Điều 37 Điều lệ này. 

17.  Điều 13. Nghĩa vụ của các cổ đông 

Cổ đông có các nghĩa vụ sau: 

1. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế của Công ty; chấp 

hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 

2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện 

quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền 

hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành 

viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ 

đông. 

3. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định. 

4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần. 

5. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện 

hành. 

6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi 

hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây: 

Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông 

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau: 

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua. 

2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi 

Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc 

người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần 

hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này 

thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải 

cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài 

sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và 

các thiệt hại xảy ra. 

3. Tuân thủ Điều lệ Công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công 

ty. 

4. Chấp hành Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, 

Hội đồng quản trị. 

5. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại 

Bổ sung cho phù hợp 

Thông tư 

116/2020/TT-BTC 
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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 nguy cơ tài chính 

có thể xảy ra đối với Công ty. 

Điều lệ Công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung 

cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; 

nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung 

cấp cho tổ chức, cá nhân khác. 

6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền 

biểu quyết/bầu cử thông qua các hình thức sau: 

a) Tham dự và biểu quyết/bầu cử trực tiếp tại cuộc họp; 

b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết/bầu 

cử tại cuộc họp; 

c) Tham dự và biểu quyết/bầu cử thông qua hội nghị trực tuyến, 

bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; 

d) Gửi phiếu biểu quyết/bầu cử đến cuộc họp thông qua thư, fax, 

thư điện tử; 

7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi 

hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây: 

a) Vi phạm pháp luật; 

b) Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc 

phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; 

c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài 

chính đối với Công ty. 

8. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện 

hành. 
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18.  Khoản 1, Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của 

Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một 

(01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời 

hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.  

Khoản 1, Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của 

Công ty. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên mỗi năm 

một (01) lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc 

năm tài chính. Hội đồng quản trị quyêt định gia hạn họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên trong trương hợp cần thiết, nhưng 

không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hôi đồng cổ đông có thể họp bất 

thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi 

chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. 

Sửa đổi cho phù hợp 

Thông tư 

116/2020/TT-BTC 

19.  Khoản 2, Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 

2. Hội đồng quản trị tổ chức 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 Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính năm 

và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm toán viên độc 

lập có thể được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua 

các báo cáo tài chính năm. 

Khoản 2, Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 

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 Công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được 

kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 

của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán 

trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm 

toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của 

Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ 

chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự 

họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty. 

Sửa đổi cho phù hợp 

Thông tư 

116/2020/TT-BTC 

20.  Khoản 3, Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất 

thường trong các trường hợp sau: 

Khoản 3, Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất 

thường trong các trường hợp sau: 

Sửa đổi cho phù hợp 

Thông tư 

116/2020/TT-BTC 
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a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 

b. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại 

ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật. 

 

 

c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại 

khoản 2 Điều 114 của Luật doanh nghiệp. 

 

 

 

d. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát. 

đ. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ 

công ty. 

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 

b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của 

pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một 

phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này; 

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại 

khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp 

Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó 

nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông 

liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập 

hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan; 

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ 

này. 

21.  Khoản 4, Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội 

đồng quản trị còn lại như quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 14 

hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm d và Điểm e Khoản 3 

Điều 14; 

 

 

 

 

 

Khoản 4, Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 

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 sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại 

điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại 

điểm c và điểm d khoản 3 Điều này; Hội đồng quản trị phải thông 

báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn 

đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu 

bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong 

thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành 

Sửa đổi cho phù hợp 

Điều 140 Luật Doanh 

nghiệp; 

Sửa đổi cho phù hợp 

Thông tư 

116/2020/TT-BTC 
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b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 14 thì trong 

thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế 

Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định tại khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp; 

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 14 thì trong thời hạn 

ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu 

quy định tại Điểm d Khoản 3 này có quyền thay thế Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp. 

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp 

Đại hội đồng cổ đông có quyền đề nghị cơ quan đăng ký kinh 

doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu 

tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được công ty hoàn lại. 

Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi 

tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại. 

viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan; 

b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong 

thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội 

đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 

khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp; 

c) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc 

nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều này có quyền 

yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định tại Luật Doanh nghiệp; 

 

 

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp 

Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh 

giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến 

hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí 

này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham 

dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại. 

d) Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 

khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp. 

22.  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: 

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

1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: 

a) Thông qua định hướng phát triển của Công ty; 

Sửa đổi cho phù hợp 

Điều 138, 139 Luật 

Doanh nghiệp; 

Sửa đổi cho phù hợp 
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a. Báo cáo tài chính năm được kiểm toán; 

b. Báo cáo của Hội đồng quản trị; 

c. Báo cáo của Ban kiểm soát; 

d. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty. 

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua 

quyết định về các vấn đề sau: 

a. Thông qua các báo cáo tài chính năm; 

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 Đại hội đồng cổ 

đông; 

c. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị; 

d. Lựa chọn công ty kiểm toán; 

đ. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng 

quản trị và Ban kiểm soát; 

e. 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 Công ty; 

h. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với 

mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên 

sáng lập trong vòng ba năm đầu tiên kể từ ngày thành lập; 

b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được 

quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại 

cổ phần; 

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, 

thành viên Ban kiểm soát; 

d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng 

giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của 

Công ty; 

e) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 

f) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi 

loại; 

h) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, 

thành viên Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông 

Công ty; 

i) Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty; 

j) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích 

khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

k) Phê duyệt, bổ sung, điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị 

Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt 

động của Ban kiểm soát; 

l) Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết 

định Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt 

Thông tư 

116/2020/TT-BTC 
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i. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; 

k. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người 

thanh lý; 

l. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban 

kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty; 

m. Quyết định đầu tư, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi 

nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài 

sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo 

cáo tài chính gần nhất được kiểm toán; 

n. Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ 

thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán 

theo quy định tại điều 130 Luật doanh nghiệp. 

o. Việc Tổng giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị; 

p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với 

những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh 

nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của 

Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài 

chính gần nhất được kiểm toán; 

q. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế 

khác của Công ty. 

3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp 

sau đây: 

a. Thông qua các hợp đồng quy định tại Khoản 1 Điều 14 khi cổ 

đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của 

động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi 

xét thấy cần thiết; 

m) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. 

2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: 

a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty; 

b) Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán; 

c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động 

của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; 

d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, 

kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; 

e) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và 

thành viên Ban kiểm soát; 

f) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; 

g) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, 

thành viên Ban kiểm soát; 

i) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích 

khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

j) Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết 

định Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các 

hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết; 

k) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty; 
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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 theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua 

lại được thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc chào mua công khai 

trên Sở giao dịch chứng khoán. 

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. 

l) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với 

mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên 

sáng lập trong vòng ba (03) năm đầu tiên kể từ ngày thành lập; 

m) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; 

n) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người 

thanh lý; 

o) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng 

giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất 

của Công ty; 

p) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi 

loại; 

q) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được 

quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng 

hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong 

báo cáo tài chính gần nhất; 

r) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị 

định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

s) Phê duyệt, bổ sung, điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị 

Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt 

động Ban kiểm soát; 

t) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương 

trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp 
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Đại hội đồng cổ đông. 

23.  Điều 16. Đại diện theo ủy quyền 

1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo luật 

pháp có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp 

có nhiều hơn một người đại diện được cử thì phải xác định cụ thể 

số cổ phần và số phiếu bầu được uỷ quyền cho 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 Công ty và phải có chữ 

ký theo quy định sau đây: 

a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người uỷ quyền thì giấy ủy 

quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và người được uỷ quyền dự 

họp; 

b. Trường hợp người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ 

chức là người uỷ quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của 

người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật của 

cổ đông và người được uỷ quyền dự họp; 

c. Trong trường hợp khác thì giấy uỷ quyền phải có chữ ký của 

người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ 

quyền dự họp. 

Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn 

bản uỷ quyền trước khi vào phòng họp. 

3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người uỷ quyền ký giấy chỉ 

định đại diện, việc chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ 

được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định đại diện đó được xuất 

trình cùng với giấy uỷ quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của 

Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức 

có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số 

cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong 

các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp. 

2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội 

đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành 

văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật 

về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ 

chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung 

ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên 

ủy quyền và bên được ủy quyền. 

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn 

bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì 

người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban 

đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ 

chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty). 

 

 

 

 

 

3. Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử của người được ủy quyền dự 

họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một 

Sửa đổi cho phù hợp 

Điều 144 Luật Doanh 

nghiệp và Thông tư 

116/2020/TT-BTC 
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giấy uỷ quyền đó (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty). 

4. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 16, phiếu biểu quyết 

của người được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền 

vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây: 

a. Người uỷ quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự 

hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; 

b. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định uỷ quyền; 

c. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện 

việc uỷ quyền. 

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận 

được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được 

triệu tập lại. 

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 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. 

24.  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 75% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu 

đãi nói 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 

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 đại diện từ 65% 

tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp thông 

qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi 

bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ 

được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở 

hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc 

được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần 

ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị 

quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 

2. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ 

phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá 

Sửa đổi cho phù hợp 

khoản 5, Điều 148 

Luật Doanh nghiệp, 

Thông tư 

116/2020/TT-BTC 
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diện được uỷ 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 19 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 Công ty không bị thay đổi khi Công ty 

phát hành thêm các cổ phần cùng loại. 

trị khi có tối thiểu 02 cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của 

họ) và nắm giữ tối thiểu 1/3 giá trị mệnh giá của các cổ phần loại 

đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu 

trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong thời hạn 30 ngày tiếp theo 

và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc 

vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông 

qua đại diện theo ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu 

yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi 

nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực 

tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ 

phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc 

họp nêu trên. 

3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực 

hiện tương tự với các quy định tại Điều 19, 20 và 21 Điều lệ này. 

4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các 

quyền đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối 

với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi 

nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đổi khi Công ty 

phát hành thêm các cổ phần cùng loại. 

25.  Khoản 1 Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông 

báo họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc Đại hội 

đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại 

Điểm b hoặc Điểm c Khoản 4 Điều 14 Điều lệ này. 

Khoản 1 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 và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng 

cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại khoản 3 

Điều 14 Điều lệ này. 

Sửa đổi cho phù hợp 

Thông tư 

116/2020/TT-BTC 
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26.  Mục a Khoản 2 Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và 

thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 

2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những 

nhiệm vụ sau đây: 

a. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp. Danh sách cổ đông có 

quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký 

cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội 

đồng cổ đông được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi 

giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.; 

Mục a Khoản 2 Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và 

thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các 

công việc sau đây: 

a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu 

quyết/bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ 

đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 

10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. 

Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có 

quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày  trước 

ngày đăng ký cuối cùng; 

Sửa đổi cho phù hợp 

khoản 1, Điều 141 

Luật Doanh nghiệp 

và khoản 1, Điều 273 

Nghị định 

155/2020/NĐ-CP 

 

27.  Khoản 3 Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông 

báo họp Đại hội đồng cổ đông 

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 Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, 

Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc 

đăng ký giao dịch). Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh 

sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) 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 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 

Khoản 3 Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông 

báo họp Đại hội đồng cổ đông 

3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả 

các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên 

lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử 

của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch 

chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết. 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 

21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông 

báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp 

Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ 

được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và 

đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp 

tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, 

thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp 

Sửa đổi cho phù hợp 

Điều 141 Luật Doanh 

nghiệp 2020 
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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, Ban kiểm soát; 

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. 

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, thành viên Ban kiểm soát; 

c. Phiếu biểu quyết/bầu cử; 

d. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 

28.  Khoản 4 Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông 

báo họp Đại hội đồng cổ đông 

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 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 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 và loại cổ phần cổ đông đó 

nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp. 

Khoản 4 Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông 

báo họp Đại hội đồng cổ đông 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 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 Công ty chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai 

mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng 

loại cổ phần của cổ đông, địa chỉ liên lạc, 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 và loại cổ phần cổ đông đó 

nắm giữ, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. 

Sửa đổi cho phù hợp 

Khoản 2, Điều 142 

Luật Doanh nghiệp 

2020 và thực tế Công 

ty. 

 

29.  Khoản 5 Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông 

báo họp Đại hội đồng cổ đông 

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 

Khoản 5, khoản 6 Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp 

và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 

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 

Sửa đổi cho phù hợp 

Khoản 3, Điều 142 

Luật Doanh nghiệp 

2020 và thực tế Công 
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trường hợp sau: 

a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, 

không đúng nội dung; 

b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không 

nắm giữ đủ từ [5%] cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên 

tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại khoản 3 Điều 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. 

 

trường hợp sau: 

a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều 

này; 

b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không 

nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại 

khoản 2 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. 

6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và 

đưa kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương 

trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 

Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và 

nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. 

ty. 

 

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

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp 

đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết. 

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 

ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, 

người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải 

được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự 

định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ 

đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là 

các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện 

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

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 trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. 

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến 

hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp 

lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày 

dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 

hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng 

số phiếu biểu quyết trở lên. 
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3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện 

tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập 

họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần 

thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Trường hợp 

này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không 

phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. 

 

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành 

theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ 

ba phải được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự 

định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba 

được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của 

các cổ đông dự họp. 

 

31.  Khoản 1, khoản 2, khoản 3, Điều 20. Thể thức tiến hành họp 

và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

1. Trước ngày khai mạc cuộc họp, Công ty phải thực hiện thủ tục 

đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các 

cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. 

2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông 

hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu 

quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại 

diện được uỷ 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 

thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm 

tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số 

phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ từng 

vấn đề được Chủ toạ thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết 

vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu 

hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ toạ. Số thành viên 

của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề 

nghị của Chủ toạ. 

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 

Khoản 1, 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, Công ty phải tiến hành thủ tục 

đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các 

cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau: 

a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông 

hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu 

quyết/phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử, trên đó ghi số đăng ký, họ 

và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu 

biểu quyết/phiếu bầu cử của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông 

thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương 

trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, 

không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được 

Chủ tọa/ Ban kiểm phiếu 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; 

b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức 

hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có 

quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu 
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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. 

quyết/bầu cử 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/bầu cử trước đó 

không thay đổi. 

32.  Khoản 4 Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

 

 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội 

đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm 

thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị 

còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo 

nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, 

Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu 

chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu 

bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. 

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông điều khiển cuộc họp bầu chủ tọa cuộc họp và người 

có số phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp. 

 

 

 

 

 

Khoản 2, Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

2. Việc bầu chủ tọa, thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Đại 

biểu  và Ban kiểm phiếu được quy định như sau: 

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho 

thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch 

vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên 

Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa 

cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được 

người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội 

đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp 

và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; 

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên 

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ 

đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm 

chủ tọa cuộc họp; 

c) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp; Ban 

kiểm tra tư cách cổ đông/Đại biểu phục vụ cuộc họp; 

d) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm 

phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp. 
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33.  Khoản 6, 9 Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

6. 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. 

…. 

9. 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. 

 

Khoản 4, Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và 

hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có 

trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh 

được mong muốn của đa số người dự họp. 

a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

b) Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp; 

c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại 

hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay 

đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần 

thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử 

dụng những hình thức lựa chọn khác. 

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề 

trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng 

biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết 

quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc 

họp. 

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc 

họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu 

quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của 

những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 
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34.  Khoản 7 Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

7. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu 

Khoản 8, khoản 9 Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu 

quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có 
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cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp 

cần thiết theo quy định tại khoản 8 Điều 142 Luật doanh nghiệp. 

 

đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá ba (03) ngày làm 

việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc 

họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây: 

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

dự họp; 

b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ 

đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết; 

c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho 

cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 

9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ 

đông trái với quy định tại khoản 6 Điều này, Đại hội đồng cổ 

đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay 

thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị 

quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành. 

116/2020/TT-BTC 

- Sửa đổi để rõ ràng, 

phù hợp quy định 

tại Điều 146, LDN 

2020 

- Phù hợp thực tế 

hoạt động của Công 

ty 

 

35.  Khoản 8 Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

8. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền yêu cầu 

các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự 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. 

Khoản 7 Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

7. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông có quyền sau đây: 

a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện 

pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; 

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục 

xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố 

ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp 

hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc 

- Sửa đổi cho phù 

hợp Thông tư 

116/2020/TT-BTC 

- Sửa đổi để rõ ràng, 

phù hợp quy định 

tại Điều 146, LDN 

2020 

- Phù hợp thực tế 

hoạt động của Công 



28 

STT NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CĂN CỨ PHÁP LÝ 

họp Đại hội đồng cổ đông. ty 

36.  Khoản 10, khoản 11, khoản 12 Điều 20. Thể thức tiến hành 

họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

10. 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. 

11. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ 

đông được coi là tham gia đại hội ở địa điểm chính của đại hội. 

12. Hàng năm, 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. 

Khoản 10 Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức 

Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách 

nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ 

phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 

144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 

155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. 

- Sửa đổi cho phù 

hợp Thông tư 

116/2020/TT-BTC 

- Sửa đổi để rõ ràng, 

phù hợp quy định 

tại Điều 273 Nghị 

định số 155/NĐ-

CP; 

- Phù hợp thực tế 

hoạt động của Công 

ty 

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

 

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ 

được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các 

Điều 21: Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

được thông qua 

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu 

trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán 

thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 

Sửa đổi cho phù hợp 

Điều 148 Luật doanh 

nghiệp và Thông tư 

116/2020/TT-BTC 
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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: 

a. Thông qua báo cáo tài chính năm; 

b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;  

c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản 

trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm 

Tổng giám đốc. 

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực 

hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp. 

 

 

3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc 

sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu 

được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao 

dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá 

trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo 

cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có 

từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết 

có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại 

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 

3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 

Lưu ý, Trường hợp bầu thành viên HĐQT và BKS, nếu số ứng 

viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT/BKS cần bầu thì 

việc bầu thành viên HĐQT/BKS có thể được thực hiện theo 

phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương 

thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ 

lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực 

hiện theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty. 

 

 

 

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ 

đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả 

cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 

3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: 

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

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

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

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài 

sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

e) Tổ chức lại, giải thể Công ty; 

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 

100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu 

lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị 

quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 
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được thực hiện đúng như quy định. Công ty. 

38.  Khoản 1, 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 nếu xét thấy cần 

thiết vì lợi ích của Công ty. 

