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V/v: Công bố về chương trình họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 
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                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN 

Mã chứng khoán:                                    ADS 

Địa chỉ trụ sở chính:                                Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, Phường Trần Hưng Đạo, 

thành phố Thái Bình 

Điện thoại:                                              02273.643826 

Fax:                                                         02273.642312 

Người thực hiện công bố thông tin:        Bùi Thị Thu Huyền 

Chức vụ:                                                 Người được ủy quyền công bố thông tin 

Loại thông tin công bố:                           24 giờ   (x)   bất thường    theo yêu cầu    định kỳ 

Nội dung thông tin công bố: 

Công ty Cổ phần Damsan công bố thời gian, địa điểm, chương trình họp và các tài liệu khác họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2021 như sau: 

• Thời gian: 8h30, Thứ Bảy - Ngày 24 tháng 4 năm 2021 

• Địa điểm: Khách sạn White Place, 245B Trần Thái Tông, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình. 

• Chương trình họp và Tài liệu họp: được Công ty đăng tải trên website và có thể tải xuống từ ngày 02/04/2021  

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/04/2021 tại đường 

dẫn www.damsanjsc.vn. 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

nội dung các thông tin đã công bố. 
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THONG BAO
Mor rHAM Dr/ DAr Hor DONG CO OoNC Triltolr{G NrEN NAM 2021

CONG TY CO PHAN DAMSAN

Kfnh etbiz Quf c6 tl6ng - Cdng ty 
"6 

phAn Damsan

HQi tl6ng quan tri C6ng ty C6 phen Damsan trdn trgng kinh moi Quf c6 tl6ng tham dg D4i hQi cO il6ng
thulng ni€n nlm 2021dugc t6 chrlc nhu sau:

1. Thoi gian: 8h30, Thri b6y, ngiry 24 th6ng 04 n6m202l
2. Dia di6m: Khdch sqn'tl'hite Place, 2458 Trdn Thdi T6ng, P Trdn Hwry Dqo, TP Thdi Binh.
3. NQi dung D4i hQi:

86o crio ho4t tlQng Sdn xudt kinh doanh ndm2020 & phuong huong nhiQm vgndm202l
-.. 86o c6o ho4t tlQng cria HEQT
- B6o c6o cria Ban Ki6m so6t

Th6ng qua c6c b6o
ThOn[ qua 86o c6o dfl duqc kii5m todn.
Thdng quaphucrng c6 tftc ndm2020 vi k6 ho4ch lgi nhufn vd cO tric
ndm202l 

BKS nbm 2020 vitkiS hoach ndm202l
chgn tlcrn vi ki6m to6n cho 86o c6o tdi chinh nlm202l.

BKS 
6u lQ, Quy cha5 nOi bQ vO quin tri c6ng ty, Quy chtl ho4t tt6ng cria HDQT,

Td trinh v6 vi€c b6 sung ngdnh nghA tinh doanh. r

Td trinh v€ chri truong g6p v6n dAu tu DU 6n Nhd m6y sgi vd Nhi m6y chdn ga t4i Cpm c0ng nghiOp
An Ninh_. ll;"#};'"'33X?:',u

. DIDCD (n6u c6)
4. Thdrnh.phAn tham dq . t

4.l.Tfr.chc6c cO aOrig sd hfru c6 phdn cta COng ty C6 phAn Damsan c6.t€n trong danh s6ch cO tl6ng
2021 do Trung cung cdp.

c6 d6ng kh6ng cho ngudi tlai diQntham dg ?ihQi
HQi ctdng quan et trinh gidy tiy quy€n (theo m6u giti

kdm) vd gi6y CMND hoac h0 chii5u khi vio tham dU DHCD.

i tlugc chu d6o, i16 nghi Quj c6 tldng x6c nh4n viQc
mdu grli kdm) vd grli trgc tii5p theo <tudng buu ttiQn

2thing04 ndm202l.
u hep vi mQt s6 tdi liQu kh6c li6n quan d6n Eai hQi

://damsanjsc.vn

+ Eia chi: L6 A4, tludng Biri ViQn, KCN Nguy6n Dric Cinh, TP Th6i Binh, Tinh Th6i Binh
+ Di€n t 73.642.312 -Email: hcl@damsanjsc.vn

Lnlt i: Khi dr5n mang theo Th6ng b6o mdi hgp, Gi6y. <l6ng kf hodc

Gi6y uj quydn t . ddn, C[n cudc c6ng ddn ho{c H0 chi6u.
Th6ng b6o niy thay Thu moi hgp trong trudng hqp Cd <l6ng khdng nhfln ttugc Thu mdi hgp tir Ban td chric.

Noi nh$n: a r- C6c quj vi c6 tl6ng cty;
- Thanh vi€n HDQT,BKS C6ng ty;
- TGD, PTGD Cdng ty;
- LuuVP.

QUAI\ TRI
TICH
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Y DONG
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CHTIOI{G TRiNH
DAI HeI co oOxc rnUolqc NrtN NAnn 202r

Thdi gian: 8h30, ngiry 24 th6ng 04 ndm202l

rAn Thii Tdng, phudng TrAn Hung D4o, thinhDia di2m :
pnii rnei I

hite Place,2458T n8r P n frung-xx
I/^ T\ , \-

STT ;( s:-::i: )q NQi dung Ngudi thqc hiQn

I Ban 16 tdn

2 Khai m i€u ilai biOu MC

a
J 86o c6o k6t quA kirSm tra tu cdch cO dOng

Ban ki6m tra tu c6ch
l1^

co oong

4 Gicri thiqu vd bi6u quytit th6ng qua Doin chri tich Dai hQi MC

5

-Chi dinh Ban thu ky
- D0 xu6t vd th6ng qua Ban ki6m phitiu, Ban bAu cri
- Th6ng qua Quy ch6 ldm viQc t4i DHDCD thudng ni6nndm202l
- Th6ng qua chucrng trinh Dai hQi

Doan cht tich

6

Cdc btfo ctio, td trinh:
86o c6o ho4t dQng SAn xu6t kinh doanh ndm 2020 &
phucrng hudng nhiQm vyndm2O2l

- 86o c6o ho4t tlQng cita HDQT
Brlo c6o cira Ban Ki0m so6t
Th6ng qua c6c b6o c6o Ban TGD, HDQT vd BKS

- Th6ng qda 86o crio tdi chinh ki€m toan ndm2020 dd dugc
' kiOm to6n.

- Thdng qua phucrng 5n phdn pfrOi tqi nhufn vd chia cO tric
ndm2020 vd ki5 hopch lgi nhufn vd cO tric ndm202l

- Th6ng qua'thir lao HDQT, BKS ndm 2020 vd kti ho4ch
ndm202l

- Uy quy0n cho HDQT Lga chgn iton vi ki6m toan cho Btio
c6o tdi chinh ndm202l. l

\hd m6y chdn ga t4i Cgm c6ng nghiQp An Ninh;
- Bdu thanh vi6n HDQT vd thdnh viOn BKS nhiQm ky 2O2I'

2026;
To trinh vA viQc ph6t hdnh cd phitiu tdng v5n diAu lq;

Doan chri tlch

7

I t... ^Thio lufn, biOu quy6t th6ng qua c6c td trinh, bdu thdnh vi6n HEQT
vd thdnh vi6n BKS

DHDCD

8 ),lghi giii lao DHDCD

9

Irinh bdy du thdo Bi6n bAn, Nghi quy6t Dai hQi Ban thu kj

Ih6ng qua Bi6n bdn, Nghi quy6t Dai hQi Dodn cht tich

l0 B0 mac dai h6i Doan cht tich
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- T6n c6

- Sd CIIND/HC/GPDKKD 56:..

CQNG HOA XA ngr CHir NGHIA VrET NAM
DQc lfp - Tg do - H4nh phfc

DANG Ki THAM DII
NG CO OONC THTIONG NIEN NANN ZOZT

ph6n Damsan

Ngdy cdp Noi c6p

- Dia chi :

- SO cO phAn sd hiiu:

(Bdng chft : :)

T6i/Chring t6i da nhA"n ilgOc th6ng b6o mdi tham dU Dai hQi il6ng cO dOng thudrng ni€n
nitm2Q2l cria Cdng ty c6 phdn Damsan vd d6ng y x6c nhfln s€ tham dU Dai hQi.

. . ., ngdy. . . thdng. . . ndm 2021
c6 oONc

(Ki, ghi rd hp ftn, d6ng dtiu niSu ld tii ch*c).

* Ghi cht[:
l. Quy cO CO ddng khi tham dp vui long ilem theo CMND/CCCD ho{c hQ chitiu (ban chinh)

' 2. OOi vOi trudrng hgp ngucri dugc tiy quy6n tham dlr itai hOi h6 scv bao gdm: Gi6y try quyen

tham dU (theo m6u c6ng ty) trong tl6 ghi dAy tttr th6ng tin, s5 tliQn tho4i b6n iry quydn, ve xuAt trinh
CMND/CCCD hoflc hQ chi6u cria ngudi dugc riy quy6n (ban chinh)

3. Quy cO d6ng c6 thO gti gi6y ddng kf ndy qua Fax, Email ho4c dudng buu tliQn v0 COng ty
tru6c 1 6h00' ngiry 22 | 0 4 12021:

c6NC TY CO PHAN DAMSAN
Dla chi: LO 44, tluong Biri Vi€n, KCN Nguy6n DricCinh, TP Th6i Binh, Tinh Th6i Binh

DiQn thopi : 0227 3 .643 .826 (1 0 l) - F ax: 0227 3 .642.3 12

Email: hcl@damsanjsc.vn



ceNG HoA xA ugr cHU Ncni^q. vIET NAM
DQc l$p - Tq do - H4nh phtlc

. . ., ngdy. . . thdng. . . ndm 2021

crAY uv Quvnx
(Ti vi€c tham dqt Dqi hQi d6ng ci5 d6ng thwdng ni\n ndm 2021 C6ng ty C6 phAn Damsan)

hAn Damsan (ADS)Kfnh

l. BGn fiy q
Pf-lAN l-- TOn c6

- s6c

- 56 c6 phdn so hiru: .