 

Khoản 1, Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông 

bằng văn bản để thông qua Quyết định/Nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông 

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để 

thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện 

theo quy định sau đây: 

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để 

thông qua quyết định/nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các 

vấn đề sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty; 

b) Phê duyệt, bổ sung, điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị 

Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt 

động Ban kiểm soát; 

c) Định hướng phát triển Công ty; 

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

e) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và 

Ban kiểm soát; 

f) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn 

hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần 

nhất của Công ty; 

g.)Thông qua báo cáo tài chính hằng năm  

h) Tổ chức lại, giải thể Công ty.  

i) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

Sửa đổi phù hợp Điều 

148, 149 Luật Doanh 

nghiệp 2020 
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j) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; 

k) Các vấn đề khác khi Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi 

ích của Công ty. 

 

39.  Khoản 2, 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 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo 

quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài 

liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được 

địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo 

gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý 

để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày 

trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. 

Khoản 2, Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông 

bằng văn bản để thông qua Quyết định/Nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết 

định/nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự 

thảo quyết định/nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền 

biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu 

lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu 

kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều 

lệ này. 

 

Sửa đổi phù hợp 

Khoản 2, Điều 149 

Luật Doanh nghiệp 

2020 

 Khoản 3, 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 

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 

Khoản 3, Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông 

bằng văn bản để thông qua Quyết định/Nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b) Mục đích lấy ý kiến; 

c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá 

nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số 

giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là 

Sửa đổi phù hợp 

Khoản 3, Điều 149 

Luật Doanh nghiệp 

2020 
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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; 

đ. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và 

không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến; 

e. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 

g. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 

h. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại 

diện theo pháp luật của Công ty. 

tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý 

của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ 

phần của từng loại và số phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử 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) Phương án bầu cử (nếu có); 

g) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 

h) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

40.  Khoản 4, khoản 5 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 

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 hoặc cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức 

được ủy quyền. 

5. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công ty theo các hình thức 

sau: 

a. Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong 

phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm 

phiếu; 

b. Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua 

Khoản 4, Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông 

bằng văn bản để thông qua Quyết định/Nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông 

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng 

hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây: 

a) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có 

chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền 

hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu 

lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín 

và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

b) Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về 

Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu; 

c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định 

Sửa đổi phù hợp 

Khoản 4, Điều 149 

Luật Doanh nghiệp 

2020 
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fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm 

phiếu.  

Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định 

tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi 

thư hoặc được công bố trước thời điểm kiểm phiếu trong trường 

hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không 

được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. 

tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi 

thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không 

hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu 

không tham gia biểu quyết. 

41.  Khoản 6, 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 

6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới 

sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không phải là 

người điều hành 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 Công ty, người kiểm phiếu và người giám sát 

kiểm phiếu. 

Khoản 5, Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông 

bằng văn bản để thông qua Quyết định/Nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông 

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới 

sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm 

giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội 

dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị 

quyết/quyết định; 

c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử đã tham 

gia biểu quyết/bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu 

quyết/phiếu bầu cử hợp lệ và số biểu quyết/bầu cử không hợp lệ 

và phương thức gửi phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử, kèm theo phụ 

lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết/bầu cử; 

d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến 

đối với từng vấn đề, tổng số phiếu bầu cử từng ứng viên (nếu có); 

e) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương 

ứng; 

Sửa đổi phù hợp 

Khoản 5, Điều 149 

Luật Doanh nghiệp 

2020 
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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. 

f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm 

phiếu và người giám sát kiểm phiếu. 

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người 

giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung 

thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách 

nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua 

do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác. 

42.  Khoản 9, 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 

9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông 

bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số 

cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị 

quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Khoản 8, Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông 

bằng văn bản để thông qua Quyết định/Nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông 

8. Quyết định/Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý 

kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% 

tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết 

tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông. 

Sửa đổi phù hợp Điều 

148 và Khoản 5, Điều 

149 Luật Doanh 

nghiệp 2020 

43.  Khoản 1, khoản 2 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 đồng cổ đông; 

c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 

d. Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 23. Nghị quyết, Biên bản 

họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có 

thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên 

bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước 

ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

c) Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 

Sửa đổi cho phù hợp 

Thông tư 

116/2020/TT-BTC và 

Điều 150 Luật Doanh 

nghiệp 2020 
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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; 

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. 

 

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; 

h) Tổng hợp số phiếu bầu cử từng ứng viên (nếu có); 

i) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông 

qua tương ứng; 

j) Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, 

thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu 

được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký 

và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp 

ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp. 

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và 

thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc 

họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu 

trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 

3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có 

hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội 

dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì 

nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. 
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44.  Khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 23. Biên bản họp Đại hội 

đồng cổ đông 

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. 

5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông 

đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham 

dự họp và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở chính 

của Công ty.  

Khoản 4, Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ 

đông 

4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh 

sách cổ đông đăng ký dự họp, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất 

cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan 

kèm theo thông báo mời họp phải lưu giữ tại trụ sở chính của 

Công ty. 

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm 

theo phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công 

bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

 

Sửa đổi cho phù hợp 

Thông tư 

116/2020/TT-BTC và 

Điều 150 Luật Doanh 

nghiệp 2020 

45.  Khoản 1, 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, thành viên Hội đồng quản trị, 

Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, 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 bằng 

văn bản và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực 

hiện đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ này, 

Khoản 1, Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông 

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc 

biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm 

phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ 

đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền 

yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc 

một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các 

trường hợp sau đây: 

1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 

Sửa đổi cho phù hợp 

Phù hợp Điều 151 

LDN 2020 
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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 45 ngày theo trình tự, thủ tục quy 

định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này. 

 

 

Điều 21 Điều lệ này. 

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này. 

46.  Khoản 1, 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 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: 

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b. Trình độ học vấn; 

c. Trình độ chuyên môn; 

d. Quá trình công tác; 

Khoản 1, Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, 

Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối 

thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên 

trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về 

các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng 

quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính 

xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực 

hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao 

nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. 

Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công 

bố bao gồm: 

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

 

b. Trình độ chuyên môn; 

c. Quá trình công tác; 

Sửa đổi cho phù hợp 

Thông tư 

116/2020/TT-BTC và 

Điều 274 Nghị định 

155/2020/NĐ-CP  
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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. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong 

trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị 

của Công ty; 

g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có); 

h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó 

(nếu có); 

i. Các thông tin khác (nếu có). 

 

d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng 

quản trị của Công ty khác); 

 

 

 

e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của 

Công ty; 

 

 

f. Các thông tin khác (nếu có); 

Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà 

ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, 

các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty 

của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có). 

 

47.  Khoản 2, 3, Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản 

trị 

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. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm 

giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 

tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 

ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn 

(04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) 

Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng 

quản trị 

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ 

thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông 

nắm giữ cổ phần phổ thông 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 từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% 

được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được 

Sửa đổi cho phù hợp 

Thông tư 

116/2020/TT-BTC 

Sửa đổi để rõ ràng, 

phù hợp quy định tại 

Điều 112, LDN 2020 
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ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng 

viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 

80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

 
 
3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề 

cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị 

đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử 

theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị 

công ty. Thủ tục 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. 

đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử 

tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 

năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu 

(06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng 

viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua 

đề cử và ứng cử theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh 

nghiệp vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương 

nhiệm đề cử thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ Công ty, 

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội 

đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm 

ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ 

đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định 

của pháp luật. 

4. Trường hợp số lượng ứng cử viên do Hội đồng quản trị đương 

nhiệm đề cử thêm theo khoản 3 Điều này vẫn không đủ số lượng 

cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, 

Hội đồng quản trị tổ chức cho các cổ đông khác đề cử theo quy 

định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và 

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị 

đương nhiệm tổ chức cho các đông khác đề cử thêm ứng cử viên 

phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu 

quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp 

luật. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và 

điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh 

nghiệp và Điều lệ Công ty. 

48.  Khoản 1, Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Khoản 1, Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Sửa đổi cho phù hợp 
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Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. 

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) 

năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số 

nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị 

không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập (đối 

với công ty đại chúng quy mô lớn và công ty niêm yết) phải 

chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản 

trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều 

hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống. 

 

Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. 

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) 

năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc 

nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng 

quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp 

quản công việc. 

2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: 

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải 

chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản 

trị. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm 

nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập 

của Hội đồng quản trị. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên 

độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá hai (02) 

nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị 

cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành 

viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu 

thay thế và tiếp quản công việc. 

Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo một 

(01) thành viên. 

Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của 

các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể 

tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 

Thông tư 

116/2020/TT-BTC và 

phù hợp thực tế hoạt 

động của Công ty 
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49.  Khoản 2, Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên 

Hội đồng quản trị 

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua 

đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản 

trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề 

cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản 

trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương 

nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ 

ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến 

hành đề cử. 

Quy định tại khoản 4 điều 25 Điều lệ này Sửa đổi cho phù hợp 

Thông tư 

116/2020/TT-BTC 

50.  Khoản 3, 4, 5, 6 Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành 

viên Hội đồng quản trị 

3. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên 

Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau: 

a. Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản 

trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm 

không được làm thành viên Hội đồng quản trị; 

b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở 

chính của Công ty; 

c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội 

đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người 

đó không còn năng lực hành vi; 

d. Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản 

trị liên tục trong vòng sáu (06) tháng mà không có sự chấp thuận 

của Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị quyết định chức vụ 

của người này bị bỏ trống; 

Khoản 4, 5, 6 Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành 

viên Hội đồng quản trị 

4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên 

Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn 

nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật 

Doanh nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sửa đổi cho phù hợp 

Thông tư 

116/2020/TT-BTC và 

Điều 160 Luật Doanh 

nghiệp 2020 
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đ. Thành viên đó bị bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng 

cổ đông. 

4. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm 

thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và 

thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ 

đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp 

thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực 

vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành 

viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có 

hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong 

trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông 

chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước 

thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết 

của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu 

lực. 

5. Việc bổ nhiệm các 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. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là người nắm 

giữ cổ phần của Công ty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố 

thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị 

trường chứng khoán. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của 

Công ty. 

51.  Điều 27. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu 

sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là 

cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện các quyền và nghĩa vụ 

của 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 

công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản 

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

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền 

nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ 

của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại 

hội đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ 

Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng 

- Sửa đổi cho phù 

hợp Thông tư 

116/2020/TT-BTC 

- Sửa đổi để rõ ràng, 

phù hợp quy định 

tại Điều 153, LDN 
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trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:  

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế 

hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty; 

 b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến 

lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

c. Bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối 

với Tổng giám đốc, người điều hành khác và quyết định mức 

lương của họ; 

d. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người điều hành khác; 

e. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với người điều hành 

doanh nghiệp cũng như quyết định lựa chọn đại diện của 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 Công ty, việc thành lập công ty 

con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ 

phần của doanh nghiệp khác; 

g. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty; 

h. Quyết định quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại 

hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua hiệu quả để bảo vệ cổ 

đông; 

i. 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; 

j. Đề xuất mức cổ tức hàng năm; quyết định thời hạn và thủ tục 

trả cổ tức; 

k. Đề xuất các loại cổ phần phát hành và tổng số cổ phần phát 

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 hằng năm của Công ty; 

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế 

hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty; 

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào 

bán của từng loại; 

c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần 

được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm 

vốn theo hình thức khác; 

d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; 

e) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 

2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp; 

f) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền 

và giới hạn theo quy định của pháp luật; 

g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công 

nghệ; 

h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao 

dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi 

trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp các 

hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 

và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp; 

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ 

nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với 

Tổng Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ 

Công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi 

2020 

- Phù hợp thực tế 

hoạt động của Công 

ty 
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hành theo từng loại; 

l. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm 

chứng quyền; 

m. Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu trong trường hợp 

được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền; 

n. Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản 

trị công ty lên Đại hội đồng cổ đông; 

o.  Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ 

nhiệm Tổng giám đốc; 

p. Các quyền và nghĩa vụ khác (nếu có). 

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 Công ty;  

b. Thành lập các công ty con của Công ty; 

c. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật doanh 

nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 135 và khoản 

1, khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ 

đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện, sửa 

đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Công ty; 

d. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty ủy nhiệm là 

đại diện thương mại và Luật sư của Công ty; 

e. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, 

bảo lãnh và bồi thường của Công ty; 

f. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và vượt 

quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm. 

g. Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác 

ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy 

quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở 

Công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của 

những người đó; 

j) Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong 

điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

k) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công 

ty, quyết định thành lập Công ty con, chi nhánh, văn phòng đại 

diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; 

l) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng 

cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để 

Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết; 

m) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại 

hội đồng cổ đông; 

n) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục 

trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

o) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản 

Công ty; 

p) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, 

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua; Quy chế về công bố thông tin của Công ty; 

q) Yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, người quản lý 

khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài 

chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong 

Công ty. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy 

đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội 

đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin 

được quy định như sau: 
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được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài; 

h. Việc định giá tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền 

trong đợt phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao 

gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và 

bí quyết công nghệ; 

i. Việc mua lại hoặc thu hồi không quá 10% tổng số cổ phần của 

từng loại đã được chào bán trong mười hai (12) tháng; 

j. Quyết định giá mua lại hoặc thu hồi cổ phần của Công ty; 

k. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định 

cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách 

nhiệm của mình. 

4. 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 Công ty bị coi là không 

có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua. 

5. Trừ khi pháp luật và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị 

có thể ủy quyền cho nhân viên cấp dưới và người điều hành khác 

đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty. 

- Thành viên Hội đồng quản trị phải trình nội dung yêu cầu cung 

cấp lên Hội đồng quản công ty. 

- Xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị sẽ triệu tập họp để lấy ý 

kiến trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị về nội dung được yêu 

cầu cung cấp thông tin.  

- Nếu nội dung trên được Hội đồng quản trị thông qua thì người 

quản lý được yêu cầu cung cấp thông tin sẽ cung cấp các thông tin 

theo yêu cầu trong vòng bảy (07) ngày. 

r) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, 

Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công 

ty. 

3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả 

hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị 

định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. 

 

 

Không quy định 

52.  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 uỷ 

quyền thay thế) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới 

tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho 

Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù 

Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội 

đồng quản trị 

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng 

quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và 

thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết 

- Sửa đổi cho phù 

hợp Thông tư 

116/2020/TT-BTC 

- Sửa đổi để rõ ràng, 

phù hợp quy định 

tại Điều 163, LDN 
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lao này được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thoả 

thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp 

không thoả thuận được. 

2. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao 

gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích 

khác được hưởng từ Công ty, công ty con, công ty liên kết của 

Công ty và các công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là 

đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong báo cáo 

thường niên của Công ty. 

3. 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 tiền 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. 

4. 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. 

 

hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù 

lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng 

thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng 

của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại 

cuộc họp thường niên. 

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào 

chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về 

thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong 

báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội 

đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc 

thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội 

đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi 

nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có 

thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói 

theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới 

hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả 

các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã 

phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản 

trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham 

dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc 

các tiểu ban của Hội đồng quản trị. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo 

hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ 

đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách 

nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi 

phạm pháp luật và Điều lệ Công ty. 

 

2020 

- Phù hợp thực tế 

hoạt động của Công 

ty 
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53.  Khoản 1, Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn 

trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. 

 

Khoản 1, 2, Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn 

nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc. 

 

- Sửa đổi phù hợp 

nghị định 

155/2020/NĐ-CP 

- Sửa đổi cho phù 

hợp Thông tư 

116/2020/TT-BTC 

- Phù hợp thực tế 

hoạt động của Công 

ty 

54.  Khoản 2 Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; 

triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị; 

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội 

đồng quản trị; 

đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng 

quản trị; 

e) Có các quyền và nghĩa vụ khác theo Luật doanh nghiệp và 

Điều lệ này. 

 

Khoản 3, Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; 

triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng 

quản trị; 

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định 

của Hội đồng quản trị; 

e) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

f) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

 

- Sửa đổi cho phù 

hợp Thông tư 

116/2020/TT-BTC 

- Sửa đổi để rõ ràng, 

phù hợp quy định 

tại Điều 156, LDN 

2020 

- Phù hợp thực tế 

hoạt động của Công 

ty 
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55.  Khoản 3, Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

3. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không 

thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản 

cho một thành viên khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ 

tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công 

ty.Trường hợp không có người được ủy quyền thì các thành viên 

HĐQT còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ 

chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số. 

Khoản 5, Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không 

thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn 

bản cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện quyền và nghĩa 

vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người 

được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị 

tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp 

xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt 

buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi 

dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án 

cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất 

định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành 

viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số 

thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của 

Hội đồng quản trị. 

Sửa đổi để rõ ràng, 

phù hợp Thông tư 

116/2020/TT-BTC 

 

56.  Khoản 4, Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông. 

 

Khoản 4, Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị 

miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế 

trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn 

nhiệm, bãi nhiệm. 

 

Sửa đổi cho phù hợp 

Thông tư 

116/2020/TT-BTC 

 

57.  Khoản 1, Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu 

tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch và ra các 

quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời 

Khoản 1, Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên 

của Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ 

ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do 

Sửa đổi để rõ ràng, 

phù hợp quy định tại 

Điều 157, LDN 2020 

và Thông tư 
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hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng 

quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu 

bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành 

viên có số phiếu bầu cao nhất ngang nhau thì các thành viên này 

bầu một người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị theo 

nguyên tắc đa số. 

thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất 

triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên 

có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì 

các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để một (01) người trong 

số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

 

116/2020/TT-BTC 

 

58.  Khoản 2, 3 Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

 

 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội 

đồng quản trị thường kỳ, lập chương trình nghị sự, thời gian và 

địa điểm họp ít nhất ba (03) ngày trước ngày họp dự kiến. Chủ 

tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít 

nhất là mỗi quý phải họp một (01) lần. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường 

khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội 

đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì 

hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối 

tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc 

họp và các vấn đề cần bàn: 

a. Ban kiểm soát; 

b. Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác; 

c. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 

d. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; 

e. Các trường hợp khác (nếu có). 

Khoản 2, 3, 4 Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý một (01) lần và có 

thể họp bất thường. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị 

trong trường hợp sau đây: 

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội 

đồng quản trị; 

b) Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người 

quản lý khác; 

c) Có đề nghị của ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; 

d) Các trường hợp khác khi xét thấy cần thiết. 

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn 

bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định 

thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

 

Sửa đổi để rõ ràng, 

phù hợp quy định tại 

Điều 157, LDN 2020 

và Thông tư 

116/2020/TT-BTC 
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59.  Khoản 4  Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 30 phải 

được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày sau khi có đề xuất 

họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận 

triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về 

những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ 

chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 27 có thể tự mình 

triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

 

Khoản 5 Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị 

trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề 

nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập 

họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị 

phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; 

người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu 

tập họp Hội đồng quản trị. 

 

Sửa đổi để rõ ràng, 

phù hợp quy định tại 

Điều 157, LDN 2020 

và Thông tư 
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60.  Khoản 5, 6  Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

5. 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 Công ty. 

6. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành ở địa chỉ đã 

đăng ký của Công ty hoặc những địa chỉ khác ở Việt Nam hoặc ở 

nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và 

được sự nhất trí của Hội đồng quản trị. 

Không quy định Sửa đổi để rõ ràng, 

phù hợp Thông tư 
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61.  Khoản 7 Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các 

thành viên Hội đồng quản trị ít nhất năm (05) ngày trước khi tổ 

chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời 

họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. 

Khoản 6, 7 Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng 

quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là năm (05) ngày 

làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể 

thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và 

Sửa đổi để rõ ràng, 

phù hợp quy định tại 

Điều 157, LDN 2020 

và Thông tư 
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Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt 

và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, 

kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề được bàn bạc 

và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những 

thành viên Hội đồng không thể dự họp. 

Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc 

phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng 

thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty. 

 

quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại 

cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. 

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, 

điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do 

Điều lệ Công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc 

của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty. 

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo 

mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm 

soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. 

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng 

quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. 

116/2020/TT-BTC 

 

62.  Khoản 8 Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

8. 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. 

 

Khoản 8 Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng 

số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập 

theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo 

quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) 

ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc 

họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng 

quản trị dự họp. 

 

 

63.  Khoản 9, 10, 11 Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

9. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức 

Khoản 9, 10 Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu 

Sửa đổi để rõ ràng, 

phù hợp quy định tại 
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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 qua điện thoại 

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.Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu biểu quyết đến 

cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu 

biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải 

đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội 

đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu 

biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả người dự 

họp. 

11. Biểu quyết 

a. Trừ quy định tại điểm b khoản 11 Điều 30, mỗi thành viên Hội 

quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây: 

a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy 

định tại khoản 11 Điều này; 

c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu 

điện tử hoặc hình thức điện tử khác; 

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện 

tử; 

e. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định của 

pháp luật (nếu có). 

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, 

phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được 

chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là một (01) giờ 

trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng 

kiến của tất cả những người dự họp. 

 

Điều 157, LDN 2020 

và Thông tư 

116/2020/TT-BTC 
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đồng quản trị hoặc người được ủy quyền theo quy định tại khoản 

8 Điều này 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 Công ty. 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 11 Điều 30, 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 40 Điều lệ này được 

coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó; 

e. Ban kiểm soát có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có 

quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. 

 

64.  Khoản 12,13,14,15 Điều 30.Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

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 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 

Khoản 11, 12 Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản 

trị. Thành viên được ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị 

khác hoặc cho người khác (không phải thành viên Hội đồng quản 

trị nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận) dự 

Sửa đổi để rõ ràng, 

phù hợp quy định tại 

Điều 157, LDN 2020 

và Thông tư 
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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 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. 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. 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. 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. Biên bản phải có 

chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản. 

họp và biểu quyết. 

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua 

nếu được đa số (quá ½) thành viên dự họp tán thành; trường hợp 

số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý 

kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Lưu ý, Thành viên Hội đồng 

quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích 

cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều 43 Điều lệ công ty. 

 

116/2020/TT-BTC 

 

 

65.  Điều 31. 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. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị 

Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

1. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu 

ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, 

lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành 

Sửa đổi cho phù hợp 

Thông tư 

116/2020/TT-BTC 
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quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành 

viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành 

viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị 

không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số 

các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo 

quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải 

tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu 

ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết 

thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản 

trị. 

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu 

ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành 

viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định 

pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty. 

viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 

02 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên 

bên ngoài. Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên 

chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này 

được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội 

đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định 

của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi 

có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp 

của tiểu ban. 

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu 

ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định 

pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội 

bộ về quản trị Công ty. 

 

66.  Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người 

phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty 

được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ 

trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là 

năm (05) năm. 

2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn 

sau: 

a. Có hiểu biết về pháp luật; 

b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập 

đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty; 

c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này 

và quyết định của Hội đồng quản trị. 

Điều 32. Người phụ trách quản trị Công ty 

1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất một (01) 

người phụ trách quản trị Công ty để hỗ trợ công tác quản trị Công 

ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị Công ty có thể kiêm 

nhiệm làm Thư ký Công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 

Luật Doanh nghiệp. 

2. Người phụ trách quản trị Công ty không được đồng thời làm 

việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm 

toán các báo cáo tài chính của Công ty. 

 

 

 

Sửa đổi để rõ ràng, 

phù hợp quy định tại 

Điều 281, Nghị định 

155; 

Sửa đổi cho phù hợp 

Thông tư 

116/2020/TT-BTC 
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3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị 

công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện 

hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý 

Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm. 

4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng 

cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và 

cổ đông; 

b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại 

hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban 

kiểm soát; 

c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

d. Tham dự các cuộc họp; 

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 và Kiểm soát viên; 

g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố 

thông tin của công ty. 

 

h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ 

công ty; 

i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và 

Điều lệ công ty. 

 

 

 

 

3. Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ sau: 

a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng 

cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và 

cổ đông; 

b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và 

Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc 

Ban kiểm soát; 

c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

d) Tham dự các cuộc họp; 

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 Hội đồng quản 

trị và thành viên Ban kiểm soát; 

g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố 

thông tin của Công ty; 

h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan; 

i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ 

Công ty; 

j) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và 

Điều lệ này. 
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67.  Điều 34. Người điều hành doanh nghiệp 

 

 

1. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của 

Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành 

khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế 

quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều 

hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ 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 và hợp đồng với những người điều hành khác do Hội đồng 

quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng giám đốc.  

 

Điều 34. Người điều hành Doanh nghiệp 

1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng 

Giám đốc, Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. 

2. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và được sự chấp thuận của 

Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành 

doanh nghiệp khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu 

và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. 

Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm để hỗ trợ 

Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức. 

3. Tổng Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và 

thưởng của Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định. 

4. Tiền lương của người điều hành doanh nghiệp được tính vào 

chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về 

thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong 

báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội 

đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

Sửa đổi cho phù hợp 

Thông tư 

116/2020/TT-BTC; 

Sửa đổi để rõ ràng, 

phù hợp quy định tại 

Điều 297, Nghị định 

155; 

 

 

68.  Khoản 1, Điều 35. 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 mục riêng 

trong Báo cáo tài chính năm và được nêu trong Báo cáo thường 

niên của Công ty. 

Khoản 1, 2, Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyền và nghĩa 

vụ của Tổng Giám đốc 

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản 

trị hoặc thuê người khác làm Tổng Giám đốc.  

2. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng 

ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu 

trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc 

thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao. 

Sửa đổi cho phù hợp 

Thông tư 

116/2020/TT-BTC; 
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69.  Khoản 2, Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền 

hạn của Tổng giám đốc  

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 

công ty. 

Khoản 3, Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyền và nghĩa vụ 

của Tổng Giám đốc 

3. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá năm (05) năm và có 

thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng 

Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại 

khoản 5 Điều 162 Luật Doanh nghiệp. 

Sửa đổi cho phù hợp 

Thông tư 

116/2020/TT-BTC; 

 

70.  Khoản 3, 4, Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và 

quyền hạn của Tổng giám đốc  

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 Công 

ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

b. Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của 

Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp 

đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động 

kinh doanh hàng ngày của 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 Công ty; 

d. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của 

Công ty; 

Khoản 4, Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyền và nghĩa vụ 

của Tổng Giám đốc 

4. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh 

hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng 

quản trị; 

b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng 

quản trị; 

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư 

của Công ty; 

d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ 

của Công ty; 

e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong 

Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản 

trị; 

Sửa đổi cho phù hợp 

Thông tư 

116/2020/TT-BTC; 

Phù hợp thực tế hoạt 

động của Công ty. 
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e. Kiến nghị số lượng và người điều hành doanh nghiệp mà 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. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng 

người lao động, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, mức lương, trợ cấp, 

lợi ích, và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động 

của họ; 

g. Vào ngày 31/10 hàng năm, trình Hội đồng quản trị phê chuẩn 

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 

Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý 

dài hạn, hàng năm và hàng quý của 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 của Công ty; 

i. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ 

này, các quy chế nội bộ của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng 

quản trị, hợp đồng lao động ký với 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. 

f) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động 

trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm 

của Tổng Giám đốc; 

g) Tuyển dụng lao động; 

h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ 

Công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 



60 

STT NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CĂN CỨ PHÁP LÝ 

71.  Không quy định Điều 36. Thư ký Công ty 

Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm một 

(01) hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ theo 

quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi 

nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định 

pháp luật hiện hành về lao động. Thư ký Công ty có quyền và 

nghĩa vụ sau đây: 

a. Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 

quản trị; ghi chép các biên bản họp; 

b. Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền 

và nghĩa vụ được giao; 

c. Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc 

quản trị Công ty; 

d. Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung 

cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính 

e. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy 

chế nội bộ về quản trị Công ty. 

 

Sửa đổi cho phù hợp 

khoản 5, Điều 156 

Luật Doanh nghiệp 

2020 

 

72.  Điều 36. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên 

1. Việc ứng cử, đề cử Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy 

định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này. 

 

 

Điều 37. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát 

viên) 

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện 

tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này. Cổ 

đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số 

cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 

Sửa đổi cho phù hợp 

Thông tư 

116/2020/TT-BTC 

Sửa đổi để rõ ràng, 

phù hợp quy định tại 
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2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề 

cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương 

nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế 

quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công 

ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm 

soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua trước khi tiến hành đề cử. 

 

20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% 

đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến 

dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 

60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% 

được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử 

tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám 

(08) ứng viên. 

2. Trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua 

đề cử và ứng cử theo khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp không 

đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử 

thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội 

bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. 

Việc Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng viên phải được 

công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu 

thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. 

3. Trường hợp số lượng ứng viên do Ban kiểm soát đương nhiệm 

đề cử thêm theo khoản 2 Điều này vẫn không đủ số lượng cần 

thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm tổ chức cho các cổ đông khác 

đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản 

trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban 

kiểm soát đương nhiệm tổ chức cho các đông khác đề cử thêm 

ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ 

đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 112, LDN 2020 

 

73.  Khoản 1, 2, 3 Điều 37. Kiểm soát viên 

1. Ban kiểm soát có 03 thành viên, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên 

không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không 

hạn chế.  

Khoản 1, 2 Điều 38. Thành phần Ban Kiểm soát 

1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) người. Nhiệm 

kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá năm (05) năm và có 

thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.  
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2. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo 

quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty 

và không thuộc các trường hợp sau: 

a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; 

b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập 

thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba 

(03) năm liền trước đó. 

3. Kiểm soát viên không thuộc các trường hợp sau: 

a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; 

b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập 

thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba 

(03) năm liền trước đó. 

2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều 

kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và các tiêu 

chuẩn sau: 

a) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của 

Công ty; 

b) Không được là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm 

toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công 

ty trong ba (03) năm liền trước đó. 

 

74.  Khoản 4, 5 Điều 37. Kiểm soát viên 

4. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo 

quy định tại Luật doanh nghiệp; 

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) 

tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 

c. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này. 

5. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của 

Kiểm soát viên quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công 

Khoản 3, 4 Điều 38. Thành phần Ban Kiểm soát 

3. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp 

sau: 

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm 

soát theo quy định tại khoản 2 Điều này; 

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này. 

4. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp 

sau: 

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng 

liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 
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ty; 

c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này 

c. Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành 

viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều 

lệ Công ty; 

d. Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

 

75.  Khoản 3, Điều 37. Kiểm soát viên 

3. Các Kiểm soát viên bầu một (01) người trong số họ làm 

Trưởng ban theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải là 

kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc 

chuyên trách tại Công ty. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và 

trách nhiệm sau: 

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành 

khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; 

c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý 

kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông. 

 

Điều 39. Trưởng Ban kiểm soát 

1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành 

viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên 

tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên 

thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt 

nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, 

tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc 

chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát: 

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành 

khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; 

c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý 

kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông. 

 

 

76.  Khoản 1, 2 Điều 38. Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 

Điều 40. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát 

Ngoài các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật 

Sửa đổi cho phù hợp 

Điều 170, 171 LDN 
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165 Luật doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau: 

a. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức 

kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công 

ty; 

b. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của 

mình; 

c. Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các 

hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, 

người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát 

với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông; 

d. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm 

Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 

và người điều hành doanh nghiệp khác, phải thông báo bằng văn 

bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu 

cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp 

khắc phục hậu quả; 

e. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh 

nghiệp. 

f. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và 

Điều lệ này.  

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều 

hành doanh nghiệp khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp 

thời các thông tin và tài liệu về công tác quản lý, điều hành và 

hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Người 

phụ trách quản trị công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao các 

nghị quyết, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông và của Hội 

đồng quản trị, các thông tin tài chính, các thông tin và tài liệu 

khác cung cấp cho cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị phải 

Doanh nghiệp, Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ sau: 

1. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách 

tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo 

tài chính của Công ty; quyết định tổ chức kiểm toán được chấp 

thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm 

toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết. 

2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của 

mình. 

3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp 

luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 

Giám đốc, người quản lý khác. 

4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng 

Giám đốc và cổ đông. 

5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm 

Điều lệ Công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 

và người điều hành khác của doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải 

thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng bốn 

mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi 

phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại 

hội đồng cổ đông thông qua. 

7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. 

8. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở 

chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm 

việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm 

việc. 

2020; 

Sửa đổi để rõ ràng, 

phù hợp quy định tại 

Điều 288 Nghị định 

155; 
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được cung cấp cho các Kiểm soát viên vào cùng thời điểm và 

theo phương thức như đối với cổ đông và thành viên Hội đồng 

quản trị. 

 

9. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản 

trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính 

xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và 

hoạt động kinh doanh của Công ty. Trình tự, thủ tục yêu cầu và 

cung cấp thông tin như sau: 

- Thành viên Ban kiểm soát phải trình nội dung yêu cầu cung cấp 

lên Ban kiểm soát công ty. 

- Xét thấy cần thiết, Ban kiểm soát sẽ triệu tập họp để lấy ý kiến 

trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu 

cầu của thành viên Ban kiểm soát về nội dung được yêu cầu cung 

cấp thông tin.  

- Nếu nội dung trên được Ban kiểm soát thông qua thì người quản 

lý được yêu cầu cung cấp thông tin sẽ cung cấp các thông tin theo 

yêu cầu trong vòng bảy (07) ngày. 

10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và 

Điều lệ này. 

77.  Khoản 3, Điều 38. Ban kiểm soát 

3. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về cuộc họp của 

Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban 

kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và cuộc họp 

được tiến hành khi có từ hai phần ba (2/3) số Kiểm soát viên trở 

lên dự họp. 

 

Điều 41. Cuộc họp của Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng 

thành viên tham dự họp ít nhất là 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. 

Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người 

ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải 

ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm 

soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành 

viên Ban kiểm soát. 

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, 

Tổng Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận 

Sửa đổi để rõ ràng, 

phù hợp quy định tại 

Điều 289 Nghị định 

155; 
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tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ. 

 

78.  Khoản 4, Điều 38. Ban kiểm soát 

4. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Kiểm soát viên do Đại 

hội đồng cổ đông quyết định. Kiểm soát viên được thanh toán các 

khoản chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí phát sinh một cách hợp lý 

khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc thực thi các 

hoạt động khác của Ban kiểm soát. 

 

Điều 42. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành 

viên Ban kiểm soát 

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban 

kiểm soát được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng 

và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội 

đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi 

ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát. 

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, 

chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức 

thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động 

hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp 

thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. 

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính 

vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật 

về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có 

liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài 

chính hằng năm của Công ty. 

Sửa đổi cho phù hợp 

Điều 172 LDN 2020; 

 

79.  X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN 

TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI 

ĐIỀU HÀNH KHÁC 

X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN 

TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC 

VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

Sửa đổi cho phù hợp 

Thông tư 

116/2020/TT-BTC 
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Điều 39. Trách nhiệm cẩn trọng 

Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và 

người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của 

mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban 

của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích 

của Công ty. 

Giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các 

nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên 

các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng 

vì lợi ích của Công ty. 

80.  Khoản 1, 2  Điều 40. Trách nhiệm trung thực và tránh các 

xung đột về quyền lợi 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc 

và người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan 

theo quy định tại Điều 159 Luật doanh nghiệp và các quy định 

pháp luật khác. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc 

và người điều hành khác không được phép sử dụng những cơ hội 

kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá 

nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được 

nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích 

của tổ chức hoặc cá nhân khác. 

Khoản 1, 2,  Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các 

xung đột về quyền lợi 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

Giám đốc và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên 

quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp 

luật liên quan. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

Giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của 

các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ 

chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty. 

 

 

81.  Khoản 3,  Điều 40. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung 

đột về quyền lợi 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, 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 Công 

ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các 

giao dịch hoặc cá nhân khác. 

Khoản 3,  Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung 

đột về quyền lợi 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

Giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn 

bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa 

Công ty, Công ty con, Công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm 

soát trên 50% vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những 
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 người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. 

Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội 

đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông 

tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng 

khoán về công bố thông tin. 

82.  Khoản 4,  Điều 40. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung 

đột về quyền lợi 

4. Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác, 

Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các 

thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc 

người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các 

thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các 

lợi ích tài chính trừ trường hợp công ty đại chúng 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 pháp luật chuyên ngành có 

quy định khác. 

 

Khoản 4, 5, Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các 

xung đột về quyền lợi 

4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với 

giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên 

quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và 

Điều lệ này. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

Giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của 

các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người 

khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan. 

 

 

83.  Khoản 5,  Điều 40. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung 

đột về quyền lợi 

5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều 

thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, 

người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ 

hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội 

đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành 

khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có 

Khoản  6, Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung 

đột về quyền lợi 

6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người 

điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối 

tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây: 

a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản 

Sửa đổi cho phù hợp 

Thông tư 

116/2020/TT-BTC 
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liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường 

hợp sau đây : 

a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng hai mươi phần 

trăm (20%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính 

gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao 

dịch  cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội 

đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành 

khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng 

quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một 

cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên 

Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan; 

b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn hai mươi phần trăm 

(20%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần 

nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này 

cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản 

trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã 

được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có 

quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông 

qua hợp đồng hoặc giao dịch này; 

c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập 

cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan 

đến các cổ đông của Công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp 

đồng này được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông 

thông qua. 

Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên,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 Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực 

hiện các giao dịch có liên quan. 

được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan 

trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và 

lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội 

đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số 

phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có 

lợi ích liên quan; 

b) Đối với giao dịch có giá trị từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá 

trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện 

giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản 

được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan 

trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của 

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ 

đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu 

quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan. 

c) Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% 

tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công 

ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó đã được công bố 

cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng 

phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan. 
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84.  Điều 41. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác vi phạm nghĩa vụ, 

trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ 

của mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách 

nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra. 

2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có 

thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi 

tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các 

vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc 

đang là thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên 

hoặc là đại diện được Công ty uỷ quyền hoặc người đó đã hoặc 

đang làm theo yêu cầu của Công ty với tư cách thành viên Hội 

đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc đại diện theo uỷ 

quyền của Công ty với điều kiện người đó đã hành động trung 

thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích hoặc không chống lại lợi ích 

cao nhất của Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có 

bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm những trách 

nhiệm của mình. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi 

các công việc theo ủy quyền của Công ty, thành viên Hội đồng 

quản trị, thành viên Ban kiểm soát, cán bộ quản lý, nhân viên 

hoặc là đại diện theo ủy quyền của Công ty được Công ty bồi 

thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, 

kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) 

trong các trường hợp sau: 

a. Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích và 

không mâu thuẫn với lợi ích của Công ty; 

b. Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không 

thực hiện trách nhiệm của mình. 

Điều 44. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

Giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm 

trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình 

phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của 

mình gây ra. 

2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở 

thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao 

gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện 

do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là 

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

Giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được 

Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền 

của Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công 

ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận 

rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền 

Sửa đổi cho phù hợp 

Thông tư 

116/2020/TT-BTC 
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3. Chi phí bồi thường bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí 

thuê luật sư), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản 

phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là hợp lý 

khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho 

phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người này để tránh 

những trách nhiệm bồi thường nêu trên. 

phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí 

thuê luật sư) khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ 

luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những 

người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên. 

85.  Khoản 1, Điều 42. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập tại Khoản 2 Điều 25 này 

có quyền trực tiếp hoặc qua người được uỷ quyền, gửi văn bản 

yêu cầu được kiểm tra danh sách cổ đông, các biên bản họp Đại 

hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó trong 

giờ làm việc và tại trụ sở chính của công ty. Yêu cầu kiểm tra do 

đại diện được uỷ quyền của cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền 

của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng 

của giấy uỷ quyền này. 

 

Khoản 1, 2, Điều 45. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ 

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể 

như sau: 

a) Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục 

thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có 

quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của 

mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Công ty, 

biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông; 

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ 

thông trở lên hoặc có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản 

và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính 

giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, 

giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài 

liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công 

ty.  

2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ 

đông yêu cầu tra cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy 

quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà người đó đại diện hoặc 

bản sao công chứng của giấy ủy quyền này. 

Sửa đổi cho phù hợp 

Thông tư 

116/2020/TT-BTC 
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86.  Khoản 2 Điều 42. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác có quyền kiểm tra sổ 

đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những sổ 

sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới 

chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo 

mật. 

Khoản 3, Điều 45. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

Giám đốc và người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký 

cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông, sổ sách và hồ sơ khác 

của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình 

với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật. 

Sửa đổi cho phù hợp 

Thông tư 

116/2020/TT-BTC 

87.  Điều 46. Năm tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 01 

(một) hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 (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 12 (mười hai) ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp đó. 

Điều 49. Năm tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 01 

hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12. 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 12 của năm 

cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp đó. 

Sửa đổi cho phù hợp 

Thông tư 

116/2020/TT-BTC 

88.  Điều 47. Chế độ kế toán 

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Chế độ Kế toán Việt Nam 

(VAS), chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù 

được cơ quan có thẩm quyền ban hành khác được Bộ Tài chính 

chấp thuận. 

Điều 50. Chế độ kế toán 

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là chế độ kế toán doanh 

nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền 

ban hành, chấp thuận. 

 

Phù hợp thực tế, linh 

hoạt 

89.  Điều 48. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý 

1. Công ty phải lập bản báo cáo tài chính năm theo quy định của 

pháp luật cũng như các quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà 

nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 50 

Điều 51. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý 

1. Công ty phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính 

năm phải được kiểm toán theo quy định của pháp luật. Công ty 

công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán theo quy định 

Sửa đổi cho phù hợp 

Thông tư 
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Điều lệ này, và trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm 

tài chính, phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Uỷ ban 

Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các 

công ty niêm yết) và cơ quan đăng ký kinh doanh. 

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình 

về lãi và lỗ của Công ty trong năm tài chính, bảng cân đối kế toán 

phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động 

của Công ty tính đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển 

tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. 

3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo sáu tháng và quý theo 

các quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch 

chứng khoán (đối với các công ty niêm yết) và nộp cho cơ quan 

thuế hữu quan và cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy định 

của Luật Doanh nghiệp 

4. Các báo cáo tài chính được kiểm toán (bao gồm ý kiến của 

kiểm toán viên), báo cáo sáu tháng và quý của công ty phải được 

công bố trên website của Công ty. 

5. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc 

sao chụp bản báo cáo tài chính năm được kiểm toán, báo cáo sáu 

tháng và quý trong giờ làm việc của Công ty, tại trụ sở chính của 

Công ty và phải trả một mức phí hợp lý cho việc sao chụp. 

của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và 

nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

 

 

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ 

lục, thuyết minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. 

Báo cáo tài chính năm phải phản ánh một cách trung thực và 

khách quan tình hình hoạt động của Công ty. 

 

3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã 

soát xét và báo cáo tài chính quý theo quy định pháp luật về công 

bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 

 

90.  Điều 50. 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 

Điều 53. Kiểm toán 

1. Đại hội đồng cổ đông chỉ định một Công ty kiểm toán độc lập 

hoặc thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập và ủy 

quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các 

Sửa đổi cho phù hợp 

Thông tư 

116/2020/TT-BTC 



74 

STT NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CĂN CỨ PHÁP LÝ 

trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của 

Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và 

điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị. 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 trong vòng hai 

(02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.  

3. Bản sao của báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài 

chính năm của Công ty. 

4. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán 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 Công ty. 

 

đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho 

năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện 

thỏa thuận với Hội đồng quản trị. 

2. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của 

Công ty. 

3. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài 

chính của Công ty được tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác 

liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được phát biểu ý 

kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo 

cáo tài chính của Công ty. 

 

91.  Điều 51. Con dấu 

1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức của 

Công ty và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp và 

Điều lệ 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. 

 

Điều 54. Dấu của doanh nghiệp 

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới 

hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện 

tử. 

2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và 

nội dung dấu của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của 

Công ty (nếu có). 

3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo 

quy định của pháp luật hiện hành. 

Sửa đổi cho phù hợp 

Thông tư 

116/2020/TT-BTC 
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92.  Điều 52. Chấm dứt hoạt động 

1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong 

những trường hợp sau: 

a. Kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau khi đã gia 

hạn;  

b. Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông;  

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 Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) 

do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. 

Quyết định giải thể này phải thông báo hay xin chấp thuận của cơ 

quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định. 

Điều 55. Giải thể Công ty 

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau: 

a) Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

b) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường 

hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác; 

c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

 

 

2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn 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. 

Sửa đổi cho phù hợp 

Thông tư 

116/2020/TT-BTC 

93.  Điều 53. Gia hạn hoạt động 

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất 

bảy (07) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông 

có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công ty theo đề 

nghị của Hội đồng quản trị. 

2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có từ 65% trở lên tổng số 

phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp 

hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng 

cổ đông thông qua. 

Không quy định  
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94.  Khoản 2, Điều 56. Điều lệ Công ty 

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên 

quan đến hoạt động của 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 thì những quy 

định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh 

hoạt động của Công ty. 

Khoản 2, Điều 58. Điều lệ Công ty 

2. Trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động của 

Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trường hợp 

có quy định pháp luật mới khác với điều khoản trong Điều lệ này 

thì áp dụng những quy định đó để điều chỉnh hoạt động của Công 

ty. 

Sửa đổi cho phù hợp 

Thông tư 

116/2020/TT-BTC 

95.  Điều 57. Ngày hiệu lực 

1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 57 điều được thông qua căn cứ 

theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ Phần Đông 

Hải Bến Tre ngày 24 tháng 05 năm 2019 tại Bến Tre và được sửa 

đổi, bổ sung ngày 10 tháng 12 năm 2020. 

2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, 

trong đó: 

a. Nộp và đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định; 

b. Lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty. 

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 

Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký 

của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) 

tổng số thành viên Hội đồng quản trị. 

Điều 59. Ngày hiệu lực 

1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 59 điều được Đại hội đồng cổ 

đông Công ty cổ Phần Đông Hải Bến Tre nhất trí thông qua ngày 

21 tháng 06 năm 2021 tại Tỉnh Bến Tre và cùng chấp thuận hiệu 

lực toàn văn của Điều lệ này. 

2. Điều lệ được lập thành 10 bản, có giá trị như nhau và phải được 

lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ 

ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành 

viên Hội đồng quản trị. 

Sửa đổi cho phù hợp 

Thông tư 

116/2020/TT-BTC và 

thực tế 
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Chƣơng I: QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này được xây dựng theo Thông tư số 

116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quy 

định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội 

đồng quản trị, Tổng Giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, 

ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát, Tổng Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ công ty và 

các quy định hiện hành khác của pháp luật. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người liên quan được đề 

cập trong quy chế này. 

Điều 2.  Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt 

1. Vốn điều lệ là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi 

thành lập Công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này; 

2. Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội 

nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

3. Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội 

nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 

2019; 

4. Ngày thành lập là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương 

đương) lần đầu; 

5. Người điều hành doanh nghiệp là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế 

toán trưởng và người điều hành khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm; 

6. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch 

Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc do và cá nhân giữ 

chức danh quản lý khác do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm; 

7. Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 

Luật Chứng khoán; 

8. Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty cổ 
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phần; 

9. Cổ đông lớn là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng 

khoán; 

10. Thành viên Ban kiểm soát là Kiểm soát viên 

11. Sở giao dịch chứng khoán là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các 

Công ty con. 

12. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là thành viên HĐQT 

không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng theo quy định 

của Điều lệ công ty. 

13. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị là thành viên được quy định tại 

khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp. 

14. Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu là bộ phận phụ trách công tác xác 

định điều kiện tiến hành đại hội cổ đông theo quy định của pháp luật Điều lệ Công 

ty 

15. Công ty là Công ty cổ Phần Đông Hải Bến Tre  

16. HĐQT là Hội đồng quản trị 

17. Ứng cử là tự đề cử 

18. BKS là Ban kiểm soát 

19. VSD là Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và 

bù trừ chứng khoán Việt Nam  

20. Đại biểu là Cổ đông, người đại diện (người được cổ đông ủy quyền) 

21. Người phụ trách quản trị công ty là người có trách nhiệm và quyền hạn 

được quy định tại Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. 

22. Đại hội trực tuyến là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có 

sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi 

trường internet, cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn 

biên của đại hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. 

23. Bỏ phiếu điện tử là việc cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống 

bỏ phiếu điện tử được quy định tại Quy chế này. 
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24. Tên đăng nhập, mật khẩu truy cập bao gồm thông tin tên truy cập 

(username) và mật khẩu (password) được Công ty cấp duy nhất cho từng cổ đông.  
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Chƣơng II : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

I. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA 

NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI 

HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (TRỰC TIẾP, TRỰC TUYẾN, TRỰC TIẾP KẾT 

HỢP TRỰC TUYẾN)  

MỤC 1: QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 3. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 

Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông được quy định theo 

Điều 138 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 

54/2019/QH14 và Điều 14, Điều 15 Điều lệ công ty. 

Điều 4.  Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông  

(Căn cứ quy định tại Điều 140 Luật Doanh nghiệp và Điều 14 Điều lệ công 

ty) 

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất 

thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong 

trường hợp sau đây: 

a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty; 

b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số 

lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; 

c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 

115 của Luật này;  

d. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

e. Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

2. HĐQT phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi 

(60) ngày kể từ ngày số thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên còn lại như quy 

định tại điểm b khoản 3 Điều 14 Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định 

tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều 14 Điều lệ công ty; 

Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng 

quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung 
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hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn sáu (06) tháng kể 

từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên 

quan; 

3. Trường hợp HĐQT không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định tại điểm a khoản 4 Điều 14 Điều lệ công ty thì trong thời hạn ba mươi (30) 

ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế HĐQT triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật doanh nghiệp; 

4. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định tại điểm b khoản 4 Điều 14 Điều lệ công ty thì cổ đông hoặc nhóm cổ 

đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều 14 Điều lệ công ty có quyền yêu cầu đại 

diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh 

nghiệp. 

5. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục 

triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí 

cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. 

Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại. 

6. Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 

Điều 140 Luật Doanh nghiệp. 

Điều 5.  Nhân sự Đại hội đồng cổ đông 

(Căn cứ quy định tại Điều 146 Luật doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 20 Điều 

lệ công ty) 

1. Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa:  

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội 

đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản 

trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc 

thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa 

cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, 

Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp 

trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc 

họp; 
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b. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp 

Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và 

người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; 

c. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp 

một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh 

được mong muốn của đa số người dự họp. 

d. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây: 

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh 

hợp pháp, hợp lý khác; 

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những 

người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản 

tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra 

an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

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

đăng ký dự họp tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự 

định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường 

hợp sau đây: 

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

- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp 

tham gia, thảo luận và biểu quyết; 

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

không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 

f. Một số quyền và nghĩa vụ khác của Chủ tọa theo quy định của luật hiện 

hành. 

g. Đoàn Chủ tọa gồm tối thiểu một (01) người, bao gồm một (01) Chủ tịch và 

các thành viên (nếu có).  

h. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa: 

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương 

trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương 
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trình; 

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; 

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu; 

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội. 

i. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo 

nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. 

2. Thư ký đại hội:  

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

b. Nhiệm vụ của Thư ký đại hội: 

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

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông/Đại biểu; 

- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công 

ty; 

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa. 

3. Ban kiểm phiếu:  

a. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo 

đề nghị của chủ tọa cuộc họp; 

b. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu: 

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết. 

- Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết 

quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.  

- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký. 

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết 

hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết. 

4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu: 

a. Người triệu tập đại hội cổ đông theo quy định tại Điều 140 Luật Doanh 
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nghiệp cử một hoặc một số người làm trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Đại biểu 

phục vụ cuộc họp. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm tối thiểu hai (02) 

người, bao gồm một (01) Trưởng Ban và tối thiểu một (01) thành viên.  

b. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu: 

- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp. 

- Trưởng Ban kiểM tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông 

tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được 

ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành. 

- Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập Ban kiểm 

phiếu. 

Điều 6.  Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp và thông báo về việc 

chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông  

(Căn cứ quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 18 Điều lệ công ty; Quy chế thực 

hiện quyền của VSD) 

1. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền 

tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng 

ký cuối cùng.  

2. Công ty thực hiện thủ tục lập danh sách cổ đông và các thủ tục liên quan 

theo quy định tại Quy chế thực hiện quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt 

Nam/Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam hoặc các Quy định 

khác của pháp luật (áp dụng khi Công ty không đăng ký chứng khoán tại VSD). 

Điều 7.  Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông  

(Căn cứ quy định tại Điều 143 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14) 

1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến 

tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là hai mươi 

mốt (21) ngày trước ngày khai mạc. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở 

chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ liên lạc của cổ đông, thời gian, địa điểm 

họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp. 

2. Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến được địa 

chỉ liên lạc của cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của công ty. 
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3. Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây: 

a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị 

quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; 

b. Phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử. Lưu ý, trong trường hợp mời họp Đại hội 

cổ đông bằng hình thức trực tuyến thì Phiếu biểu quyết/bầu cử không cần gửi kèm 

thông báo mời họp. 

4. Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi tài liệu họp kèm 

theo thông báo mời họp quy định tại khoản 3 Điều này có thể thay thế bằng việc 

đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty. Trường hợp này, thông báo mời 

họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu. 

Điều 8.  Chƣơng trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông 

(Căn cứ quy định tại Điều 142 Luật Doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ công 

ty) 

1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội 

dung cuộc họp theo quy định tại Điều 18 Điều lệ công ty. 

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ 

công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ 

đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất ba 

(03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ 

đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, địa chỉ liên lạc, 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 và loại cổ 

phần cổ đông đó nắm giữ, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp 

3. Trường hợp người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến nghị 

quy định tại khoản 2 Điều này thì chậm nhất là hai (02) ngày làm việc trước ngày 

khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chỉ được từ chối kiến nghị nếu thuộc 

một trong các trường hợp sau đây: 

a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 2 Điều này; 

b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 
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5% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ công ty; 

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 công ty. 

4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị 

quy định tại khoản 2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào 

chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. 

Điều 9.  Cách thức đăng ký, ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông  

(Căn cứ quy định tại Điều 144 Luật doanh nghiệp; Điều 16,  Khoản 1, 2, 5 

Điều 20 Điều lệ công ty) 

1. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trước ngày khai mạc 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: 

a. Cách thức đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định 

rõ tại Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm liên hệ Công ty hoặc gửi 

Giấy đăng ký tham dự Đại hội (được đính kèm Thông báo họp Đại hội đồng cổ 

đông gửi cho cổ đông) về Công ty. 

b. Cổ đông chọn hình thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo 

cách thức đã ghi trong thông báo, bao gồm:  

- Tham dự và biểu quyết/bầu cử trực tiếp tại cuộc họp; 

- Ủy quyền cho một đại diện khác tham dự và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp 

và tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều này (trường hợp có nhiều hơn một đại diện 

được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu cử/biểu quyết được uỷ 

quyền cho mỗi đại diện).  

- Tham dự và biểu quyết/bầu cử thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện 

tử hoặc hình thức điện tử khác; 

- Gửi phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, 

thư điện tử; 

- Các hình thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông khác phù hợp 

với quy định của Pháp luật. 
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- Công ty phải cố gắng tối đa trong việc áp dụng các công nghệ thông tin 

hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông tốt nhất, bao gồm hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua họp Đại hội 

đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy 

định tại Điều 144 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.  