2. BGn dugc riy quydn:
- TOn c6 nhdn : ......
- SO CN0fD/HC: ...Ngdy 

"6p 
: . ...... Noi cAp:

- Diachi:.
- Di9n tho4i:

^i a , x I- s0 co pnan ougc uy quyen : ......

-Jl"rq.lt; .;:. .....:.:;.;.:......^.....:..... ........................)
Hoqc Dui, cO dilng co the uy quyen cno mQt trong cdc thdnh vi€n HAi d)ng qudn tri c*a ADS theo

3. NOi dung riy quydtt :

Tham dU DHDCD vd thyc hiQn quyAn bi6u quytit.
^., " I \ r ' . 1'^ t o

Gi6y iry quy0n niy chi c6 hiQu.lgc trong thdi gian t6 chitc D4i hQi d6ng c6 d6ng thucng ni6n
ndm202l cira ADS. BOn dugc riy quy6n khdng dugc uy quy6n lai cho bat ky b6n thri ba.

Chring t6i hodn todn chiu tr6ch nhiQm vA viqc uy quy6n ndy vi cam k6t tudn thir nghiOm

chinh cilc quy dinh hien hdnh cira Ph6p luQt vir cria Di6u lq ADS.

efiN orlQc uY QUYEN
(K!,vd ghi rd hq ftn)

sEN Uv QUYEN
(Kit vd ghi rd hp ftn)

Ghi chti ' .ria nguoi tt4i diQn theo ta t6 chtc.
ttai hOih6 so bao !6m: (theo m6u c6ng
riy quy6n, vd xu6t trinh cfa ngudi iluo. c

iry quy6n (bAn chinh).
- Qug c6 d6ng c6 th6 grii gi6y dang ky ndy qua Fax (02273.642.312), Email: hcl@damsanjsc.vn hoflc cluong buu

di6n: C6ns tv c6 nhAn Damsan- L6 A4. tludns Bti /i6n. KCN Neuv6n Dftc Canh. TP Th6i Binh. Tinh Th6i Binh-

danh sdch dudi ddv:

STT Ho TGn Chrlc danh Sii c6 phAn riy quydn

I Ong VflHuy'Ddng Chri tich HDQT
a Ong D6 van Khoi Thenh vi6n HDQT
a
J Ong Vfl Huy Etic Thanh vi€n HDQT

4 Ong NguySn LO Hung Thanh vi6n HDQT

5 Ong L0 Vdn TuAn Thanh vi6n HDQT

6 Ong Ph4m Vdn Thugng Thanh vi6n HDQT dQc lfp
Tdng sii cd phAn riy quydn



 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN  
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thái Bình, ngày 02 tháng 04 năm 2021 
 
 
 

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH 

DOANH NĂM 2020, KẾ HOẠCH NĂM 2021 
   

I. Những thách thức và thuận lợi trong năm 2020 

 Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, với vai trò quản 

lý điều hành, Ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 

2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty với những nội dung sau: 

Dịch bệnh Covid 19 kéo dài cả năm 2020 làm tê liệt nền kinh tế toàn cầu trong đó có Việt 

Nam. Ngành may giảm 50% sản lượng xuất khẩu, Ngành sợi khó khăn nối tiếp khó khăn khi 

xuất khẩu chính vào thị trường Trung Quốc - trung tâm của dịch bệnh Covid 19. Toàn bộ 

ngành sản xuất cốt lõi của công ty là sợi bị ảnh hưởng lớn. Xuất khẩu khăn bông của công ty 

sang thị trường Nhật Bản giảm do tác động xấu vì dịch bệnh covid 19. 

Nhằm đảm bảo sản xuất đuổi theo quy luật của thị trường về giá cả nguyên liệu, thành 

phẩm và đảm bảo thu được khấu hao, lãi vay, thu nhập của người lao động cũng như thanh 

khoản với ngân hàng. 

Đối với các ngành hàng khác ít ảnh hưởng hơn công ty đã tập trung chỉ đạo điều hành một 

cách linh hoạt, tối đa hóa lợi nhuận: mặt hàng kinh doanh bất động sản, bán nhà xây thô cho 

các hộ dân. 

II. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2020 

Với tình hình sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn do những tác động trực tiếp từ 

Dịch bệnh Covid 19, nguyên liệu, thị trường tiêu thụ, nội tại sản xuất của công ty…vv, Ban 

điều hành đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung sự chỉ đạo tích cực triển khai các nghị 

quyết của Hội đồng quản trị, thực hiện kiện toàn bộ máy tổ chức và tìm hướng tháo gỡ những 

khó khăn trong năm 2020.  

1. Sản xuất sợi và xuất khẩu sợi : 

+ Sản lượng sợi CD: 8.950 tấn 

+ Sản lượng sợi xe: 1.104 tấn 

2. Sản xuất kinh doanh khăn đạt 1.299 tấn 

3. Kinh doanh bông đạt 11.900 tấn 

Tổng doanh số : 1.554 tỷ 

 



 

 

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020 

Đơn vị: Tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 
% tăng (giảm) 

năm 2020/2019 

1 Tổng tài sản 1.705,14 1.339,20 -21.46 

2 Vốn chủ sở hữu 403,80 422,14 4.54 

3 Doanh thu thuần 1.705,14 1.339,01 -21.48 

Trong 

đó 

Doanh thu từ KD sợi, khăn 1.514,60 1.256,89 -17.02 

Doanh thu từ BĐS 190,40 82,12 -56.87 

6 Lợi nhuận trước thuế 9,63 28,10 +191.80 

7 Lợi nhuận sau thuế 8,28 24,42 +194.93 

      (Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020) 

Về quy mô tổng tài sản của công ty, năm 2020 giá trị tổng tài sản của công ty đạt mức 

1.339,2 tỷ đồng, giảm 365,94 tỷ đồng, tương đương giảm 21,46% so với năm 2019.  

Doanh thu của công ty đạt hơn 1.339 tỷ đồng, giảm 366 tỷ đồng so với năm trước, tương 

đương 21,48%, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do giá bông, sợi giảm 20% so với năm trước 

và ảnh hưởng của dịch Covid 19 làm doanh thu từ hoạt động sản xuất đạt 1.256,89 tỷ giảm 

17,02% Doanh thu từ mảng BĐS trong năm đạt 82,12 tỷ đồng do ghi nhận doanh thu từ các dự 

án. 

Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 24,42 tỷ, tăng so với năm 2019 194,93%. 

III. Mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 

1. Điều hành và quản trị công ty trong cả năm 2020 

  Dịch bệnh covid 19 bùng phát từ đầu năm 2020 và hiện tiếp tục lan ra toàn thế giới làm 

cho tất cả các nước không phân biệt giàu nghèo, phát triển hay không phát triển đều bị khủng 

hoảng, tê liệt và thiệt hại khủng khiếp trong đó có Việt Nam nói chung và công ty Damsan nói 

riêng. Để thích ứng với tình trạng khó khăn khủng khiếp hiện nay HĐQT và Ban lãnh đạo 

công ty đã có chủ trương điều hành và quản trị công ty như sau: 

a. Sản xuất kinh doanh sợi, khăn 

- Năm 2020 Nhà máy sợi EIFFEL chủ trương sẽ sản xuất ổn định trừ trường hợp bất khả 

kháng sẽ có kế hoạch thay thế. 

- Nhà máy sợi Damsan 1: Chạy hết đơn hàng và tạm thời đóng cửa sản xuất từ ngày 

30/04/2020. Cho nghỉ dãn cách vì dịch bệnh đợt 1 từ 01/04/2020 đến ngày 14/04/2020; đợt 2 

từ ngày 01/06/2020 đến ngày 14/06/2020. Hoạt động đều trở lại từ giữa tháng 6/2020. 

- Nhà máy sợi OE: Do hoạt động không có hiệu quả: từ năm 2019 dây chuyền chạy 70% 

công suất, năm 2020 ngừng sản xuất từ tháng 03/2020. Đến tháng 12/2020, Ban điều hành 

Công ty xin ý kiến HĐQT dừng sản xuất sợi OE tiến hành thanh lý tài sản và thực hiện cho 

thuê nhà xưởng. Để đảm bảo lợi nhuận đối với nhà xưởng của Nhà máy sợi OE, công ty đã 

tiến hành cho thuê toàn bộ nhà xưởng OE với giá cho thuê 2.2USD/m2/tháng và đã thực hiện 

kí hợp đồng cho thuê 05 năm.  