2. Quy định về việc ủy quyền tham dự đại hội: 

a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện ủy quyền 

theo quy định tại Điều 16 Điều lệ Công ty; 

b. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông 

theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy 

quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông 

ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, 

nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền 

và bên được ủy quyền. 

c. Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử 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: 

- Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất 

năng lực hành vi dân sự; 

- Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; 

- Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền. 

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông 

báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại. 

Điều 10.  Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông  

(Căn cứ quy định tại Điều 19 Điều lệ công ty) 

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

đại diện đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. 

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy 

định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời 

hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội 
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đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% 

tổng số phiếu biểu quyết trở lên. 

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy 

định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong 

thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu 

quyết của các cổ đông dự họp. 

Điều 11.  Hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  

(Căn cứ quy định tại Điều 147 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 22 

Điều lệ công ty) 

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình 

thức biểu quyết tại cuộc họp: 

a. Cuộc họp trực tiếp 

b. Hội nghị trực tuyến 

c. Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến 

2. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình 

thức lấy ý kiến bằng văn bản (Quy định tại Phần II – Chương này). 

Điều 12.  Các nội dung đƣợc thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 

(Căn cứ quy định tại Điều 147 và Điều 167 Luật doanh nghiệp; Điều 15 Điều 

lệ công ty) 

1. Thông qua định hướng phát triển của Công ty; 

2. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty; 

3. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công 

ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn 

kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thầy cần thiết; 

4. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty; 

5. Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán; 

6. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội 
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đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;  

7. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả 

hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; 

8. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên 

Ban kiểm soát; 

9. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; 

10. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

11. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát; 

12. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối 

với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

13. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty; 

14. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ 

phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba (03) 

năm đầu tiên kể từ ngày thành lập; 

15. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; 

16. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý; 

17. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản 

trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

18. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 

19. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định 

tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng 

giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; 

20. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 

155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

21. Phê duyệt, bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế 

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

22. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
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Điều 13.  Điều kiện để nghị quyết đƣợc thông qua 

(Căn cứ quy định tại Điều 21 Điều lệ công ty) 

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

diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, 

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

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

b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 

d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị 

tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; 

e. Tổ chức lại, giải thể công ty; 

f. Gia hạn hoạt động công ty; 

2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng 

số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định 

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

Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nếu số ứng 

viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát cần bầu 

thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát có thể được thực hiện 

theo phương thức bầu dồn phiếu như quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh 

nghiệp hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, 

không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được 

thực hiện theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ công ty. 

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số 

cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ 

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

nghiệp và Điều lệ công ty. 

Điều 14.  Thông báo kết quả kiểm phiếu  

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra và tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm của 

từng vấn đề. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ toạ/Ban kiểm phiếu công bố ngay 

trước khi bế mạc cuộc họp. 
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Điều 15.  Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông  

(Căn cứ quy định tại Điều 132, Điều 151 Luật doanh nghiệp) 

1. Cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại công 

ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có 

quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, 

trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định 

bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời 

hạn mười (10) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các 

vấn đề quy định tại khoản này. 

2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 

1 Điều này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều 

lệ công ty trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. 

Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức 

thẩm định giá định giá. Công ty giới thiệu ít nhất ba (03) tổ chức thẩm định giá để 

cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng. 

3. Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc 

biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến 

Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của 

Luật này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc 

một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

a. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi 

phạm nghiêm trọng quy định của Luật này và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy 

định tại khoản 2 Điều 152 của Luật này; 

b. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty. 

Điều 16.  Lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông  

(Căn cứ quy định tại Điều 23 Điều lệ công ty) 

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 lập bằng tiếng Việt, 

có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 
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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; 

h. Tổng hợp số phiếu bầu cử từng ứng viên (nếu có); 

i. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương 

ứng; 

j. Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ 

chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác 

của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại 

khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp. 

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước 

khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong 

biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội 

dung biên bản. 

3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực 

pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng 

tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt 

được áp dụng. 

Điều 17.  Công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

(Căn cứ quy định tại Điều 23 Điều lệ công ty) 

1. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông 

đăng ký dự họp, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên 

bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải lưu giữ tại 
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trụ sở chính của Công ty. 

2. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo phải 

được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị 

trường chứng khoán. 

MỤC 2: QUY ĐỊNH RIÊNG VỚI TỪNG HÌNH THỨC HÌNH THỨC BIỂU 

QUYẾT TẠI CUỘC HỌP 

 

Mục 2.1: Quy định riêng với hình thức biểu quyết tại cuộc họp trực tiếp 

Điều 18.  Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tiếp 

Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông 

và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt 

đăng ký hết theo trình tự sau: 

a. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại 

diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết/phiếu 

bầu cử, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy 

quyền và số phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông 

thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu 

quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý 

kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa/Ban kiểm phiếu 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; 

b. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người 

được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó 

có quyền tham gia và biểu quyết/bầu cử 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/bầu cử trước đó không thay đổi. 

Điều 19.  Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông trực 

tiếp 

(Căn cứ quy định tại Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ 

đông) 

1. Nguyên tắc chung: 
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a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải 

được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai. 

b. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng 

dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại 

hội đồng cổ đông). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết/Phiếu 

bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại 

biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó. 

2. Quy định về tính hợp lệ của phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử 

a. Thẻ biểu quyết : 

- Thẻ biểu quyết hợp lệ: là thẻ theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, có đóng dấu 

treo của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,… không viết thêm nội dung 

nào khác ngoài quy định cho Thẻ này.  

- Thẻ biểu quyết không hợp lệ: Nội dung không đúng theo các quy định của 

Thẻ biểu quyết hợp lệ. 

b. Phiếu biểu quyết 

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, có đóng 

dấu treo của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,… không viết thêm nội 

dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này. Trường hợp bỏ phiếu trực tiếp phải 

có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự và 

gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu. Trên 

phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một 

(01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. 

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Nội dung không đúng theo các quy định 

của Phiếu biểu quyết hợp lệ. 

c. Phiếu bầu cử 

- Phiếu bầu cử hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, 

có đóng dấu treo của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung 

nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu 

tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng 

phiếu. 

- Phiếu bầu cử không hợp lệ: 
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  Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu bầu cử hợp lệ 

  Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên cần bầu; 

  Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện 

lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu; 

  Các quy định khác theo Quy chế bầu cử đại hội đồng cổ đông và Điều lệ 

Công ty quy định. 

Điều 20.  Cách thức bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông trực 

tiếp 

(Căn cứ quy định tại Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông) 

1. Nguyên tắc chung: 

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội 

dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ thẻ, bỏ phiếu 

trực tiếp, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác. 

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc 

Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ 

biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết. 

2. Các hình thức bỏ phiếu biểu quyết 

a. Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ 

biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn 

Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba (03) lần biểu 

quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem 

như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết 

nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý 

kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức 

biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban 

kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ 

đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ. 

b. Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào 

Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án 

“Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu 

quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “”  vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất cả nội 
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dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biếu quyết về thùng phiếu kín 

đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu 

quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu. 

Điều 21.  Cách thức bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông trực tiếp 

(Căn cứ quy định tại Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông) 

1. Nguyên tắc chung 

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; 

- Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề 

cử vào HĐQT và Ban kiểm soát. 

2. Các hình thức bỏ phiếu bầu cử 

a. Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu 

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ 

phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu; 

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho 

một hoặc một số ứng cử viên; 

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có 

thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu 

cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu); 

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm 

phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ; 

- Cách ghi phiếu bầu cử: Mỗi đại biểu được phát các phiếu bầu. Cách ghi 

phiếu bầu cử được hướng dẫn cụ thể tại Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội 

đồng cổ đông; 

- Nguyên tắc trúng cử: 

  Người trúng cử được xác định theo số phiếu được 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.  

 Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như 

nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong 

số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy 
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định tại quy chế bầu cử h được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông hoặc Điều lệ 

công ty. 

b. Bầu cử theo phương thức biểu quyết: Thực hiện theo quy định tại Điểm b 

Khoản 2 Điều 20 Quy chế này. 

Điều 22.  Cách thức kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông trực tiếp 

(Căn cứ quy định tại Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông) 

Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách tổng hợp thẻ/phiếu biểu 

quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. 

Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ 

định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu. 

Mục 2.2: Quy định riêng hình thức biểu quyết tại cuộc họp trực tuyến 

Điều 23.  Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 

Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến trước ngày khai 

mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định rõ tại Thông báo họp Đại hội 

đồng cổ đông, bao gồm: 

1. Điều kiện tham gia:  

-  Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ 

được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty. 

-  Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và 

điều lệ công ty.  

2. Yêu cầu kỹ thuật: Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: 

máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối 

internet…). 

3. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến: Đại 

biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự đại hội đồng cổ đông trực 

tuyến khi Đại biểu đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập 

đã được cung cấp theo quy định tại Điều 24 Quy chế này và đã thực hiện bỏ phiếu 

điện tử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ 

đông trực tuyến. 

Điều 24.  Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử 
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1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng 

nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại 

hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp (hoặc hình 

thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Đại biểu phải 

có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác 

được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu 

trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin 

đã đăng ký này. 

2. Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại 

hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình 

thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện 

dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Trung tâm 

lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty. 

3. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định 

danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 

điện tử Theo nội dung của Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.  

Điều 25.  Việc ủy quyền cho ngƣời đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông 

trực tuyến 

1. Cổ đông thực hiện ủy quyền theo quy định tại khoản 2 điều 9 Quy chế này. 

2. Một số quy định cần lưu ý khi thực hiện ủy quyền trực tuyến: 

- Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy 

quyền trực tuyến, đặc biêt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện 

thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu 

truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền. 

- Hiệu lực của ủy quyền trực tuyến: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi 

thỏa mãn các điều kiện sau: 

  Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và 

hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.  

  Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, 

ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy 

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

mạc chính thức. 

- Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn 

bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho công ty trước lúc đại hội khai 

mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính 

theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực 

tuyến. 

- Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị vô hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ 

phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc 

họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến. 

Điều 26.  Thảo luận tại Đại hội Đồng Cổ đông trực tuyến 

1. Nguyên tắc: 

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi 

các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông; 

- Chỉ có Đại biểu mới Được tham gia thảo luận; 

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ 

thể tại quy chế làm việc của đại hội; 

- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng 

ký và chuyển lên cho Chủ tọa. 

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu: 

- Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ 

tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu; 

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời 

trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau. 

Điều 27.  Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực 

tuyến 

Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức 

bỏ phiếu điện tử.  

Điều 28. Cách thức bỏ phiếu trực tuyến 

1. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:  
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- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán 

thành hoặc không ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã 

được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.  

- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử 

ghi nhận kết quả. 

2. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:  

- Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: Nếu điều lệ Công ty không có quy 

định khác việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải 

thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, Đại biểu thực hiện việc bầu 

cử theo hướng dẫn tại Quy chế bầu cử trực tuyến được thông qua tại Đại hội đồng 

cổ đông. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử 

ghi nhận kết quả. 

- Bầu cử theo phương thức biểu quyết (nếu có): Thực hiện theo quy định bỏ 

phiếu biểu quyết nêu tại Khoản a Điều này.  

3. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử: 

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo 

nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được 

xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó. 

- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, 

Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu 

quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ 

phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.  

- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy 

kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những 

vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận 

kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ 

phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của 

đại hội.  

- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên 

lớn hơn tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện được tính tại thời gian kiểm phiếu 

bầu cử hoặc các quy định khác theo hướng dẫn của Quy chế bầu cử trực tuyến 

được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 
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- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong quy chế làm việc tại 

đại hội. Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 

hai mươi bốn (24) giờ trong ngày và bảy (07) ngày trong tuần trừ trường hợp bảo 

trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời 

gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu. 

Điều 29.  Cách thức kiểm phiếu trực tuyến 

Khi Đại biểu thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều 

được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số biểu quyết tán thành, biểu quyết 

không tán thành và biểu quyết không ý kiến. 

Điều 30.  Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 

- Thực hiện theo quy định tại Điều 16 Quy chế này. 

- Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản Đại hội cổ đông trực tuyến là địa 

điểm Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh 

thổ Việt Nam. 

- Hình thức thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ 

thể tại Quy chế làm việc của công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông. 

Mục 2.3: Quy định riêng hình thức biểu quyết tại cuộc họp trực tiếp kết hợp trực 

tuyến 

Điều 31.  Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết 

hợp trực tuyến 

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 và Điều 23 Quy chế này. 

Điều 32.  Việc ủy quyền cho ngƣời đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông 

trực tiếp kết hợp trực tuyến 

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 và Điều 25 Quy chế này. 

Điều 33.  Hình thức thông qua nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông trực 

tiếp kết hợp trực tuyến 

Thực hiện theo quy định tại Điều 11 và Điều 27 Quy chế này. 

Điều 34.  Cách thức bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp 

trực tuyến 

Thực hiện theo quy định tại Điều 20, Điều 21 và Điều 28 Quy chế này. 
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Điều 35.  Cách thức kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp 

trực tuyến 

Thực hiện theo quy định tại Điều 22 và Điều 29 Quy chế này. 

Điều 36.  Lập biên bản họp tại Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp 

trực tuyến 

Thực hiện theo quy định tại Điều 16 và Điều 30 Quy chế này. 

II. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA 

NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN 

Điều 37.  Trƣờng hợp đƣợc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  

(Căn cứ quy định tại Điều 22 Điều lệ công ty) 

Các nội dung sau đây có thể được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ 

đông bằng văn bản: 

a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty; 

b. Phê duyệt, bổ sung, điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy 

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

c. Định hướng phát triển Công ty; 

d. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm 

soát; 

f. Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá 

trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

g. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm  

h. Tổ chức lại, giải thể Công ty.  

i. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

j. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; 

k. Các vấn đề khác khi Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của 

Công ty. 

Điều 38.  Trƣờng hợp không đƣợc lấy ý kiến bằng văn bản 



Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre 

 

34 

 

HĐQT được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong tất cả trường hợp khi xét 

thấy cần thiết trừ việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên. 

Điều 39.  Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị 

quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 

(Căn cứ quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 18; Điều 22, 24 Điều lệ công ty) 

1. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền 

tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng 

ký cuối cùng.  

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại 

hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ 

đông có quyền biểu quyết chậm nhất mười (10) ngày trước thời hạn phải gửi lại 

phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo 

được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ Công ty. 

3. Quy định về Phiếu lấy ý kiến 

a. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

- Mục đích lấy ý kiến; 

- Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ 

đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa 

chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, 

số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ 

phần của từng loại và số phiếu biểu quyết/ phiếu bầu cử  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; 

- Phương án bầu cử (nếu có); 

- Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 

- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

b. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức 

gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây: 
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- Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ 

đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp 

luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong 

phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

- Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải 

được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu; 

- Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung 

phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường 

hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được 

coi là phiếu không tham gia biểu quyết. 

4. Kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu: 

Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến 

của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên 

bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

- Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 

- Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết/bầu cử đã tham gia biểu quyết/bầu 

cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết/bầu cử hợp lệ và số biểu quyết/bầu cử 

không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết/bầu cử, kèm theo phụ lục danh 

sách cổ đông tham gia biểu quyết/bầu cử; 

- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng 

vấn đề, tổng số phiếu bầu cử từng ứng viên (nếu có); 

- Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người 

giám sát kiểm phiếu. 

- Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm 

phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản 

kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định 

được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác. 

5. Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu: 
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a. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong 

thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản 

kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin 

điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc 

kiểm phiếu. 

b. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

6. Lưu tài liệu: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị 

quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều 

phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

7. Yêu cầu hủy bỏ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức 

lấy ý kiến bằng văn bản: Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhận được 

nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm 

phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại 

khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem 

xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

trong các trường hợp sau đây: 

a. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi 

phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường 

hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ công ty. 

b. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty. 

 

Chƣơng III: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

MỤC 1: QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 40.  Vai trò, Quyền và nghĩa vụ của HĐQT  

(Căn cứ quy định tại Điều 278, 297 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) 

HĐQT phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật 

doanh nghiệp và Điều lệ công ty, ngoài ra HĐQT có các trách nhiệm và nghĩa vụ 

sau: 

1. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của công ty; 

2. Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có 
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quyền lợi liên quan đến công ty; 

3. Đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều 

lệ và quy định nội bộ của công ty; 

4. Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ 

đông thông qua và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty theo hướng dẫn 

tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản 

trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP 

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

của Luật Chứng khoán.; 

5. Giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành viên Hội đồng quản 

trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác, bao gồm việc 

sử dụng tài sản công ty sai mục đích và lạm dụng các giao dịch với bên liên quan; 

6. Xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty và trình Đại hội đồng cổ đông 

thông qua theo quy định tại Điều 270 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 

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

Chứng khoán; 

7. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty; 

8. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho 

thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty; 

9. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của 

pháp luật hiện hành. 

10. Báo cáo về tình hình quản trị công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên và công bố thông tin trong Báo cáo thường niên của công ty theo quy 

định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin. 

11. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ 

về quản trị công ty. 

Điều 41.  Quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của thành viên HĐQT  

(Căn cứ quy định tại Điều 277 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật 

Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị 

công ty trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài 
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chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của các đơn vị trong công ty. Quy 

trình cung cấp thông tin quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 

Người được cung cấp thông tin có trách nhiệm bảo mật thông tin được cung cấp, 

sử dụng đúng mục đích cho công việc được giao. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty 

và các nghĩa vụ sau: 

a. Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích 

cao nhất của cổ đông và của công ty; 

b. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các 

vấn đề được đưa ra thảo luận; 

c. Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận 

được từ các Công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác; 

d. Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa công 

ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở 

lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của 

thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng 

quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 

ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; 

e. Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty 

theo quy định của pháp luật. 

 

MỤC 2: QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI 

NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT 

Điều 42.  Số lƣợng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị 

HĐQT  

(Căn cứ quy định tại Điều 26 Điều lệ công ty) 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. 

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có 

thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm 

thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá hai (02) nhiệm kỳ 

liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì 
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các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành 

viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. 

3. Cơ cấu thành viên HĐQT như sau: 

a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số 

thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa 

thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm 

bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản 

trị phải đảm bảo một (01) thành viên. 

b. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản 

trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo 

quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp. 

c. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin 

theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

d. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 

Điều 43.  Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT  

 (Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2  Điều 155 Luật doanh nghiệp, Điều 

275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) 

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện 

theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công 

ty. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám 

đốc của một (01) công ty đại chúng. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng 

thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa năm (05) công ty khác. 

Điều 44.  Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị  

(Căn cứ quy định tại Điều 274 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; Khoản 1,2,3,4 

Điều 25 Điều lệ công ty) 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở 

lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp 
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số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm 

cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được 

đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng 

viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 

50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 

năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 

70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử 

tối đa tám (08) ứng viên. 

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và 

ứng cử theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp vẫn không đủ số 

lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên theo quy 

định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động 

của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử 

viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu 

thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật. 

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử 

thêm theo khoản 2 Điều này vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị tổ 

chức cho các cổ đông khác đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội 

bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng 

quản trị đương nhiệm tổ chức cho các đông khác đề cử thêm ứng cử viên phải 

được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên 

Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.  

Điều 45.  Cách thức bầu thành viên HĐQT 

(Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp, Khoản 2 Điều 21 

Điều lệ công ty) 

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo 

phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết 

tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội 

đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của 

mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản 

trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên 

có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. 

Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho 



Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre 

 

41 

 

thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các 

ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại 

quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.  

2. Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT cần bầu thì việc 

bầu thành viên HĐQT có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy 

định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp hoặc thực hiện theo phương thức 

biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông 

qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ 

công ty. 

Điều 46.  Các trƣờng hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung 

thành viên Hội đồng quản trị 

(Căn cứ Điều 160 Luật doanh nghiệp) 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong 

trường hợp sau đây: 

a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 của Luật 

Doanh nghiệp; 

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường 

hợp sau đây: 

a. Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong sáu (06) tháng 

liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 

b. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên 

Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài 

trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung 

thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a. Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số 

quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp 
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Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số thành viên 

bị giảm quá một phần ba; 

b. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu 

thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm 

tại cuộc họp gần nhất. 

Điều 47.  Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng 

quản trị 

Sau khi có quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, Công ty 

có trách nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu 

quan, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của Công ty theo 

trình tự và quy định của Luật hiện hành. 

Điều 48.  Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị 

Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, công ty phải 

công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu mười (10) ngày trước 

ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của công ty 

để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên 

Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của 

các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách 

trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành 

viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị 

được công bố bao gồm: 

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b. Trình độ chuyên môn; 

c. Quá trình công tác; 

d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của 

công ty khác); 

e. Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty; 

f. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty. 

Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên 

đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác 

và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có). 
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Điều 49.  Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị 

(Căn cứ quy định tại Điều 29 Điều lệ công ty) 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi 

nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ 

trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội 

đồng quản trị; 

e. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

f. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 

Công ty. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn 

nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười 

(10) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. 

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện 

được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác 

thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có 

người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, 

đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở 

cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc 

mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa 

án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các 

thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội 

đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có 

quyết định mới của Hội đồng quản trị. 
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MỤC 3: THÙ LAO, LƢƠNG THƢỞNG VÀ LỢI ÍCH KHÁC CỦA THÀNH 

VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 50.  Thù lao, thƣởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản 

trị 

(Căn cứ quy định tại Điều 28 Điều lệ công ty) 

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo 

kết quả và hiệu quả kinh doanh. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. 

Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của 

thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính 

mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và 

thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp 

thường niên. 

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh 

doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, 

được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và 

phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên 

Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện 

những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên 

Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công 

trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức 

khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí 

đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện 

trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát 

sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị 

hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách 

nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không 

bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên 

quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty. 
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MỤC 4: QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC HỌP HỘI 

ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 51.  Số lƣợng cuộc họp tối thiểu theo tháng/quý/năm 

(Căn cứ quy định tại Điều 157 Luật doanh nghiệp; Điều 30 Điều lệ công ty) 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng 

quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng 

quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu 

bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số 

phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo 

nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản 

trị. 

2. Hội đồng quản trị họp ít nhất mỗi quý một (01) lần và có thể họp bất 

thường. 

Điều 52.  Các trƣờng hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất 

thƣờng 

(Căn cứ quy định tại Điều 157 Luật doanh nghiệp; Điều 30 Điều lệ công ty) 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường 

hợp sau đây: 

a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 

b. Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người quản lý khác; 

c. Có đề nghị của ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; 

d. Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định. 

2. Đề nghị quy định tại khoản 1 Điều này phải được lập thành văn bản, trong 

đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội 

đồng quản trị. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời 

hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 1 

Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ 

tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với 
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Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp 

Hội đồng quản trị. 

Điều 53.  Thông báo họp Hội đồng quản trị và quyền dự họp Hội đồng 

quản trị của thành viên Ban kiểm soát 

(Căn cứ quy định tại Điều 157 Luật doanh nghiệp; Điều 30 Điều lệ công ty) 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải 

gửi thông báo mời họp chậm nhất là năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. 

Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, 

các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử 

dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. 

2. Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, 

fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và 

bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được 

đăng ký tại Công ty. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và 

các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên 

Hội đồng quản trị. 

4. Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có 

quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. 

Điều 54.  Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị 

(Căn cứ quy định tại Điều 157 Luật doanh nghiệp; Điều 30 Điều lệ công ty) 

Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên 

trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này 

không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong 

thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc 

họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

Điều 55.  Cách thức biểu quyết 

(Căn cứ Điều 30 Điều lệ công ty) 

1. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại 

cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy 

định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. Thành viên Hội 
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đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau 

đây: 

a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại Điều 

57 Quy chế này; 

c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử 

hoặc hình thức điện tử khác; 

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 

e. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định của pháp luật 

(nếu có). 

2. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu 

quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội 

đồng quản trị chậm nhất là một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ 

được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp. 

Điều 56. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị 

(Căn cứ Điều 30 Điều lệ công ty) 

Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số 

(quá ½) thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết 

định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Lưu ý, Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch 

mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều 43 Điều lệ công ty. 

Điều 57.  Việc ủy quyền cho ngƣời khác dự họp của thành viên Hội đồng 

quản trị 

(Căn cứ Điều 30 Điều lệ công ty) 

Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên 

được ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác hoặc cho người khác (không 

phải thành viên Hội đồng quản trị nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị 

chấp thuận) dự họp và biểu quyết. 

Điều 58.  Lập biên bản họp Hội đồng quản trị 
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(Căn cứ quy định tại Điều 158 Luật doanh nghiệp) 

Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi 

và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể 

lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b. Thời gian, địa điểm họp; 

c. Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách 

thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 

e. 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. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

i. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại 

Điều 59 Quy chế này. 

Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được 

lưu giữ tại trụ sở chính của công ty. 

Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý 

như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt 

và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp 

dụng. 

Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu 

trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng 

quản trị. 

Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được 

lưu giữ tại trụ sở chính của công ty. 

Điều 59.  Trƣờng hợp chủ tọa và/hoặc thƣ ký từ chối ký Biên bản họp Hội 

đồng quản trị 
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(Căn cứ quy định tại Điều 158 Luật doanh nghiệp) 

Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu 

được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội 

dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h Điều 58 Quy chế này thì biên 

bản này có hiệu lực. 

Điều 60.  Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị 

Sau khi ban hành Nghị quyết/Quyết định HĐQT, Công ty có trách nhiệm 

công bố thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu quan, trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của Công ty theo trình tự và 

quy định của hiện hành. 

 

MỤC 5: CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 61. Các tiểu ban trực thuộc HĐQT 

(Căn cứ, Điều 31 Điều lệ công ty) 

1. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực 

thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội 

bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết 

định có tối thiểu là hai (02) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và 

thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội 

đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các 

thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng 

quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. 

Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu 

quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban. 

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực 

thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy 

định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 

 

MỤC 6: LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM NGƢỜI PHỤ TRÁCH 

QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Điều 62.  Tiêu chuẩn của Ngƣời phụ trách quản trị công ty 
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(Căn cứ Khoản 2 Điều 32 Điều lệ công ty)  

Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức 

kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của 

Công ty. 

Điều 63.  Việc bổ nhiệm Ngƣời phụ trách quản trị công ty 

(Căn cứ Khoản 1 Điều 32 Điều lệ công ty)  

Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất một (01) người phụ trách 

quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ 

trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại 

khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp. 

Điều 64.  Các trƣờng hợp miễn nhiệm Ngƣời phụ trách quản trị công ty 

1. HĐQT có thể bãi nhiệm/miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi 

cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. 

2. Người phụ trách quản trị công ty có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 65.  Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Ngƣời phụ trách quản trị 

công ty 

Sau khi có quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công 

ty, Công ty có trách nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ 

quan hữu quan, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của 

Công ty theo trình tự và quy định của luật hiện hành. 

Điều 66.  Quyền và Nghĩa vụ của Ngƣời phụ trách quản trị Công ty 

(Căn cứ Khoản 3 Điều 32 Điều lệ công ty) 

Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; 

b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng 

cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 

c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 
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d. Tham dự các cuộc họp; 

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 Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm 

soát; 

g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của 

Công ty; 

h. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan; 

i. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; 

j. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

 

Chƣơng IV: BAN KIỂM SOÁT 

MỤC 1: QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 67.  Vai trò, quyền, nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của 

thành viên Ban kiểm soát  

 (Căn cứ Điều 287, Điều 288 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ) 

1. Thành viên Ban kiểm soát có các quyền theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát 

trong đó có quyền tiếp cận các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình hoạt 

động của công ty. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều 

hành khác của doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp các thông tin kịp thời và đầy 

đủ theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát. 

2. Thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp 

luật, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt đông Ban kiếm soát và đạo đức nghề nghiệp 

trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. 

3. Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật 

Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quyền, nghĩa vụ sau: 

a. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm 

toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty; quyết 

định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, 
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bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết. 

b. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

c. Giám sát tình hình tài chính của công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt 

động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác. 

d. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ 

đông. 

e. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ 

công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác 

của doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản 

trị trong thời hạn bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm 

dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

f. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ 

đông thông qua. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu Quy chế hoạt động của 

Ban kiểm soát để công ty đại chúng tham chiếu xây dựng Quy chế hoạt động của 

Ban kiểm soát. 

g. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định 

155/2020/NĐ-CP. 

4. Ban kiểm soát có trách nhiệm tiếp nhận các yêu cầu tra cứu sổ sách và hồ 

sơ của cổ đông phổ thông quy định tại khoản 1, Điều 45 Điều lệ Công ty và thực 

hiện việc các đề nghị cung cấp thông tin theo yêu cầu này đối với Hội đồng quản 

trị, Tổng Giám đốc hoặc các người quản lý khác. Quy trình yêu cầu cung cấp thông 

tin quy định tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Người được cung cấp thông 

tin có trách nhiệm bảo mật thông tin được cung cấp, sử dụng đúng mục đích cho 

công việc được giao. 

MỤC 2:  QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM KỲ, SỐ LƢỢNG, THÀNH PHẦN, CƠ 

CẤU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

 

Điều 68.  Số lƣợng, nhiệm kỳ, thành phần và cơ cấu thành viên Ban kiểm 

soát 

(Căn cứ quy định tại Điều 168 Luật doanh nghiệp, Khoản 1 Điều 38 Điều lệ 

công ty) 
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1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) người.  

2. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu 

lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

3. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của công ty. 

4. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên; 

việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của 

Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. Ban kiểm soát phải có hơn một 

nửa số Kiểm soát viên thường trú tại Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát  phải có 

bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài 

chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên 

quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty 

có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn. 

5. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm 

soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp 

tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được 

bầu và nhận nhiệm vụ. 

Điều 69.  Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát 

(Căn cứ quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp, Khoản 2 Điều 38 Điều lệ 

công ty) 

1. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh 

nghiệp; 

b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, 

kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp; 

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, 

Tổng Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác; 

d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc 

người lao động của công ty; 

e. Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 
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f. Không phải là người là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc 

lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền 

trước đó. 

g. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên 

quan. 

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Kiểm soát 

viên công ty đảm bảo đủ các điều kiện theo quy đinh tại khoản 2 Điều 169 của luật 

doanh nghiệp. 

3. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một 

trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh 

doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

Điều 70.  Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát 

(Căn cứ quy định tại Điều 285 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ; Điều 37 Điều 

lệ công ty) 

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy 

định tại khoản 1, Điều 25 Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 

từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) 

ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến 

dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối 

đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; 

từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được 

đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng 

viên. 

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng 

cử theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp không đủ số lượng cần 

thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên theo quy định tại 

Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của 

Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng viên phải được 

công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban 

kiểm soát theo quy định của pháp luật. 

3. Trường hợp số lượng ứng viên do Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm 
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theo khoản 2 Điều này vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương 

nhiệm tổ chức cho các cổ đông khác đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy 

chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban 

kiểm soát đương nhiệm tổ chức cho các đông khác đề cử thêm ứng viên phải được 

công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban 

kiểm soát theo quy định của pháp luật. 

Điều 71.  Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát 

 (Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp số 

59/2020/QH14, Khoản 2 Điều 21 Điều lệ công ty) 

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương 

thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng 

với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát và 

cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc 

một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo 

số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao 

nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 

hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối 

cùng của Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số 

phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử, 

Quy chế hoạt đông Ban kiếm soát hoặc Điều lệ công ty.  

2. Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên Ban Kiểm soát cần bầu 

thì việc bầu thành viên Ban Kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức bầu 

dồn phiếu như quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp hoặc thực hiện 

theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ 

biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 

Điều 21 Điều lệ công ty. 

Điều 72.  Các trƣờng hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm 

soát 

 (Căn cứ quy định tại Điều 174 Luật doanh nghiệp) 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường 

hợp sau đây: 

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo 
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quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp; 

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c. Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường 

hợp sau đây: 

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, 

trừ trường hợp bất khả kháng; 

c. Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban 

Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

d. Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 73.  Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm 

soát 

Sau khi có quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên, Công ty có 

trách nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu quan, 

trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của Công ty theo trình 

tự và quy định của luật hiện hành. 

Điều 74.  Tiền lƣơng và quyền lợi khác của thành viên Ban kiểm soát 

(Căn cứ quy định tại Điều 172 Luật doanh nghiệp) 

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích 

khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định 

tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng 

năm của Ban kiểm soát; 

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử 

dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này 

không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được 

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết 

định khác; 

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí 

kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh 
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nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng 

trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty. 

 

Chƣơng V: TỔNG GIÁM ĐỐC 

Điều 75.  Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc 

(Căn cứ Khoản 2, 4 Điều 35 Điều lệ công ty) 

1. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của 

Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng 

quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao. 

2. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của 

Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

b. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

c. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty; 

d. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; 

e. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ 

các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

f. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công 

ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc; 

g. Tuyển dụng lao động; 

h. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

i. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và 

nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

Điều 76. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc 

(Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 162 Luật doanh nghiệp; Khoản 3 Điều 35 

Điều lệ công ty)  

Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được bổ 

nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc 

phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: 
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a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh 

nghiệp; 

b. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, 

Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, 

người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ; 

c. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công 

ty. 

Điều 77.  Ứng cử, đề cử Tổng Giám đốc 

Ban Tổng Giám đốc, các thành viên HĐQT có quyền đề cử ứng viên Tổng 

Giám đốc theo đúng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 76 Quy chế này 

và trình lên HĐQT xem xét khi Công ty có nhu cầu tìm kiếm Tổng Giám đốc. 

Điều 78.   Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối 

với Tổng Giám đốc 

 (Căn cứ Khoản 1, Khoản 5 Điều 35 Điều lệ công ty)  

Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê 

người khác làm Tổng Giám đốc. 

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. 

Hội đồng quản trị có thẩm quyền ký kết/ chấm dứt hợp đồng và quyết định 

các điều khoản của hợp đồng lao động được quy định tại Điểm i Khoản 2 Điều 27 

và Điều 35 Điều lệ công ty. 

Điều 79.  Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp 

đồng đối với Tổng Giám đốc 

Sau khi có quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc, Công ty 

có trách nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu 

quan, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của Công ty theo 

trình tự và quy định của luật hiện hành. 

Điều 80.  Tiền lƣơng và lợi ích khác của Tổng Giám đốc 

(Căn cứ Khoản 2, Khoản 4 Điều 34 Điều lệ công ty)  
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1. Tổng Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng 

Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định. 

2. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của 

Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện 

thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại 

hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

Chƣơng VI: CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 

MỤC 1: QUY ĐỊNH VỀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG 

QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Điều 81.  Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, 

thông báo kết quả họp giữa HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc 

Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả 

họp giữa HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc được thực hiện theo thủ tục, 

trình tự triệu tập họp HĐQT được quy định tại Mục 4 Chương 3 Quy chế này.  

Điều 82.  Thông báo Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT cho Ban kiểm 

soát  

(Căn cứ quy định tại Khoản 1  Điều 171 Luật doanh nghiệp) 

Nghị quyết/ Quyết định, biên bản họp HĐQT sau khi được ban hành phải 

được gửi đến cho các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối 

với thành viên HĐQT.  

Điều 83.  Thông báo Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT cho Tổng Giám 

đốc 

Nghị quyết/ Quyết định HĐQT (với các nội dung liên quan đến trách nhiệm, 

quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc) sau khi được ban hành phải được gửi 

đến cho Tổng Giám đốc cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành 

viên HĐQT. 

Điều 84.  Các trƣờng hợp Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc đề nghị triệu 

tập họp HĐQT và những vấn đề cần xin ý kiến HĐQT 

(Căn cứ quy định tại Điểm h Khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp, Điều 288 

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Khoản 4 Điều 35, Điều 40 Điều lệ công ty) 

1. Các trường hợp đề nghị triệu tập họp HĐQT 
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a. Ban kiểm soát có thể đề nghị triệu tập họp HĐQT trong các trường hợp 

sau:  

- Khi có yêu cầu của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 

115 của Luật doanh nghiệp. 

- Khi xét thấy quyền tiếp cận các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình 

hoạt động của công ty của Kiểm soát viên không được thực hiện đầy đủ theo pháp 

luật hiện hành và Điều lệ công ty; 

- Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của 

thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác sau khi 

đã thực hiện thông báo bằng văn bản với HĐQT theo quy định tại Khoản 5 Điều 

40 Điều lệ công ty nhưng người có hành vi vi phạm chưa chấm dứt vi phạm hoặc 

có giải pháp khắc phục hậu quả; 

b. Tổng Giám đốc có thể đề nghị triệu tập họp HĐQT trong các trường hợp 

sau: 

- Khi xét thấy các quyền của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều 35 Điều 

lệ công ty không được thực thi; 

- Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của 

những người điều hành doanh nghiệp khác sau khi đã thực hiện thông báo bằng 

văn bản với HĐQT nhưng người có hành vi vi phạm chưa chấm dứt vi phạm hoặc 

có giải pháp khắc phục hậu quả; 

2. Những vấn đề Tổng Giám đốc cần xin ý kiến HĐQT: 

a. Kiến nghị với HĐQT về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ 

của Công ty; 

b. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty; 

c. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn 

đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo 

hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều 

hành doanh nghiệp. 

d. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn 

đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn 
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mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy 

định tại Điều lệ Công ty, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành. 

e. Xin ý kiến HĐQT đối với Bảng Báo cáo tài chính kiểm toán (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 HĐQT thông qua; 

f. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

g. Xin ý kiến HĐQT phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài 

chính tiếp theo; 

h. Các nội dung khác khi xét thấy lợi ích của Công ty. 