 

 

- Nhà máy dệt, may khăn: Hiện nhà máy đang hoạt động sản xuất hết công suất, tiếp tục 

tìm kiếm đơn hàng để đảm bảo sản xuất kinh doanh và lợi nhuận tối đa trong cả năm 2020 với 

khối lượng 1.300 tấn. 

b. Bất động sản 

- Dự án Cụm công nghiệp An Ninh: Đang hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm Công 

nghiệp theo đúng tiến độ đề ra để thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư. Công ty đã xây dựng 

Trạm xử lý nước thải; Công ty đã chào mời quảng cáo với các nhà đầu tư.  

- Dự án Bồ Xuyên: Đã hoàn thành việc triển khai xây dựng nghiệm thu cơ sở hạ tầng. Dự 

kiến tháng 7 năm 2021 sẽ tiến hành xây dựng nhà xây thô. 

- Dự án Phú Xuân: tập trung xây dựng nhà xây thô. 

c. Báo cáo thu nhập của HĐQT và Ban tổng giám đốc 

 

 

STT 

 

Họ và tên 
Chức vụ Năm 2020 Năm 2019 

1 Ông Vũ Huy Đông 
 

Chủ tịch HĐQT  
639.382.703 644.241.250 

2 Ông Đỗ Văn Khôi 

 

Thành viên HĐQT 

không điều hành 

140.000.000 150.000.000 

3 Ông Nguyễn Lê Hùng 
Thành viên HĐQT 

không điều hành 
104.000.000 

 

114.000.000 

 

4 Ông Vũ Huy Đức 

Thành viên HĐQT, 

Tổng giám đốc 

Công ty 

315.950.000 

 

114.000.000 

 

5 Ông Lê Văn Tuấn 
Thành viên HĐQT 

không điều hành 
104.000.000 

 

114.000.000 

 

6 Ông Phạm Văn Thượng 
Thành viên HĐQT 

độc lập 
104.000.000  

7 Bà Vũ Phương Diệp Phó tổng GĐ 353.682.525 293.879.135 

8 Ông Vương Quốc Dương Phó tổng GĐ 212.692.308  

9 Ông Lê Xuân Chiến Phó tổng GĐ 211.250.000  

 

 



 

 

 

2.Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ năm 2021 

                                                                                              Đơn vị: Tỷ đồng 

 

STT 

 

Chỉ tiêu 
Thực hiện 2020 

Kế hoạch 

2021 

% tăng (giảm) so 

với năm 2020 

1 Doanh thu thuần 1.554,40 1.786 15% 

2 Lợi nhuận trước thuế 29,64 72,0 142,9% 

3 Tỷ lệ cổ tức (dự kiến) 10% 10-15% 0 

4 Lao động bình quân (người) 7 trđ/người 7.5 trđ/người +7% 

 

Chỉ tiêu về doanh thu dự kiến đạt 1.786 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2020 – tương 

đương tăng 231.60 tỷ đồng, chủ yếu đến từ doanh thu BĐS thu được từ bán nhà liền kề và 

biệt thự tại khu đô thị Phú Xuân – Damsan và khu dân cư tại HTX Hữu nghị Phường Bồ 

Xuyên – TP Thái Bình. 

Ban điều hành xây dựng kế hoạch LNST đạt 72 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2020, tỷ lệ 

chi trả cổ tức dự kiến 10-15% và lương lao động bình quân đạt khoảng 7.5 triệu đồng/người. 

IV. Kế hoạch đầu tư mới 

 

1.1. Kế hoạch triển khai cụm công nghiệp An Ninh: 

- Cụm công nghiệp An Ninh tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, chào mời quảng cáo 

với các nhà đầu tư.  

1.2. Đầu tư bất động sản: 

* Triển khai xây dựng nghiệm thu cơ sở hạ tầng tại Khu dân cư Phường Bồ Xuyên. Dự 

kiến tháng 7 năm 2021 sẽ tiến hành xây dựng nhà xây thô.  

* Tiếp tục hoàn thiện và triển khai dự án mới nhằm mang lại lợi nhuận cho công ty. 

V. Kế hoạch tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh-đầu tư phát triển 

Tổng tài sản công ty tuy lớn nhưng vốn điều lệ công ty còn rất khiêm tốn, công ty vừa 

đầu tư sản xuất kinh doanh ngành dệt may vừa đầu tư mở rộng, trong đó bất động sản cần vốn 

rất lớn. Hiện mức vay ngân hàng của Công ty khá cao gấp 2 lần vốn hiện có.  

- Công ty có kế hoạch tăng vốn điều lệ: 100 tỷ đồng cho các cổ đông hiện hữu. 

VI. Giải pháp và biện pháp để thực hiện được các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021  

Nhằm tối đa hóa lợi nhuận năm 2021, Ban Điều hành công ty đã có kế hoạch và các biện 

pháp giải pháp thực hiện các mục tiêu đề ra ngay từ đầu năm, cụ thể: 

 - Tổ chức triển khai sản xuất kinh doanh theo hướng khai thác công suất cao nhất của các nhà 

máy sợi, máy dệt, xưởng khăn, đảm bảo chất lượng tốt nhất và chi phí giảm tối đa, nhằm duy trì 

sản lượng ổn định và thực hiện bảo dưỡng máy móc thiết bị ở mức an toàn. 



 

 

 - Theo dõi thị trường để có những điều chỉnh về giá cả, kế hoạch vật tư phù hợp, đảm bảo hiệu 

quả kinh doanh cao nhất. 

 - Bám sát các cơ quan nhà nước để hoàn thiện thủ tục hồ sơ các dự án, kịp thời giải đáp và cung 

cấp các hồ sơ liên quan để các cơ quan chức năng phê duyệt hồ sơ để triển khai theo kế hoạch. 

 

Trên đây là báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 và kế hoạch 

năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao HĐQT công ty Cổ phần 

Damsan chủ động quyết định phương án triển khai đối với từng công việc cụ thể, đảm bảo 

lợi ích và hiệu quả nhất cho Công ty và cổ đông. 

Trân trọng cảm ơn! 

                              TỔNG GIÁM ĐỐC  

 

               

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    VŨ HUY ĐỨC 

 

 

 

 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN  

 

  

Số: 02/BC-ĐHĐCĐ/2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thái Bình, ngày 02 tháng 04 năm 2021 

 
      

BÁO CÁO 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN 
 

Thực hiện theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Damsan, Nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Damsan xin báo 

cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 và kế hoạch 2021 

như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2020 

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Damsan năm 2020 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 

Đơn vị: Tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 
% tăng (giảm) 

năm 2020/2019 

1 Tổng tài sản 1.705,14 1.339,20 -21.46 

2 Vốn chủ sở hữu 403,80 422,14 4.54 

3 Doanh thu thuần 1.705,14 1.339,01 -21.48 

Trong 

đó 

Doanh thu từ KD sợi, khăn 1.514,60 1.256,89 -17.02 

Doanh thu từ BĐS 190,40 82,12 -56.87 

6 Lợi nhuận trước thuế 9,63 28,10 +191.80 

7 Lợi nhuận sau thuế 8,28 24,42 +194.93 

      (Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020) 

Về quy mô tổng tài sản của công ty, năm 2020 giá trị tổng tài sản của công ty đạt mức 

1.339,2 tỷ đồng, giảm 365,94 tỷ đồng, tương đương giảm 21,46% so với năm 2019.  

Doanh thu của công ty đạt hơn 1.339 tỷ đồng, giảm 366 tỷ đồng so với năm trước, 

tương đương 21,48%, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do giá bông, sợi giảm 20% so với năm 

trước và ảnh hưởng của dịch Covid 19 làm doanh thu từ hoạt động sản xuất đạt 1.256,89 tỷ 

giảm 17,02% Doanh thu từ mảng BĐS trong năm đạt 82,12 tỷ đồng do ghi nhận doanh thu từ 

các dự án. 

Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 24,42 tỷ, tăng so với năm 2019 194,93%. 

2.  Kết quả thực hiện các định hướng chiến lược đề ra 

Tại kỳ họp đại hội đồng cổ đông năm 2020, ngoài các nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh như 

đã báo cáo, công ty CP Damsan đã xác định một số nhiệm vụ cơ bản sẽ thực hiện trong năm 2020 

và kết quả triển khai cụ thể như sau: 

1. Sản xuất sợi và xuất khẩu sợi : 

+ Sản lượng sợi CD: 8.950 tấn 



 

 

+ Sản lượng sợi xe : 1.104 tấn 

2. Sản xuất khăn và xuất khẩu khăn 

+ Khăn cao cấp : 515 tấn 

+ Khăn thủ công : 784 tấn 

3. Kinh doanh bông: 11.900 tấn 

Tổng doanh số : 1.554 tỷ 

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 

        Trong năm 2020, HĐQT công ty CP Damsan đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban 

điều hành khi thực hiện triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT như 

sau: 

HĐQT kết hợp chặt chẽ với BKS và các giám đốc, người điều hành các đơn vị nắm rõ tình 

hình hoạt động của công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp TGĐ/Ban TGĐ hoàn 

thành tốt nhiệm vụ ĐHĐCĐ và HĐQT giao. 

Định kỳ đại diện BKS báo cáo tại các cuộc họp HĐQT: tình hình quản lý sản xuất kinh 

doanh tại các bộ phận/đơn vị trong công ty; các rủi ro trọng yếu được phát hiện trong quý đồng 

thời đưa ra kế hoạch hành động để khắc phục và giảm thiểu rủi ro; báo cáo các cuộc kiểm toán đã 

thực hiện trong quý, trong đó nêu các phát hiện kiểm toán và giải pháp khắc phục. Qua đó HĐQT 

và BKS đánh giá kế hoạch hành động cũng như các giải pháp khắc phục có phù hợp với thực tế 

chưa để từ đó đưa ra các kiến nghị mang tính chất thực tiễn hơn. 

Định kỳ nghe các Giám đốc/điều hành đơn vị thực hiện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 

sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các chỉ tiêu được giao trong các cuộc họp HĐQT, kịp 

thời phát hiện những bất cập, khó khăn để đưa ra hướng giải quyết. 

HĐQT ban hành các nghị quyết sau các buổi họp định kỳ và theo yêu cầu để thông qua kết 

quả hoạt động kinh doanh từng quý, nhận định tình hình thị trường để từ đó rà soát lại kế hoạch 

kinh doanh quý tiếp theo và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT để TGĐ/Ban 

TGĐ có cơ sở triển khai thực hiện.  

❖ Đánh giá chung 

Căn cứ Điều lệ, những quy chế và quy định đã ban hành, HĐQT giao quyền cho Ban TGĐ 

quyết định công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty đồng thời tổ chức thực hiện các quyết 

định, kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT và ĐHĐCĐ giao cho. Thông 

qua cơ chế kiểm tra, giám sát bằng các báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả hoạt động kinh doanh, 

tình hình hoạt động Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá TGĐ/Ban 

TGĐ đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, 

Điều lệ Công ty, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đồng thời thực hiện các quyền và nhiệm vụ 

được giao một cách trung thực, cẩn trọng đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông. 

Năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 mặc dù kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh 

đặt ra chưa đạt song Ban điều hành công ty đã rất nỗ lực trong các công tác triển khai các hoạt 

động quản trị điều hành. Đồng thời cũng thực hiện tốt việc xây dựng môi trường kinh doanh dựa 

trên nền tảng phát triển bền vững, nâng cao công tác quản trị Công ty, nâng cao vai trò quản trị và 

kiểm soát rủi ro. 



 

 

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 

1. Về nhân sự: 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Damsan nhiệm kỳ 2016-2021 có 06 thành viên gồm:  

Stt Họ và tên Chức vụ 

1 Ông Vũ Huy Đông 
 

Chủ tịch HĐQT  

2 Ông Đỗ Văn Khôi 
 

Thành viên HĐQT không điều hành 

3 Ông Nguyễn Lê Hùng 
 

Thành viên HĐQT không điều hành 

4 Ông Vũ Huy Đức Thành viên HĐQT điều hành 

5 Ông Lê Văn Tuấn Thành viên HĐQT không điều hành 

6 Ông Phạm Văn Thượng Thành viên HĐQT độc lập 

2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT: 

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp. Các cuộc 

họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh 

nghiệp.  

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp 

luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu 

trước theo đúng quy định của Điều lệ. 

❖ Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020: 

S

T

T 

Thành viên Chức vụ 

Số buổi 

họp 

tham 

dự 

Tỷ lệ tham dự 

họp 

1 Ông Vũ Huy Đông 
 

Chủ tịch HĐQT  
8 100% 

2 Ông Đỗ Văn Khôi 

 

Thành viên HĐQT không 

điều hành 

8 100% 

3 Ông Nguyễn Lê Hùng 

 

Thành viên HĐQT không 

điều hành 

8 100% 

4 Ông Vũ Huy Đức Thành viên HĐQT điều hành 8 100% 

5 Ông Lê Văn Tuấn 
Thành viên HĐQT không 

điều hành 

8 100% 

6 Ông Phạm Văn Thượng Thành viên HĐQT độc lập 8 100% 

❖ Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm: 

 



 

 

STT 
Số nghị quyết/ quyết 

định 
Ngày Nội dung 

1 09012020/NQ/HĐQT 09/01/2020 

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh 

doanh năm 2020 và giao dịch với các 

bên liên quan 

2 0503/2020-NQ/HĐQT 05/03/2020 
- Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

(ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 

3 2303/2020-NQ/HĐQT 23/03/2020 

- Về việc hủy chốt danh sách và gia hạn 

thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

(ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 

4 1105/2020-NQ/HĐQT 11/05/2020 
-Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

(ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 

5 0107/2020/NQ/HĐQT 01/07/2020 

-Về việc thống nhất chọn đơn vị kiểm 

toán BCTC 6 tháng đầu năm và BCTC 

kiểm toán năm 2020 

6 1407/2020/NQ-HĐQT 14/07/2020 
-Về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 

năm 2019 (tỷ lệ 10%) 

7 3007/2020/NQ-HĐQT 30/07/2020 
-Về việc bổ nhiệm quyền TGĐ, PTGĐ, 

thôi chức vụ TGĐ 

 

3. Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị 

Năm 2020, HĐQT công ty đã có nhiều nỗ lực, chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ đối với 

hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh 

đã đề ra, cụ thể:  

- HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo 

yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số thành viên tham dự để đáp ứng tính pháp lý và 

hiệu quả cuộc họp. 

- HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình, theo đó vai trò của thành viên được thể hiện rõ đảm 

bảo tối đa quyền lợi của cổ đông.  

- HĐQT giám sát việc thực hiện các quyết định của HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ. 

- HĐQT định hướng và giám sát việc triển khai các dự án quan trọng của công ty như quản 

lý rủi ro, kiểm toán, cải thiện quy trình nghiệp vụ kinh doanh. 

4. Thù lao và các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

 Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã phê duyệt, 

tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2020 như sau: 

 

STT Họ và tên Chức vụ 
Thù lao 

(VNĐ) 
Ghi chú 



 

 

1 Ông Vũ Huy Đông 
 

Chủ tịch HĐQT  
639.382.703  

2 Ông Đỗ Văn Khôi 

 

Thành viên HĐQT không điều 

hành 

140.000.000  

3 Ông Nguyễn Lê Hùng 

 

Thành viên HĐQT không điều 

hành 

104.000.000  

4 Ông Vũ Huy Đức 
Thành viên HĐQT, Tổng giám 

đốc Công ty 
315.950.000  

5 Ông Lê Văn Tuấn 
Thành viên HĐQT không điều 

hành 
104.000.000  

6 Ông Phạm Văn Thượng Thành viên HĐQT độc lập 104.000.000  

 

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 

1. Mục tiêu 

  Xây dựng Công ty Công ty cổ phần Damsan vững mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở sử 

dụng hợp lý các nguồn lực; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính, 

công nghệ và thị trường.  

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ 

quản lý, kinh doanh và chuyên gia giỏi. 

2. Định hướng thực hiện 

Năm 2021 là năm kỷ niệm 15 năm thành lập công ty, cũng là năm đất nước ta có nhiều đổi 

mới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 thành công rực rỡ, đất nước thành công trong công cuộc 

đổi mới vừa đạt mục tiêu kép chống dịch bệnh hiệu quả và phát triển kinh tế vào TOP đầu thế 

giới. 

HĐQT đã đưa ra chủ trương chuyển mô hình quản trị công ty, đưa mô hình công ty từ trực 

tiếp sang văn phòng điều hành và định hướng sang nhận diện thương hiệu theo ngành: 

 + Dệt may 

 + Bất động sản đô thị và công nghiệp 

 + Bất động sản giao thông 

Nhằm phát huy mọi khả năng của đội ngũ quản lý và người lao động tại công ty. 

- Về tài chính: đa dạng hóa nguồn vốn, đảm bảo chi phí vốn ở mức thấp, cân đối sử dụng 

dụng an toàn, hiệu quả, bền vững. 

- Về nhân sự: xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng công tác tuyển dụng và 

đào tạo, nâng cao các lớp đào tạo kỹ năng cho cán bộ quản lý. Xây dựng văn hóa doanh 

nghiệp rõ nét, nâng cao ý thức và kỷ luật người lao động, tăng năng suất lao động. 



 

 

- Về kinh doanh: bám sát diễn biến thị trường, linh hoạt trong xử lý tình huống, đa dạng thị 

trường tiêu thụ và  phát triển khách hàng.  

- Về công nghệ: Đối với những dây chuyển cần thay thế hoặc các dự án đầu tư mới, thực 

hiện đầu tư công nghệ mới, hiệu suất cao, sử dụng năng lượng thấp, tính năng tự động hóa 

cao.  

- Về quản trị điều hành: Nâng cao năng lực quản trị điều hành, tiếp cận các chuẩn mực quốc 

tế, ban hành các quy chế, quy trình rõ ràng, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an 

toàn, hiệu quả, bền vững. 

 

3. Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 

           Đơn vị: Tỷ đồng 

 

STT 

 

Chỉ tiêu 
Thực hiện 2020 

Kế hoạch 

2021 

% tăng (giảm) so 

với năm 2020 

1 Doanh thu thuần 1.554,4 1.786 15% 

2 Lợi nhuận trước thuế 29,64 72,0 142,9% 

3 Tỷ lệ cổ tức (dự kiến) 10% 10-15% 0 

4 Lao động bình quân (người) 7 trđ/người 7.5 trđ/người +7% 

 

Chỉ tiêu về doanh thu dự kiến đạt 1.786 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2020 – tương 

đương tăng 231.60 tỷ đồng, chủ yếu đến từ doanh thu BĐS thu được từ bán nhà liền kề và 

biệt thự tại khu đô thị Phú Xuân – Damsan và khu dân cư tại HTX Hữu nghị Phường Bồ 

Xuyên – TP Thái Bình. 

Ban điều hành xây dựng kế hoạch LNST đạt 72 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2020, tỷ lệ 

chi trả cổ tức dự kiến 10-15% và lương lao động bình quân đạt khoảng 7.5 triệu đồng/người. 

4. Giao dịch với các bên liên quan 

Đơn vị tính: VNĐ 

 

STT Tên công ty Giá trị giao dịch Ghi chú 

Bán hàng Mua hàng  

1 Công ty cồ phần sợi Eiffel 228 tỷ 481 tỷ  

2 Công ty TNHH Golf Long Hưng 65 tỷ 125 tỷ  

3 Công ty TNHH Đông Phong 16 tỷ 22 tỷ  

4 Công ty TNHH SX và TM HTvina 20 tỷ 80 tỷ  

 
    5. Kế hoạch triển khai công tác liên quan đến những dự án BĐS đang thực hiện: 

 



 

 

- Dự án bất động sản: tập trung xây dựng nhà xây thô phường Quang Trung và dự án Phú 

Xuân đảm bảo việc làm ổn định cho ban quản lý dự án và tăng thu nhập cho công ty 

- Dự án khu công nghiệp An Ninh: Cụm công nghiệp An Ninh tiếp tục hoàn thiện hạ tầng 

kỹ thuật, chào mời quảng cáo với các nhà đầu tư  

- Triển khai nghiệm thu cơ sở hạ tầng tại Khu dân cư Phường Bồ Xuyên. Dự kiến tháng 7 

năm 2021 sẽ tiến hành xây dựng nhà xây thô tại dự án này. 

- Tiếp tục hoàn thiện và triển khai dự án mới nhằm mang lại lợi nhuận cho công ty. 

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Damsan trong năm 

2020 và kế hoạch 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao HĐQT công ty CP 

Damsan chủ động quyết định phương án triển khai đối với từng công việc cụ thể, đảm bảo lợi 

ích và hiệu quả.  

Trân trọng cảm ơn! 

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

   CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    VŨ HUY ĐÔNG 



 

 

CÔNG TY CP DAMSAN 

BAN KIỂM SOÁT 

Số 03/BC-ĐHĐCĐ/2021-BKS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

---------o0o--------- 

                         Thái Bình, ngày 02 tháng 4 năm 2021 

BÁO CÁO  

CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN NĂM 2021 

Kính thưa:  - Đoàn Chủ tịch,  

                    - Quý đại biểu cổ đông tham dự đại hội. 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Damsan; 

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn được qui định trong Quy chế quản trị của công ty đã 

ban hành; 

- Căn cứ Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt 

Nam (AVA) 

- Căn cứ Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2020. 

Thực hiện nhiệm vụ, chức năng của Ban kiểm soát theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ 

chức hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan. Ban kiểm soát chúng tôi xin báo cáo trước Đại 

hội đồng cổ đông thường niên gồm ba nội dung chính như sau : 

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020. 

2. Kết quả giám sát các hoạt động năm 2020. 

3. Kế hoạch công tác năm 2021. 

PHẦN I: CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT. 

I. Nhân sự Ban kiểm soát. (Tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016-2021) 

Năm 2020 ban kiểm soát gồm 03 thành viên đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của 

Điều lệ, gồm những ông bà có tên sau:  

1. Bà Phạm Thị Hồi: Trưởng Ban kiểm soát 

2. Bà Vũ Thuỳ Linh: Thành viên ban kiểm soát 

3. Bà Tạ Thị Thu Hiền: Thành viên ban kiểm soát. 

II. Mục tiêu, các công việc đã thực hiện trong năm 2020. 

 Tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và đạo 

đức nghề nghiệp. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, 

nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và cổ đông của Công ty. 

Tổ chức họp hàng quý để kiểm điểm, triển khai công việc theo nhiệm vụ chức năng 

được giao. 



 

 

 Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và hệ thống 

quản lý của Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch của Công ty 

năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

 Thực hiện giám sát và phối hợp với Ban tổng giám đốc, tổ chức kiểm tra hoạt động sản 

xuất kinh doanh và tài chính của đơn vị thành viên trong Công ty. Trực tiếp làm việc với ban 

lãnh đạo trong Công ty nhằm phát hiện những rủi ro, hoặc những thiếu sót để kiến nghị những 

giải pháp phù hợp đối với ban lãnh đạo, điều hành Công ty và các đơn vị. 

 Theo dõi, kiểm tra việc xây dựng Quy chế, Quy định của Công ty và việc thực hiện các 

quy chế, quy định đã ban hành. 

 Xem xét việc thực hiện quy trình, trình tự thủ tục hồ sơ các Dự án đầu tư của Công ty. 

Năm 2020 lựa chọn Công ty Kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá 

Việt Nam (AVA) theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

 Thẩm định báo cáo Tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh theo (Quý, sáu 

tháng, và một năm) của Công ty. 

Cử Trưởng BKS tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị. 

Tham gia hội nghị CNV người lao động, các cuộc họp do Tổng giám đốc chủ trì. 

Qua giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành; Ban Kiểm soát thấy HĐQT 

và Ban điều hành đã hoạt động với tinh thần trách nhiệm; tuân thủ Điều lệ hoạt động của Công 

ty, các quy định của pháp luật cũng như Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên đã ban 

hành. 

PHẦN II: KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH 

CÔNG TY. 

 I. Công tác quản lý, điều hành của Công ty. 

 1. Hội đồng quản trị (Tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016-2021) 

 Hiện tại HĐQT đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của Điều lệ, gồm những ông bà 

có tên sau: 

1. Ông Vũ Huy Đông (Chủ tịch HĐQT) 

2. Ông Nguyễn Lê Hùng (Thành viên HĐQT không điều hành) 

3. Ông Đô Văn Khôi (Thành viên HĐQT không điều hành) 

4. Ông Lê Văn Tuấn (Thành viên HĐQT không điều hành) 

5. Ông Vũ Huy Đức (Thành viên HĐQT điều hành) 

6. Ông Phạm Văn Thượng (Thành viên HĐQT độc lập) 

 Các hoạt động của HĐQT năm 2020 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công 

ty cũng như các quy định của Pháp luật hiện hành. HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý, họp 

bất thường khi cần thiết do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thường xuyên mời Trưởng ban kiểm soát 



 

 

tham dự.  HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông, thảo luận và quyết 

nghị những vấn đề chính yếu của Công ty, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai 

minh bạch. Đề xuất giải quyết tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh, khai thác những cơ hội thuận lợi, đầu tư phát triển hiệu quả, bảo toàn vốn, giải 

quyết kịp thời quyền lợi của cổ đông, chế độ đối với người lao động. Các Nghị quyết của 

HĐQT mang tính tập trung và có sự thống nhất cao, phù hợp với chức năng, quyền hạn theo 

quy định của Pháp luật và  Điều lệ công ty.  

 Việc tổ chức điều hành chiến lược phát triển SXKD của Công ty đều thực hiện trên cơ 

sở mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Phương án đầu tư và Dự án đầu tư cơ 

bản thực hiện đúng quy trình đầu tư với Điều lệ Công ty, đáp ứng chỉ đạo kịp thời trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh, các giải pháp về thị trường, triển khai thực hiện đảm bảo tính 

nguyên tắc và hiệu quả. 

❖ Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2020: 

 

STT 
Số nghị quyết/ quyết 

định 
Ngày Nội dung 

1 09012020/NQ/HĐQT 09/01/2020 

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh 

doanh năm 2020 và giao dịch với các 

bên liên quan 

2 0503/2020-NQ/HĐQT 05/03/2020 
- Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

(ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 

3 2303/2020-NQ/HĐQT 23/03/2020 

- Về việc hủy chốt danh sách và gia hạn 

thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

(ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 

4 1105/2020-NQ/HĐQT 11/05/2020 
-Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

(ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 

5 0107/2020/NQ/HĐQT 01/07/2020 

-Về việc thống nhất chọn đơn vị kiểm 

toán BCTC 6 tháng đầu năm và BCTC 

kiểm toán năm 2020 

6 1407/2020/NQ-HĐQT 14/07/2020 
-Về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 

năm 2019 (tỷ lệ 10%) 

7 3007/2020/NQ-HĐQT 30/07/2020 
-Về việc bổ nhiệm quyền TGĐ, PTGĐ, 

thôi chức vụ TGĐ 

 

2. Ban điều hành Công ty. 

 Hoạt động của Công ty đã được ban điều hành triển khai thực hiện trên cơ sở Nghị 

quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Điều lệ Công ty. 



 

 

 Trong năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch covid -19, Hội đồng quản trị 

(HĐQT), Ban điều hành Công ty đã thực hiện việc giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời 

các hoạt động của ban điều hành theo đúng chức năng và thẩm quyền, phù hợp với quy định 

của pháp luật và điều lệ của Công ty. Ban tổng giám đốc đã chủ động khắc phục những khó 

khăn của nền kinh tế và thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp, phân công cơ cấu 

theo lĩnh vực và sát sao theo tình hình thực tế công việc. Công tác quản lý, điều hành của các 

đơn vị thành viên đã được cơ cấu theo hướng tích cực, năng động trong thực hiện nhiệm vụ 

SXKD về tài chính và nghĩa vụ quyền lợi rõ ràng hơn. 

II. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020. 

 Trên cơ sở thông tin, tài liệu về các công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh 

của Công ty do HĐQT, Tổng giám đốc và các Phòng ban chức năng Công ty cung cấp, các 

thành viên BKS đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận xét đánh giá sau 

đây: 

 Báo cáo tài chính được phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về 

tình hình tài chính của đơn vị tại thời điểm 31/12/2020 được Công ty TNHH kiểm toán và 

thẩm định giá Việt Nam (AVA) kiểm toán, kiểm tra chấp thuận không có ý kiến ngoại trừ. Kết 

quả hoạt động SXKD và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày đồng thời 

phù hợp các chuẩn mực, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định 

Pháp lý liên quan. 

1/Bảng cân đối kế toán. 

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được công ty kiểm toán bởi công Công ty TNHH kiểm 

toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) kiểm toán. BKS thống nhất với ý kiến nhận xét và 

đánh giá về hoạt động và Tài chính báo cáo năm 2020 của Công ty.  

Số liệu tóm tắt (Kính đề nghị Đoàn chủ tịch và các cổ đông xem ở bản kê chi tiết 

đính kèm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 

           MẪU SỐ B 01-DN 

           Đơn vị: VND 
            

TÀI SẢN 

   
Mã 

số 

 
Thuyết 

minh 

 31/12/2020  01/01/2020 

     VND  VND 

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN   100    1.519.089.292.994  1.360.911.239.590 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền  110  5  36.513.085.599  29.459.908.057 

1. Tiền    111    36.428.085.599  29.151.908.057 

2. Các khoản tương đương tiền  112    85.000.000  308.000.000 

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn  120  6  334.080.686.011  311.552.624.757 

1. Chứng khoán kinh doanh  121    28.500.000.000  12.690.000.000 

2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn  123    305.580.686.011  298.862.624.757 

III. Các khoản phải thu ngắn hạn  130    663.905.444.963  624.331.410.145 

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng  131  7  226.864.858.633  271.429.110.055 

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn  132  8  246.534.553.110  164.190.434.793 

3. Phải thu về cho vay ngắn hạn  135  9  69.245.268.061  62.534.268.061 

4. Phải thu ngắn hạn khác   136  10  134.237.675.864  137.009.562.369 

5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi  137    (12.976.910.705)  (10.831.965.133) 

IV. Hàng tồn kho    140  12  474.923.821.249  387.962.001.237 

1. Hàng tồn kho    141    475.043.255.577  387.962.001.237 

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho  149    (119.434.328)  - 

V. Tài sản ngắn hạn khác   150    9.666.255.172  7.605.295.394 

1. Chi phí trả trước ngắn hạn  151  15  394.781.676  363.422.245 

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ  152    6.727.179.209  6.645.679.452 

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước  153  17  2.544.294.287  596.193.697 

B. TÀI SẢN DÀI HẠN    200    318.801.829.906  372.572.258.812 

II. Tài sản cố định    220    273.849.646.329  331.058.390.646 

1. Tài sản cố định hữu hình  221  13  272.839.127.898  329.951.606.895 

- Nguyên giá    222    584.709.460.976  705.490.322.453 

- Giá trị hao mòn luỹ kế   223    (311.870.333.078)  (375.538.715.558) 

2. Tài sản cố định vô hình   227  14  1.010.518.431  1.106.783.751 

- Nguyên giá    228    2.285.306.375  2.285.306.375 

- Giá trị hao mòn luỹ kế   229    (1.274.787.944)  (1.178.522.624) 

IV. Tài sản dở dang dài hạn  240    895.936.255  - 

1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang  242    895.936.255  - 

V. Đầu tư tài chính dài hạn  250  6  32.794.645.466  32.036.844.347 

1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết  252  
 

 32.794.645.466  32.036.844.347 

VI. Tài sản dài hạn khác    260    11.261.601.856  9.477.023.819 

1. Chi phí trả trước dài hạn  261  15  11.140.855.430  9.370.357.153 

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại  262    120.746.426  106.666.666 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)  270    1.837.891.122.900  1.733.483.498.402 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo) 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 

           MẪU SỐ B 01-DN 

           Đơn vị: VND 

NGUỒN VỐN 

   
Mã 

số 

 
Thuyết 

minh 

 31/12/2020  01/01/2020 

     VND  VND 

C. NỢ PHẢI TRẢ     300    1.415.747.458.812  1.330.375.327.500 

I. Nợ ngắn hạn    310    1.317.852.535.134  1.217.138.419.909 

1. Phải trả người bán ngắn hạn  311  
16 

 110.750.749.077  91.642.692.990 

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn  312  
 

 22.296.168.034  11.443.008.412 

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước  313  
17 

 1.887.907.966  3.662.179.003 

4. Phải trả người lao động   314    4.411.817.138  4.297.672.732 

5. Chi phí phải trả ngắn hạn  315  
18 

 671.416.932  812.396.903 

6. Phải trả ngắn hạn khác   319  
19 

 507.729.687.313  423.164.198.401 

7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn  320  
20 

 667.376.903.090  677.102.527.715 

8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi  322    2.727.885.584  5.013.743.753 

II. Nợ dài hạn    330  
 

 97.894.923.678  113.236.907.591 

1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn  338  20  97.894.923.678  113.236.907.591 

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU    400    422.143.664.088  403.108.170.902 

I. Vốn chủ sở hữu    410  
21 

 422.143.664.088  403.108.170.902 

1. Vốn góp của chủ sở hữu  411    280.694.500.000  255.178.010.000 

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết  411a    280.694.500.000  255.178.010.000 

2. Thặng dư vốn cổ phần   412    60.283.587.273  60.283.587.273 

3. Vốn khác của chủ sở hữu  414    2.294.024.276  2.294.024.276 

4. Quỹ đầu tư phát triển    418    10.410.274.952  10.174.889.750 

5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối  421    32.097.911.258  36.960.265.171 

- LNST chưa phân phối lũy kến đến cuối năm trước 421a    11.051.466.501  29.114.091.759 

- LNST chưa phân phối kỳ này  421b    21.046.444.757  7.846.173.412 

7. Lợi ích cổ đông không kiểm soát  429    36.363.366.329  38.217.394.432 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+ 400)  440    1.837.891.122.900  1.733.483.498.402 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT 

Năm 2020 

           MẪU SỐ B 02-DN 

           Đơn vị: VND 

            

CHỈ TIÊU 

   
Mã 

số 

 
Thuyết 

minh 

 Năm 2020  Năm 2019 

     VND  VND 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  01  23    1.339.290.824.043  1.705.142.316.528 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu  02  24    280.361.045  - 

3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ  10    1.339.010.462.998  1.705.142.316.528 

 (10=01-02)           

4. Giá vốn hàng bán    11  25    1.275.630.164.404  1.648.339.046.507 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ  20    63.380.298.594  56.803.270.021 

 (20=10-11)           

6. Doanh thu hoạt động tài chính  21  26    28.587.314.157  31.607.554.133 

7. Chi phí tài chính    22  27    45.854.956.567  48.894.397.607 

 Trong đó: Chi phí lãi vay    23    43.714.386.521  42.354.564.073 

8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 24    757.801.119  461.844.347 

9. Chi phí bán hàng    25  28    10.750.545.937  11.480.293.586 

10. Chi phí quản lý doanh nghiệp  26  29    22.383.338.041  21.479.254.192 

11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh  30    13.736.573.325  7.018.723.116 

 (30=20+(21-22)+24-(25+26))          

12. Thu nhập khác    31  30    16.110.128.564  3.576.125.740 

13. Chi phí khác    32  31    1.746.102.203  957.383.031 

14. Lợi nhuận khác    40    14.364.026.361  2.618.742.709 

 (40=31-32)           

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  50    28.100.599.686  9.637.465.825 

 (50=30+40)           

16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành       51  32    3.672.262.792  1.296.465.957 

17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại  52    
(14.079.760) 

 
58.670.748 

            

18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp  60    24.442.416.654  8.282.329.120 

 (60=50-51-52)           

19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ  61    21.046.444.757  7.846.173.412 

20. Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát 62    3.395.971.897  436.155.708 

21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu     70  33    750  301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT 
Năm 2020 

(Theo phương pháp gián tiếp) 

           MẪU SỐ B 03-DN 

           Đơn vị: VND 

CHỈ TIÊU 

   

Mã số 

 
Thuyết 

minh 

 Năm 2020  Năm 2019 

     VND  VND 

I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
      

1. Lợi nhuận trước thuế 
   

01 
   

28.100.599.686 
 

9.637.465.825 

6. Điều chỉnh cho các khoản 
        

- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư 02 
   

51.872.177.354 
 

59.676.578.052 

- Các khoản dự phòng  
   

03 
   

2.264.379.900 
 

1.239.044.721 

- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản 

mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 

04 
   

583.914.080 
 

1.115.402.191 

- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 
 

05 
   

(57.940.120.617) 
 

(30.416.399.019) 

- Chi phí lãi vay  
   

06 
   

43.714.386.521 
 

42.354.564.073 

14. Lợi nhuận  từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn 

lưu động  

 
08 

   
68.595.336.924 

 
83.606.655.843 

- Tăng, giảm các khoản phải thu  
 

09 
   

(38.317.014.107) 
 

(112.597.126.990) 

- Tăng, giảm hàng tồn kho  
 

10 
   

(87.081.254.340) 
 

12.140.944.430 

- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, 

thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 

 
11 

   
104.948.705.387 

 
82.513.760.028 

- Tăng, giảm chi phí trả trước 
 

12 
   

(1.801.857.708) 
 

2.360.899.868 

- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh 
 

13 
   

(15.810.000.000) 
 

(8.500.000.000) 

- Tiền lãi vay đã trả 
   

14 
   

(43.855.366.492) 
 

(41.958.556.518) 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 
 

15 
   

(2.612.692.426) 
 

(2.276.278.212) 

- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 
 

17 
   

(2.442.781.637) 
 

- 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 
 

20 
   

(18.376.924.399) 
 

15.290.298.449 

II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ  
       

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài 
sản dài hạn khác 

 
21 

   
(2.390.118.073) 

 
(2.837.597.224) 

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài 

sản dài hạn khác  

 
22 

   
22.573.839.091 

 
5.598.005.740 

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 
 

23 
   

(126.467.338.077) 
 

(104.307.631.121) 

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị 

khác  

 
24 

   
113.038.276.823 

 
126.552.281.355 

5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 
   

44.624.643.479 
 

28.578.941.904 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 
 

30 
   

51.379.303.243 
 

53.584.000.654 

III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH  
      

1. Tiền thu từ đi vay 
   

33 
   

1.794.355.539.328 
 

1.989.934.639.398 

2. Tiền trả nợ gốc vay 
   

34 
   

(1.820.025.192.206) 
 

(2.002.666.164.925) 

3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu  
 

36 
   

- 
 

(58.078.490.424) 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 
 

40 
   

(25.669.652.878) 
 

(70.810.015.951) 

Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40) 
 

50 
   

7.332.725.966 
 

(1.935.716.848) 

Tiền và tương đương tiền đầu năm 
 

60 
   

29.459.908.057 
 

31.396.650.126 

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 
   

(279.548.424) 
 

(1.025.221) 

Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61) 
 

70 
 

5 
 

36.513.085.599 
 

29.459.908.057 

 



 

 

Tóm lại, qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán, BKS xem xét 

không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo thể 

hiện đầy đủ, rõ ràng không có số liệu phải điều chỉnh, loại trừ.Về công tác Tài chính kế toán 

Công ty đã tuân thủ Luật pháp trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; Nghiêm chỉnh chấp 

hành việc kê khai và nộp thuế đầy đủ, đúng hạn cho Ngân sách Nhà nước cũng như việc kê 

khai, thanh toán đầy đủ, đúng hạn trong việc chi trả Tiền lương cho CBCNV và đóng đầy đủ 

BHXH, BHYT phát sinh trong kỳ.  

2. Kế hoạch triển khai công tác liên quan đến những dự án BĐS đang thực hiện: 

- Dự án khu công nghiệp An Ninh: Đang hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm Công 

nghiệp theo đúng tiến độ đề ra để thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư. 

- Đối với dự Bồ Xuyên: Đã hoàn thành việc triển khai xây dựng nghiệm thu cơ sở hạ 

tầng. Dự kiến tháng 7 năm 2021 sẽ tiến hành xây dựng nhà xây thô. 

- Đối với Dự án Phú Xuân: tập trung xây dựng nhà xây thô và hoàn thiện các thủ tục 

pháp lý để tiến hành nghiệm thu cơ sở hạ tầng; 

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban giám đốc và cổ 

đông. 

- Nhìn chung năm 2020 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt 

động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. 

- Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra giám sát tình hình hoạt động của các đơn vị. 

- Trong năm 2020 BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của Cổ đông về sai 

phạm của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

- Ban kiểm soát có nhiều ý kiến đóng góp cho HĐQT, Ban tổng giám đốc về tình hình 

thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như công tác kế toán. 

IV. Kiến nghị của BKS. 

 1.Từ những đánh giá và kiến nghị về kết quả hoạt động nêu trên, BKS đề nghị Đại 

hội đồng cổ đông thông qua. 

Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 

2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã trình Đại hội. 

2. Kiến nghị của BKS đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty. 

Trên cơ sở các vấn đề trên, để từng bước nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành 

họat động SXKD của Công ty, BKS có một số ý kiến sau: 

+ Đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc tiếp tục xây dựng chiến lược trung và dài hạn 

cho việc cơ cấu bộ máy Tài chính và kế hoạch của Công ty.  



 

 

+ Trong tình hình kinh tế hiện nay, HĐQT và Ban Tổng giám đốc cần chú trọng quản 

trị rủi ro, đánh giá và xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, năng lực quản lý... Làm 

cơ sở cho việc thực hiện, quản lý tất cả các mặt hoạt động SXKD của Công ty, đồng thời lên 

kế hoạch xây dựng được chiến lược tổng thể dài hạn trong việc đầu tư các dự án. 

+ Tăng cường hoạt động giám sát, kiểm soát nội bộ để phát hiện, cảnh báo và đưa ra 

các biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa kịp thời. 

PHẦN III: KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT. 

Tham gia soát xét Báo cáo tài chính năm 2021 cùng với Kiểm toán độc lập, kiểm tra 

các hoạt động đầu tư, xây dựng, thực hiện các dự án của Công ty. 

Kiểm soát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong việc: 

- Thực hiện chiến lược của Công ty do Đại hội đồng cổ đông, HĐQT thông qua. 

- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 

- Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty. 

- Sử dụng hiệu quả đồng vốn của cổ đông. 

- Chấp hành đúng Điều lệ của Công ty. 

- Thực hiện tiến độ huy động vốn cho Đầu tư và kế hoạch dòng tiền sử dụng cho năm 

2021.  

- Tổ chức thẩm định Báo cáo Tài chính Quý, 6 tháng, năm. Kiểm tra việc thực hiện tổ 

chức công tác Tài chính kế toán, công tác khác.  

Trên đây là Báo cáo tình hình kiểm soát các hoạt động năm 2020 của Công ty Cổ phần 

Damsan. Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông công ty. 

  

TM. BAN KIỂM SOÁT 

(Trưởng ban) 

(đã ký) 

Phạm Thị Hồi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

                 Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ  

                                                                            Thái Bình, ngày 02 tháng 04 năm 2021 

 

     

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

V/v: Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám Đốc 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Damsan 

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

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Damsan; 

 

 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội 

dung sau: 

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị; 

- Báo cáo của Ban Kiểm soát; 

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:                                   

-  Cổ đông; 

-  HĐQT, BKS, BGĐ;  

-  Lưu VT; HĐQT. 

    (Tài liệu ĐHĐCĐ 2021).                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

        VŨ HUY ĐÔNG 



 

 

 

 

 

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

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

        Số : 02/TTr-ĐHĐCĐ                                

Thái Bình, ngày 02 tháng 04 năm 2021 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Damsan 

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan. 

 

 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội 

dung sau: 

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Damsan được kiểm toán độc lập 

bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam, ký ngày 27 tháng 03 năm 2021. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận:                                   

-  Cổ đông....; 

-  HĐQT, BKS, BGĐ;  

-  Lưu VT; HĐQT. 

    (Tài liệu ĐHĐCĐ 2021).                                                                                     
 

 

        TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                        CHỦ TỊCH 

 

 

 

                       

        VŨ HUY ĐÔNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  03/TTr- ĐHĐCĐ  

Thái Bình, ngày 02 tháng 04 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

(Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021) 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Damsan 

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

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Damsan; 

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Damsan đã được kiểm toán bởi 

Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam; 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung sau: 

I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2020 cụ thể như sau: 

Chỉ tiêu Năm 2020 

(ĐVT: Tr.VNĐ) 

1. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 
                                                                 

28.100,58  

2. Thuế TNDN phải nộp 
3.670,26 

3. Lợi nhuận sau thuế năm 2019 
                                                                             

24.442,41  

4. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ 
21.046,44 

5. Phân phối lợi nhuận 
21.046,44 

4.1. Quỹ dự trữ bắt buộc 
                                                                                          

-    

4.2. Quỹ đầu tư phát triển (3%) 
                                                                              

631,3  

4.3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2%) 
420 

4.4. Lợi nhuận sau phân phối các quỹ 
                                                                             

19.995,14  

5. Lợi nhuận để lại từ các năm trước 
11.051,46 

6. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2020 
32.097,91 

7. Đề nghị chia cổ tức 10% 
28.069,4 

8. Lợi nhuận chuyển năm sau 
4.028,5 



 

 

 

II. Chia cổ tức 2020 

 Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng cổ 

phiếu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. 

Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:  Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 10%. 

III. Triển khai thực hiện 

 Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức được Đại hội đồng cổ đông thông qua, 

giao cho HĐQT thực hiện trả cổ tức dự kiến trong quý III/2021. 

IV. Đề xuất năm 2021 

 Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Damsan, HĐQT đề 

xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là 10-15% bằng tiền. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

Nơi nhận:                                   

-  Cổ đông; 

-  HĐQT, BKS, BGĐ;  

-  Lưu VT; HĐQT. 

    (Tài liệu ĐHĐCĐ 2021).                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          VŨ HUY ĐÔNG 



 

 

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ  

Thái Bình, ngày 02 tháng 04 năm 2021 
 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

V/v thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Damsan 

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

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Damsan; 

 

 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội 

dung sau: 

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được 

giao, căn cứ vào Kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Damsan năm 2020 và các quy định 

của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2020 và 

xin đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2021 như sau: 

- Thù lao thành viên HĐQT 

STT Chức danh 
Mức thù lao/tháng 

năm 2020 

Đề xuất mức thù 

lao/tháng năm 

2021 

1 Chủ tịch hội đồng quản trị 10.000.000 VNĐ 10.000.000 VNĐ 

2 Thành viên hội đồng quản trị  7.000.000 VNĐ 7.000.000 VNĐ 

 

- Thù lao của các thành viên BKS 

STT Chức danh 
Mức thù lao/tháng 

năm 2020 

Đề xuất mức thù 

lao/tháng năm 

2021 

1 Trưởng ban kiểm soát 3.000.000 VND 3.000.000 VNĐ 

2 Thành viên ban kiểm soát 2.000.000 VND 2.000.000 VNĐ 

* Tổng mức thù lao: 
 

Tổng mức thù lao Báo cáo thù lao năm 2020 

Hội đồng Quản trị 505.000.000 VNĐ 

Ban kiểm soát 84.000.000 VNĐ 



 

 

 

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo 

quy định của pháp luật và quy chế của Công ty. 

* Ngân sách hoạt động: 

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh 

từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công 

ty. 

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua! 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                                                                                                   

CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:                                   

-  Cổ đông; 

-  HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;  

-  Lưu VT; HĐQT. 

    (Tài liệu ĐHĐCĐ 2021).                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    VŨ HUY ĐÔNG 



 

 

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  05/TTr- ĐHĐCĐ  

Thái Bình, ngày 02 tháng 04 năm 2021 
 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Damsan 

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

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Damsan; 

- Căn cứ yêu cầu lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. 
 

 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội 

dung sau: 

 Đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán 

phù hợp thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài 

chính năm 2021. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.  

 
 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                                                                                                   

CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:                                

-  Cổ đông; 

-  HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;  

-  Lưu VT; HĐQT. 

    (Tài liệu ĐHĐCĐ 2021).                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             VŨ HUY ĐÔNG 



 

 

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ  

Thái Bình, ngày 02 tháng 4 năm 2021 
 

TỜ TRÌNH 

V/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ; thông qua Quy chế nội bộ về quản trị, Quy 

chế hoạt động của HĐQT và BKS của Công ty cổ phần Damsan 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Damsan 

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

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

tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

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

số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 

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

điều của Luật chứng khoán; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Damsan được Đại hội đồng 

cổ đông năm 2020 thông qua ngày 27/06/2020; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 

được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 14 tháng 04 năm 2018. 

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Hội đồng quản trị 

Công ty cổ phần Damsan đã họp và thống nhất nội dung Dự thảo sửa đổi Điều lệ và Quy chế 

nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Damsan. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông: 

1. Thông qua dự thảo việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 

cổ phần Damsan. 

2. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS Công ty cổ phần Damsan 

 

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua! 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:                                   

-  Cổ đông; 

-  HĐQT, BKS, BGĐ;  

-  Lưu VT; HĐQT. 

    (Tài liệu ĐHĐCĐ 2021).                                                                                     

 

 

 

       VŨ HUY ĐÔNG 



 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

.............., ngày ... tháng ... năm ............ 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

(Dùng cho các ứng viên HĐQT/BKS) 

 

Kính gửi: - ……… 

- ……… 

 

1/ Họ và tên: ..............................................................................................................................  

2/ Giới tính: ...............................................................................................................................  

3/ Ngày tháng năm sinh: ...........................................................................................................  

4/ Nơi sinh: ................................................................................................................................  

5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu):  .................................................................................  

Ngày cấp................................................................ Nơi cấp ......................................................  

6/ Quốc tịch:  .............................................................................................................................                                                     

7/ Dân tộc: .................................................................................................................................  

8/ Địa chỉ thường trú: ................................................................................................................  

9/ Số điện thoại: ........................................................................................................................  

10/ Địa chỉ email: ......................................................................................................................  

11/ Chức vụ hiện nay tại PGD: .................................................................................................  

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: ..............................................................  

 ...................................................................................................................................................  

13/ Số CP nắm giữ: ....................., chiếm ............% vốn điều lệ, trong đó: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: .....................  

+ Cá nhân sở hữu: .....................................................................................................................  

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): ...........................................................................................  

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*: 

STT 

 

Tên cá 

nhân/tổ 

chức 

Số CMND/Hộ chiếu (đối với 

cá nhân) hoặc Số GCN đăng 

ký doanh nghiệp, Giấy phép 

hoạt động hoặc giấy tờ pháp 

lý tương đương (đối với tổ 

chức), ngày cấp, nơi cấp/  

Số lượng CP/CCQ 

nắm giữ, tỷ lệ sở hữu 

trên vốn điều lệ của 

công ty đại chúng, 

quỹ đại chúng (nếu 

có) 

Mối quan hệ 

     

 

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 
 



 

 

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): ...............................  

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): ...............................  

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 

pháp luật. 

 

 NGƯỜI KHAI  

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN 

Lô 4A, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn ĐứcCảnh, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình 

Điện thoại:0227 3642311 – Fax: 0227 3642312 

 

GIẤY ĐỀ CỬ  

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

Kính gửi:  Công ty Cổ phần Damsan 

Họ tên cổ đông: ................................................................................................................ ..... 

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:........................ ..........................................................  

Ngày cấp:...............................Nơi cấp: ..................................................................................       

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): ................................................................................  

Hiện đang sở hữu:…………………….……cổ phần ............................................................  

Tương ứng ….% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đề nghị Công ty cổ phần Damsan 

cho tôi/Công ty tôi đề cử: 

Ông/Bà: .................................................................................................................................  

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..............................Ngày cấp:.....................Nơi cấp: ............. ... 

Địa chỉ thường trú:  ...............................................................................................................  

Trình độ học vấn:......................................Chuyên ngành: ....................................................  

Hiện đang sở hữu: .................................................................................................. (cổ phần) 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ........................................................................ (đồng) 

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Damsan. 

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước 

pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm. 

Xin trân trọng cảm ơn. 
 

Hồ sơ kèm theo: 

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu; 

- Bản sao các bằng cấp; 

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên; 

- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội 

thường niên năm nay. 

…., ngày...... tháng ....... năm 2021 

Người đề cử 

                                                                                        (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN 

Lô 4A, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn ĐứcCảnh, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình 

Điện thoại:0227 3642311 – Fax: 0227 3642312 

 

GIẤY ĐỀ CỬ  

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

Kính gửi:  Công ty Cổ phần Damsan 

Họ tên cổ đông: ................................................................................................................ ..... 

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:........................ ..........................................................  

Ngày cấp:...............................Nơi cấp: ..................................................................................       

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): ................................................................................  

Hiện đang sở hữu:…………………….……cổ phần ............................................................  

Tương ứng ….% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đề nghị Công ty cổ phần Damsan 

cho tôi/Công ty tôi đề cử: 

Ông/Bà: .................................................................................................................................  

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..............................Ngày cấp:.....................Nơi cấp: ............. ... 

Địa chỉ thường trú:  ...............................................................................................................  

Trình độ học vấn:......................................Chuyên ngành: ....................................................  

Hiện đang sở hữu: .................................................................................................. (cổ phần) 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ........................................................................ (đồng) 

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Damsan. 

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước 

pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm. 

Xin trân trọng cảm ơn. 
 

Hồ sơ kèm theo: 

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu; 

- Bản sao các bằng cấp; 

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên; 

- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội 

thường niên năm nay. 

….., ngày...... tháng ....... năm 2021 

Người đề cử 

                                                                                        (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

 CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN 

Lô 4A, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn ĐứcCảnh, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình 

Điện thoại:0227 3642311 – Fax: 0227 3642312 

 

GIẤY ỨNG CỬ  

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021- 2026 
 

Kính gửi:  Công ty Cổ phần Damsan 

Tên tôi là: ......................................................................................................................... ..... 

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:........................ ..........................................................  

Ngày cấp:...............................Nơi cấp: ..................................................................................       

Địa chỉ thường trú:  ...............................................................................................................  

Trình độ học vấn:......................................Chuyên ngành: ....................................................  

Hiện đang sở hữu: .................................................................................................. (cổ phần) 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ........................................................................ (đồng) 

Đề nghị Công ty cổ phần Damsan cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào 

Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Damsan nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng 

lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Damsan. 

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước 

pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm. 

Xin trân trọng cảm ơn. 
 

Hồ sơ kèm theo: 

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu; 

- Bản sao các bằng cấp; 

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên; 

- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội 

thường niên năm nay. 

…, ngày...... tháng ....... năm 2021 

Người ứng cử 

                                                                                        (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

 CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN 

Lô 4A, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn ĐứcCảnh, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình 

Điện thoại:0227 3642311 – Fax: 0227 3642312 

 

GIẤY ỨNG CỬ  

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021- 2026 
 

Kính gửi:  Công ty Cổ phần Damsan 

Tên tôi là: ......................................................................................................................... ..... 

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:........................ ..........................................................  

Ngày cấp:...............................Nơi cấp: ..................................................................................       

Địa chỉ thường trú:  ...............................................................................................................  

Trình độ học vấn:......................................Chuyên ngành: ....................................................  

Hiện đang sở hữu: .................................................................................................. (cổ phần) 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ........................................................................ (đồng) 

Đề nghị Công ty cổ phần Damsan cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội 

đồng quản trị của