Điều 85. Báo cáo của Tổng Giám đốc với HĐQT về việc thực hiện nhiệm 

vụ và quyền hạn đƣợc giao 

(Căn cứ quy định tại Phụ lục IV Thông tư số 96/2020/TT-BTC,  Khoản 4 Điều 

35 Điều lệ công ty) 

1. Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ 

đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và Đại 

hội đồng cổ đông thông qua; 

2. Định kỳ hàng quý, hàng năm báo cáo đánh giá tình hình tài chính, tình hình 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; 

3. Báo cáo về những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý; 

4. Báo cáo hằng năm về việc triển khai thực hiện các nghĩa vụ đối với môi 

trường, cộng đồng, người lao động; 

5. Báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung được HĐQT và Đại hội đồng 

cổ đông ủy quyền khác;  

6. Thực hiện báo cáo các vấn đề khác theo yêu cầu của HĐQT. 

Điều 86.  Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền 

khác của HĐQT đối với Tổng Giám đốc 

Căn cứ vào báo cáo của Tổng Giám đốc về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền 

hạn được giao theo quy định tại Điều 75 Quy chế này, HĐQT sẽ tiến hành kiểm 

điểm kết quả thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT với 

Tổng Giám đốc. 



Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre 

 

62 

 

Điều 87.  Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và 

cách thức thông báo cho HĐQT, BKS 

(Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 291 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Điều 

35, Khoản 3 Điều 43, Điều 45 Điều lệ công ty) 

1. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức 

thông báo cho HĐQT. 

2. Các nội dung theo Điều 84 Quy chế này; 

3. Tổng Giám đốc có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT các giao dịch giữa Công 

ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên 

vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối 

tượng đó theo quy định của pháp luật. 

4. Các nội dung khác cần xin ý kiến, báo cáo cho HĐQT phải được gửi trước 

ít nhất là bảy (07) ngày làm việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng bảy (07) ngày 

làm việc.  

5. Riêng trường hợp chấp thuận các hợp đồng, giao dịch theo quy định khoản 

1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của 

doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác 

nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty, người đại diện công ty ký hợp đồng, 

giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các 

đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp 

đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp 

thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận 

được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành 

viên HĐQT có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có 

quyền biểu quyết. 

6. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức 

thông báo cho BKS 

a. Báo cáo của Tổng Giám đốc trình HĐQT hoặc tài liệu khác do công ty phát 

hành được gửi đến các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như 

đối với thành viên HĐQT. 

b. Tổng Giám đốc, người điều hành doanh nghiệp khác phải cung cấp đầy đủ, 

chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động 
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kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Kiểm soát viên hoặc Ban kiểm soát, trừ 

những thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của Công ty. 

c. Cách thức thông báo cho BKS thực hiện như đối với Hội đồng quản trị. 

Điều 88.  Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các 

thành viên HĐQT, các Kiểm soát viên và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ 

cụ thể của các thành viên nêu trên 

1. Phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT:  

BKS có vai trò giám sát, phối hợp, tư vấn và thông tin đầy đủ, kịp thời, 

chính xác. Cụ thể như sau:  

a. Thường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động, tham khảo ý 

kiến của HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ 

đông; 

b. Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu 

thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được 

chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ; 

c. Các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của BKS phải có kết luận bằng văn bản 

(không trễ hơn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc) gửi cho HĐQT để có thêm 

cơ sở giúp HĐQT trong công tác quản lý Công ty. Tùy theo mức độ và kết quả của 

cuộc kiểm tra trên, BKS cần phải bàn bạc thống nhất với HĐQT, Tổng Giám đốc 

trước khi báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp không thống nhất quan 

điểm thì được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản và Trưởng BKS có trách 

nhiệm báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất; 

d. Trường hợp Ban kiểm soát phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc 

vi phạm Điều lệ công ty của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát thông báo bằng 

văn bản với HĐQT trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi 

phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả; 

e. Kiểm soát viên có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT các giao dịch giữa Công 

ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên 

vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối 

tượng đó theo quy định của pháp luật; 

f. Đối với các kiến nghị liên quan đến tình hình hoạt động và tài chính của 
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Công ty thì BKS phải gửi văn bản cùng tài liệu liên quan trước ít nhất mười lăm 

(15) ngày so với ngày dự định nhận được phản hồi; 

g. Các nội dung kiến nghị đến HĐQT phải được gửi trước ít nhất là bảy (07) 

ngày làm việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng bảy (07) ngày làm việc;  

h. HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện các quyền và nghĩa vụ của 

mình. 

2. Phối hợp hoạt động giữa BKS và Tổng Giám đốc:  

BKS có chức năng kiểm tra và giám sát. 

a. Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu 

Tổng Giám đốc  (cùng lúc yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 

và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận) tham dự và trả lời các vấn đề cần 

được làm rõ các vấn đề mà các Kiểm soát viên quan tâm; 

b. Các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của BKS phải có kết luận bằng văn bản 

(không trễ hơn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc) gửi cho Tổng Giám đốc  

để có thêm cơ sở giúp Tổng Giám đốc  trong công tác quản lý Công ty. Tùy theo 

mức độ và kết quả của cuộc kiểm tra trên, BKS cần phải bàn bạc thống nhất với 

Tổng Giám đốc trước khi báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp không 

thống nhất quan điểm thì được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản và 

Trưởng BKS có trách nhiệm báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất;  

c. Kiểm soát viên có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc tạo điều kiện tiếp cận hồ 

sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty tại Trụ sở chính hoặc 

nơi lưu trữ hồ sơ. Quy trình yêu cầu cung cấp thông tin quy định tại Quy chế hoạt 

động của Ban kiểm soát. Người được cung cấp thông tin có trách nhiệm bảo mật 

thông tin được cung cấp, sử dụng đúng mục đích cho công việc được giao. 

d. Đối với thông tin, tài liệu về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và 

báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, văn bản yêu cầu cung cấp của 

BKS phải được gửi đến Công ty trước ít nhất bốn mươi tám (48) giờ làm việc so 

với thời gian dự định nhận được phản hồi. BKS không được sử dụng các thông tin 

chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các 

giao dịch có liên quan; 

e. Các nội dung kiến nghị về các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu 

tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh công ty của BKS phải 
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được gửi đến Tổng Giám đốc trước ít nhất bảy (07) ngày làm việc so với ngày dự 

định nhận được phản hồi; 

f. Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện các quyền và 

nghĩa vụ của minh. 

3. Phối hợp hoạt động giữa Tổng Giám đốc và HĐQT: Tổng Giám đốc là 

người thay mặt  điều hành hoạt động của Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động liên 

tục và hiệu quả.  

a. Khi có Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của 

công ty, Tổng Giám đốc gửi cho HĐQT sớm nhất có thể nhưng không ít hơn bảy 

(07) ngày trước ngày nội dung đó cần được quyết định;  

b. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua các vấn đề liên 

quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, 

phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và cán bộ quản lý; 

c. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua các vấn đề liên 

quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, 

thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại 

Điều lệ công ty, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành; 

d. Tổng Giám đốc có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT các giao dịch giữa Công 

ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên 

vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối 

tượng đó theo quy định của pháp luật; 

e. Các nội dung khác cần xin ý kiến theo quy định tại Khoản 2 Điều 84 Quy 

chế này HĐQT phải được gửi trước ít nhất là bảy (07) ngày làm việc so với ngày 

dự định nhận được phản hồi HĐQT. 

 

MỤC 2:  QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG 

KHEN THƢỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 

QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC 

NGƢỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP KHÁC 

Điều 89.  Quy định về việc đánh giá hoạt động của Thành viên HĐQT, 

Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và ngƣời điều hành khác 
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1. HĐQT có trách nhiệm xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động cho tất 

cả các đối tượng là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác. 

2. Các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động phải hài hòa giữa lợi ích của người điều 

hành doanh nghiệp với lợi ích lâu dài của Công ty và cổ đông. Các chỉ số tài chính 

và phi tài chính được sử dụng trong đánh giá được HĐQT cân nhắc thận trọng và 

quyết định tại từng thời điểm. Trong đó, các chỉ tiêu phi tài chính có thể được đề 

cập như: quyền lợi của các bên liên quan, hiệu quả hoạt động, những tiến bộ và cải 

tiến đạt được, v.v….  

3. Hàng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công và các tiêu 

chuẩn đánh giá đã được thiết lập/các kết quả đạt được, HĐQT tổ chức thực hiện 

đánh giá hoạt động thành viên HĐQT.  

4. Việc đánh giá hoạt động của các Kiểm soát viên được tổ chức thực hiện 

theo phương thức được đề cập tại cơ cấu tổ chức và hoạt động của BKS. 

5. Việc đánh giá hoạt động của người điều hành khác thực hiện theo các quy 

định nội bộ hoặc có thể dựa vào bản tự đánh giá hoạt động của những người điều 

hành này. 

Điều 90.  Khen thƣởng 

1. HĐQT hoặc Tiểu ban Lương thưởng (nếu có) có trách nhiệm xây dựng 

chính sách khen thưởng. Việc khen thưởng được thực hiện dựa trên kết quả đánh 

giá hoạt động tại Điều 89 của Quy chế này. 

2. Các hình thức khen thưởng: bằng tiền, bằng cổ phiếu (phát hành cổ phiếu 

theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty) hoặc các hình thức 

khác do HĐQT hoặc Tiểu ban Lương thưởng xây dựng. Các hình thức khen 

thưởng sẽ do Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch trình HĐQT phê chuẩn, trường 

hợp vượt thẩm quyền sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.  

3. Chế độ khen thưởng đối với đối tượng là thành viên HĐQT, kiểm soát viên 

sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.. 

4. Đối với đối tượng là người điều hành doanh nghiệp: nguồn kinh phí thưởng 

được trích từ Quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty và nguồn hợp pháp khác. 

Mức khen thưởng được căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế hàng năm, Tổng 

Giám đốc sẽ đề xuất HĐQT phê chuẩn, trường hợp vượt thẩm quyền sẽ trình Đại 

hội đồng cổ đông thông qua. 
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Điều 91.  Kỷ luật  

1. HĐQT có trách nhiệm xây dựng hình thức kỷ luật dựa trên tính chất và 

mức độ của việc vi phạm. Việc kỷ luật phải có hình thức cao nhất là bãi nhiệm, 

cách chức. 

2. Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, người điều hành doanh nghiệp không 

hoàn thành nhiệm vụ của mình so với yêu cầu với sự trung thực, siêng năng, cẩn 

trọng sẽ phải chịu trách nhiệm cá nhân về những thiệt hại do mình gây ra.  

3. Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, người điều hành doanh nghiệp khi thực 

hiện nhiệm vụ mà có hành vi vi phạm quy định pháp luật hoặc quy định của Công 

ty thì tuỳ theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, vi phạm hành chính hoặc truy 

cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Trường 

hợp gây thiệt hại đến lợi ích của Công ty, cổ đông hoặc người khác sẽ phải bồi 

thường theo quy định của pháp luật. 

 

Chƣơng VII: SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Điều 92.  Bổ sung và sửa đổi Quy định về quản trị Công ty 

1. Việc bổ sung hoặc sửa đổi Quy chế này phải được Đại hội đồng cổ đông 

Công ty xem xét và quyết định. 

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt 

động của công ty chưa được đề cập trong bản quy chế này hoặc trong trường hợp 

có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong quy chế 

này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh 

hoạt động của công ty. 

 

 

Chƣơng VIII: NGÀY HIỆU LỰC 

Điều 93.  Ngày hiệu lực 

1. Quy chế này gồm 08 Chương, 93 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty 

cổ Phần Đông Hải Bến Tre nhất trí thông qua ngày 21 tháng 06 năm 2021 và cùng 

chấp thuận hiệu lực toàn văn của quy định này. 

2. Quy chế này là duy nhất và chính thức của công ty. 
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3. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế về quản trị công ty phải có chữ ký của 

Chủ tịch HĐQT. 
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 QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ 

cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng 

quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại 

Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật có liên 

quan. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các 

thành viên Hội đồng quản trị và những đối tượng liên quan có đề cập trong quy chế 

này. 

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội 

đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách 

nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định 

của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Công ty. 

2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc tổ chức điều hành 

thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

Điều 3. Định nghĩa và các thuật ngữ 

1. Trong Quy chế này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

a) Vốn điều lệ là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi 

thành lập Công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ Công ty Cổ Phần 

Đông Hải Bến Tre; 

b) Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc 

hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 

2020; 

c) Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội 

nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 

2019; 

d) Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch 

Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân giữ 
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chức danh quản lý khác do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm; 

e) Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 

Luật Chứng khoán; 

f) Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty cổ 

phần; 

g) Thành viên Ban kiểm soát là Kiểm soát viên; 

h) Thành viên HĐQT không điều hành là thành viên HĐQT không phải là 

Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng theo quy định của Điều lệ 

công ty.  

i) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị là thành viên được quy định tại 

khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp. 

2. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn 

bản khác bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế. 

3. Các tiêu đề (Mục, Điều của Quy chế này) được sử dụng nhằm thuận tiện 

cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Quy chế này. 

 

Chƣơng II 

 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền và trách nhiệm theo quy 

định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ 

Công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài 

chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp, Điều lệ Công ty và các nghĩa vụ sau: 

a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích 

cao nhất của cổ đông và của Công ty; 

b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các 

vấn đề được đưa ra thảo luận; 

c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận 
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được từ các Công ty con, Công ty liên kết và các tổ chức khác; 

d) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công 

ty, Công ty con, Công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên 

vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của 

thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng 

quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 

ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; 

đ) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty 

theo quy định của pháp luật. 

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty phải lập báo cáo đánh 

giá về hoạt động của Hội đồng quản trị. 

Điều 5. Quyền đƣợc cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng 

Giám đốc, người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình 

hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty có 

liên quan đến việc thực thi nhiệm vụ được phân công của thành viên Hội đồng 

quản trị nếu được Hội đồng quản trị thông qua, và những thông tin này không 

thuộc phạm vi bí mật kinh doanh của công ty. Người được cung cấp thông tin có 

trách nhiệm bảo mật thông tin được cung cấp, sử dụng đúng mục đích cho công 

việc được giao.  

2. Người quản lý doanh nghiêp được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ 

và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. 

Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin như sau: 

- Thành viên Hội đồng quản trị phải trình nội dung yêu cầu cung cấp lên Hội 

đồng quản trị công ty. 

- Xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị sẽ triệu tập họp để lấy ý kiến trong thời 

hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của thành viên Hội đồng 

quản trị về nội dung được yêu cầu cung cấp thông tin.  

- Nếu nội dung trên được Hội đồng quản trị thông qua thì người quản lý được 

yêu cầu cung cấp thông tin sẽ cung cấp các thông tin theo yêu cầu trong vòng bảy 

(07) ngày làm việc. 

Điều 6. Số lƣợng, nhiệm kỳ, và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị 
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1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là (05) người.  

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có 

thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm 

thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên 

tục. 

3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì 

các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành 

viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.. 

4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: 

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số 

thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa 

thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm 

bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. 

Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo 01 thành viên. 

5. Thành viên hội đồng quản trị độc lập được tổ chức và phối hợp hoạt động 

theo nguyên tắc sau: 

a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cần trọng, tốt 

nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty; 

b) Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, 

bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của 

Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; 

c) Mọi hoạt động của thành viên hội đồng quản trị độc lập phải đảm bảo tuân 

thủ các quy định của pháp luật, và Điều lệ Công ty. 

Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau 

đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp; 

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong 

lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông 

của Công ty; 

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội 
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đồng quản trị của Công ty khác; 

d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 

Luật Doanh nghiệp và Công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại 

khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được 

là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công 

ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ. 

2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều 

kiện sau đây: 

a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty 

con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ 

hoặc Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó; 

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản 

phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định; 

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, 

con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người 

quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty; 

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết của Công ty; 

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm 

liên tục 02 nhiệm kỳ. 

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị 

về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 

Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ 

ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông 

báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các 

tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập 

họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội 

đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành 

viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan. 

Điều 8. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu có) do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, 
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bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm Tổng Giám đốc. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ 

trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội 

đồng quản trị; 

e) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

f) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, 

Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ 

ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. 

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện 

được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác 

của Hội đồng quản trị thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị 

theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp không có người được ủy 

quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành 

hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt 

buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực 

hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm 

nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên 

còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị 

theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới 

của Hội đồng quản trị. 

6. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm một (01) 

hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ theo quyết định của Hội đồng 

quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không 

trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Thư ký Công ty có quyền và 

nghĩa vụ sau đây: 
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a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi 

chép các biên bản họp; 

b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ 

được giao; 

c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị 

Công ty; 

d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa 

thông tin và thủ tục hành chính; 

đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ 

về quản trị Công ty. 

Điều 9. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng 

quản trị 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong 

trường hợp sau đây: 

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật 

Doanh nghiệp; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c) Trường hợp khác quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường 

hợp sau đây: 

a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong sáu (06) tháng 

liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 

b) Trường hợp khác quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên 

Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài 

trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung 

thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy 
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định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại 

hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số thành viên bị 

giảm quá một phần ba; 

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu 

thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm 

tại cuộc họp gần nhất. 

Điều 10. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng 

quản trị 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở 

lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như 

sau: 

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản 

trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai 

mạc Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 

20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% 

đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề 

cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng 

viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 

70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy 

(07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị quy định tại khoản 1 Điều 26 

Điều lệ Công ty và khoản 1 Điều 6 Quy chế này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều này được quyền đề cử một hoặc một số người theo 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. 

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và 

ứng cử theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp vẫn không đủ số 

lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên theo quy 

định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động 

của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử 

viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu 

thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật. 

4. Trường hợp số lượng ứng cử viên do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử 
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thêm theo khoản 3 Điều này vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị tổ 

chức cho các cổ đông khác đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội 

bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng 

quản trị đương nhiệm tổ chức cho các đông khác đề cử thêm ứng cử viên phải 

được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên 

Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.   

5. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo 

phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết 

tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội 

đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của 

mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản 

trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên 

có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công 

ty. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau 

cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các 

ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu 

cử hoặc Điều lệ Công ty. 

6. Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT cần bầu thì việc 

bầu thành viên HĐQT có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như 

quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp hoặc thực hiện theo phương 

thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết 

thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 21 Điều 

lệ công ty. 

7. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng 

cổ đông thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không 

có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được quy định 

tại Khoản 2 Điều 21 Điều lệ công ty. 

Điều 11. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng 

quản trị 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải 

công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu mười (10) ngày trước 

ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty 

để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên 
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Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của 

các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách 

trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành 

viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị 

được công bố bao gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của 

Công ty khác); 

đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty; 

g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các Công ty mà ứng cử 

viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý 

khác và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu 

có). 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng 

quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 

 

Chƣơng III 

 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh 

Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và 

nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và 

Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và 

nghĩa vụ sau: 

a) a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh 

doanh hằng năm của Công ty; 
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b)  Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng 

loại; 

c)  Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền 

chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

d)  Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; 

e)  Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 

Luật Doanh nghiệp; 

f)  Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới 

hạn theo quy định của pháp luật; 

g)  Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

h)  Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác 

có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần 

nhất của Công ty, trừ trường hợp các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 

1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp; 

i)  Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và người quản 

lý quan trọng khác do Điều lệ Công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, 

thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy 

quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở Công ty khác, 

quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; 

j)  Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành 

công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

k)  Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định 

thành lập Công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ 

phần của doanh nghiệp khác; 

l)  Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, 

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông 

qua nghị quyết; 

m) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ 

đông; 



Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre 

 

15 

 

n) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức 

hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

o) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty; 

p) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội 

bộ về quản trị Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quy chế về 

công bố thông tin của Công ty; 

q) Yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong 

Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh 

của Công ty và của đơn vị trong Công ty. Người quản lý được yêu cầu phải cung 

cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên 

Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin được quy định 

như sau: 

- Thành viên Hội đồng quản trị phải trình nội dung yêu cầu cung cấp lên Hội 

đồng quản công ty. 

- Xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị sẽ triệu tập họp để lấy ý kiến trong thời 

hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của thành viên Hội đồng quản 

trị về nội dung được yêu cầu cung cấp thông tin.  

- Nếu nội dung trên được Hội đồng quản trị thông qua thì người quản lý được 

yêu cầu cung cấp thông tin sẽ cung cấp các thông tin theo yêu cầu trong vòng bảy 

(07) ngày. 

r)  Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật 

Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của 

Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 

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

Luật Chứng khoán. 

4. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại 

cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ Công ty quy 

định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. 

5. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với 

quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty gây thiệt 

hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó 

phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải 
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đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định 

nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có 

quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói 

trên. 

Điều 13. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê 

duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch 

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 

35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể 

từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi 

trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định 

tại Điều lệ Công ty giữa Công ty với một trong các đối tượng sau: 

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, 

người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này; 

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ 

phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ; 

- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 

Luật Doanh nghiệp. 

2. Hội đồng quản trị chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài 

sản có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi 

trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó. 

3. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành 

viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối 

với hợp đồng, giao dịch đó và gửi 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, giao 

dịch trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ 

trường hợp Điều lệ Công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản 

trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu 

quyết. 

Điều 14. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại 

hội đồng cổ đông bất thƣờng 

1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong 
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các trường hợp sau: 

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 

b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát còn lại ít 

hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; 

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 

115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được 

thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký 

của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập 

hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan; 

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu 

mươi (60) ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên 

Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ 

Công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này; 

Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng 

quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung 

hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ 

ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan. 

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau 

đây: 

a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết/bầu cử tại 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng 

cổ đông được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp 

Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ Công ty không quy định thời hạn ngắn hơn. 

Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự 

họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối 

cùng; 

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; 
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c) Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 

d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc 

họp; 

đ) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; 

e) Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ 

đông có quyền dự họp; 

g) Các công việc khác phục vụ đại hội. 

Điều 15. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị. 

1. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực 

thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội 

bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết 

định có tối thiểu là  hai (02) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và 

thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội 

đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các 

thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng 

quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. 

Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu 

quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.. 

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực 

thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy 

định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. 

 

Chƣơng IV 

 CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Điều 16. Cuộc họp Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng 

quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng 

quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu 

bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số 

phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo 

nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 
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2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý một (01) lần và có thể họp bất 

thường. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường 

hợp sau đây: 

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;  

b) Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người quản lý khác; 

c) Có đề nghị của ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; 

d) Trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định. 

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong 

đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội 

đồng quản trị. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời 

hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 

Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ 

tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với 

Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp 

Hội đồng quản trị. 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải 

gửi thông báo mời họp chậm nhất là năm (05) ngày làm việc trước ngày họp nếu 

Điều lệ Công ty không có quy định khác. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể 

thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông 

báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của 

thành viên. 

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, 

fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ Công ty quy định và 

bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được 

đăng ký tại Công ty. 

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và 

các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên 

Hội đồng quản trị. 

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có 

quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. 
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8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên 

trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này 

không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong 

thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc 

họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc 

họp trong trường hợp sau đây: 

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại 

khoản 11 Điều này; 

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử 

hoặc hình thức điện tử khác; 

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 

đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ 

Công ty. 

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu 

quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội 

đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được 

mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp. 

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành 

viên được ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác hoặc cho người khác 

(không phải thành viên Hội đồng quản trị) nếu được đa số thành viên Hội đồng 

quản trị chấp thuận) dự họp và biểu quyết. 

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa 

số (quá ½) thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết 

định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Lưu ý, 

Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi 

ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp và Điều 43 Điều lệ công ty. 

Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị 

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, 

ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có 
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thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b) Thời gian, địa điểm họp; 

c) Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách 

thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 

đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến 

của cuộc họp; 

g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán 

thành và không có ý kiến; 

h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 2 Điều này. 

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu 

được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội 

dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên 

bản này có hiệu lực. 

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải 

chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội 

đồng quản trị. 

4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải 

được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý 

như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt 

và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp 

dụng. 

 

Chƣơng V 

 BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH 

 



Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre 

 

22 

 

Điều 18. Trình báo cáo hằng năm 

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông 

báo cáo sau đây: 

a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; 

b) Báo cáo tài chính; 

c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty; 

d) Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát. 

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi 

đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là ba mươi (30) ngày trước ngày khai 

mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban 

kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty 

chậm nhất là hai mươi mốt (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông thường niên. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty liên tục ít nhất một (01) 

năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có 

chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này. 

Điều 19. Thù lao, thƣởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản 

trị 

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo 

kết quả và hiệu quả kinh doanh. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. 

Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của 

thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính 

mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và 

thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp 

thường niên. 

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh 

doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, 

được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và 

phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên 
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Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện 

những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên 

Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công 

trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức 

khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí 

đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện 

trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát 

sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị 

hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách 

nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không 

bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên 

quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Điều 20. Công khai các lợi ích liên quan 

Trường hợp Điều lệ Công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công 

khai lợi ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải kê khai cho Công ty về các 

lợi ích liên quan của mình, bao gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của 

doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở 

hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó; 

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của 

doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng 

phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ. 

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời 

hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ 

sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ 

ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người 

khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh 

doanh của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước 
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Hội đồng quản trị và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội 

đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự 

chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc 

về Công ty. 

 

Chƣơng VI 

 MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Điều 21. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị 

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các 

thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên 

quan trong quá trình xử lý công việc được phân công. 

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân 

công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan 

đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp 

giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu 

trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo 

thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị 

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

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản 

trị thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên 

quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội 

đồng quản trị về việc bàn giao đó. 

Điều 22. Mối quan hệ với ban điều hành 

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng Giám 

đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám 

sát thực hiện các nghị quyết. 

Điều 23. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát  

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là quan hệ phối hợp. 

Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát theo nguyên tắc bình 

đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực 

thi nhiệm vụ. 
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2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm 

soát, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên 

quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời. 

 

Chƣơng VII 

 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 24. Hiệu lực thi hành 

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đông Hải Bến Tre 

bao gồm 7 chương, 24 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 06 năm 

2021. 

   

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Chƣơng I  

 QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát quy định cơ cấu 

tổ chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát và các 

thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và 

các quy định khác có liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng 

cho Ban kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát. 

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban kiểm 

soát chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm 

trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các công việc, quyết định của Ban 

Kiểm soát. 

Điều 3. Định nghĩa và các thuật ngữ 

1. Trong Quy chế này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

a) Vốn điều lệ là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi 

thành lập Công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ Công ty cổ Phần 

Đông Hải Bến Tre; 

b) Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc 

hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 

2020; 

c) Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội 

nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 

2019; 

d) Người điều hành doanh nghiệp là Tổng  iám đốc, Phó Tổng  iám đốc, Kế 

toán trưởng và người điều hành khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm 

e) Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch 

Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng  iám đốc do và cá nhân giữ 
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chức danh quản lý khác do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm; 

f) Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 

Luật Chứng khoán; 

g) Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty cổ 

phần; 

h) Thành viên Ban kiểm soát là Kiểm soát viên 

2. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn 

bản khác bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế. 

3. Các tiêu đề (Mục, Điều của Quy chế này) được sử dụng nhằm thuận tiện 

cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Quy chế này. 

 

 

Chƣơng II  

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  

 

Điều 4. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát 

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao. 

2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt 

nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty. 

3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, 

chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công 

ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. 

4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

trong đó có quyền tiếp cận các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình hoạt 

động của công ty. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng  iám đốc và người điều 

hành khác của doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp các thông tin kịp thời và đầy 

đủ theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát. 

5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây 

thiệt hại cho Công ty hoặc người khác thì thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách 

nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà 
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thành viên Ban Kiểm soát có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công ty. 

6. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm trong thực hiện 

quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát, 

yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu 

quả. 

Điều 5. Nhiệm kỳ và số lƣợng thành viên Ban kiểm soát 

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ 

của thành viên Ban kiểm soát không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với 

số nhiệm kỳ không hạn chế. 

2. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 

3. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. 

4. Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 

mà thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban 

kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi 

thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. 

Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát 

1. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau 

đây: 

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh 

nghiệp; 

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, 

kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động 

kinh doanh của Công ty; 

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, 

Tổng  iám đốc và người quản lý khác; 

d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông 

hoặc người lao động của Công ty; 

đ) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

e) Không được là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập 

thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước 

đó. 
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2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên 

Ban kiểm soát công ty đảm bảo đủ các điều kiện theo quy đinh tại Khoản 2 Điều 

169 của luật doanh nghiệp. 

Điều 7. Trƣởng Ban kiểm soát 

1. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một 

trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh 

doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban 

kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. 

3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. 

Điều 8. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở 

lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 

từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) 

ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến 

dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối 

đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; 

từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được 

đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng 

viên. 

2. Trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và 

ứng cử theo khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp không đủ số lượng cần thiết, 

Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều 

lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban 

kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng viên phải được công 

bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm 

soát theo quy định của pháp luật. 

3. Trường hợp số lượng ứng viên do Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm 

theo khoản 2 Điều này vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương 

nhiệm tổ chức cho các cổ đông khác đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy 

chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban 
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kiểm soát đương nhiệm tổ chức cho các đông khác đề cử thêm ứng viên phải được 

công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban 

kiểm soát theo quy định của pháp luật. 

Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát 

1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm 

quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương 

thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng 

với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và 

cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc 

một số ứng cử viên. Người trúng cử Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu 

bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho 

đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ hai (02) 

ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của 

Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu 

ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ 

công ty. 

3. Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên Ban Kiểm soát cần bầu 

thì việc bầu thành viên Ban Kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức bầu 

dồn phiếu như quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp hoặc thực hiện 

theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ 

biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 

Điều 21 Điều lệ công ty. 

Điều 10. Các trƣờng hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm 

soát 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường 

hợp sau đây: 

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo 

quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty quy định. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp 
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sau đây: 

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, 

trừ trường hợp bất khả kháng; 

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban 

kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 11. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm 

soát 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty phải 

công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu mười (10) ngày trước 

ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty 

để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên 

Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các 

thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách 

trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành 

viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban Kiểm soát được công 

bố bao gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các chức danh quản lý khác; 

đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty; 

g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử 

viên đang nắm giữ các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty 

của ứng cử viên Ban kiểm soát (nếu có). 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban 

kiểm soát thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 

 

Chƣơng III  
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 BAN KIỂM SOÁT 

 

Điều 12. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát 

1. Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng  iám đốc trong 

việc quản lý và điều hành Công ty. 

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong 

quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của 

công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. 

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh 

doanh, báo cáo tài chính hằng năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý 

của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra 

khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc 

Đại hội đồng cổ đông. 

4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát 

nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty. 

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công 

việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông 

quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp. 

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 

115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy (07) 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày 

kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được 

yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. 

Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt 

động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động 

kinh doanh của Công ty.  

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, 

bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh 

doanh của Công ty. 
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8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng  iám đốc vi phạm 

quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho 

Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và 

có giải pháp khắc phục hậu quả. 

9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội 

đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty. 

10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực 

hiện nhiệm vụ được giao. 

11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi 

trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông. 

12. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động 

của Công ty theo đề nghị của cổ đông. 

13. Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ 

đông. 

14. Thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời 

hạn ba mươi (30) ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại 

hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp. 

15. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

16. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai 

Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại 

khoản 1 và khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp. 

17. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức 

kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ 

chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi 

xét thấy cần thiết. 

18. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

19.  iám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành 

viên Hội đồng quản trị, Tổng  iám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động. 

20. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng  iám đốc và cổ 

đông. 

21. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ 
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công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng  iám đốc và người điều hành 

doanh nghiệp khác, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng 

quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và 

có giải pháp khắc phục hậu quả. 

22. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ 

đông thông qua. 

23. Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm 

phiếu nếu được Hội đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông 

bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

24. Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa 

cuộc họp đối với trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm 

việc mà các thành viên Hội đồng quản trị còn lại không bầu được người làm chủ 

tọa. Trường hợp này, người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. 

25. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 13. Quyền đƣợc cung cấp thông tin của Ban kiểm soát 

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời 

điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm: 

a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài 

liệu kèm theo; 

b) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội 

đồng quản trị; 

c) Báo cáo của Tổng  iám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do 

Công ty phát hành. 

2. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu 

giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc 

của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.  

3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng  iám đốc, người 

quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công 

tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của 

thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát. Trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp 
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thông tin như sau: 

- Thành viên Ban kiểm soát phải trình nội dung yêu cầu cung cấp lên Ban 

kiểm soát công ty. 

- Xét thấy cần thiết, Ban kiểm soát sẽ triệu tập họp để lấy ý kiến trong thời 

hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của thành viên Ban kiểm 

soát về nội dung được yêu cầu cung cấp thông tin.  

- Nếu nội dung trên được Ban kiểm soát thông qua thì người quản lý được yêu 

cầu cung cấp thông tin sẽ cung cấp các thông tin theo yêu cầu trong vòng bảy (07) 

ngày. 

Điều 14. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất 

thƣờng Đại hội đồng cổ đông 

1. Ban kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại 

hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày trong trường hợp Hội đồng 

quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

a) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên 

theo quy định của pháp luật; 

b) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 

115 Luật Doanh nghiệp; 

c) Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Ban 

kiểm soát nhưng Hội đồng quản trị không thực hiện, trừ trường hợp Điều lệ công 

ty có quy định khác. 

2. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định thì Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty. 

3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 

khoản 1 Điều này sẽ được Công ty hoàn lại. 

 

Chƣơng IV  

 CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT 

 

Điều 15. Cuộc họp của Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một (01) năm, số lượng 
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thành viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát. 

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng  iám 

đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề 

cần được làm rõ. 

Điều 16. Biên bản họp Ban kiểm soát 

Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản 

và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. 

Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm 

của từng thành viên Ban kiểm soát. 

 

Chƣơng V  

 BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH 

 

Điều 17. Trình báo cáo hàng năm 

Các Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên bao gồm các nội dung sau đây: 

1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội 

đồng quản trị, Tổng  iám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên 

Ban kiểm soát. 

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng 

thành viên Ban kiểm soát. 

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của 

Ban Kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty. 

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do 

Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ 

với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng  iám đốc và những người có liên quan của 

thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng 

quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 

ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. 
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6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng  iám đốc và những 

người điều hành doanh nghiệp khác. 

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng 

quản trị, Tổng  iám đốc và các cổ đông. 

8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức 

kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ 

chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi 

xét thấy cần thiết. 

 

Điều 18. Tiền lƣơng và quyền lợi khác 

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát 

được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích 

khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định 

tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng 

năm của Ban kiểm soát. 

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử 

dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này 

không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban Kiểm soát đã được 

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết 

định khác. 

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí 

kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh 

nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng 

trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty. 

Điều 19. Công khai các lợi ích liên quan 

1. Thành viên Ban kiểm soát của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi 

ích liên quan của mình, bao gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của 

doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời 

điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó; 
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b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của 

doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở 

hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ. 

2. Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong 

thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa 

đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn bảy (07) ngày làm 

việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng. 

3. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên 

Ban kiểm soát chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để 

phục vụ lợi ích của Công ty. 

4. Thành viên Ban kiểm soát có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty 

khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn 

điều lệ với thành viên Ban kiểm soát hoặc với những người có liên quan của thành 

viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do 

Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện 

công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán 

về công bố thông tin. 

5. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên 

này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực 

hiện các giao dịch có liên quan. 

 

Chƣơng VI  

 MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT 

 

Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Ban kiểm soát 

Các thành viên Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn 

nhau nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện 

tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định pháp luật và 

Điều lệ công ty. Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công việc chung của 

Ban kiểm soát nhưng không có quyền chi phối các thành viên Ban kiểm soát. 

Điều 21. Mối quan hệ với ban điều hành 
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Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với ban điều hành Công ty, là đơn vị 

thực hiện chức năng giám sát hoạt động của ban điều hành. 

Điều 22. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị 

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, là đơn 

vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị. 
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Chƣơng VII  

 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 23. Hiệu lực thi hành 

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ Phần Đông Hải Bến Tre 

bao gồm 7 chương, 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 06 năm 

2021. 

   

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƢỞNG BAN 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 














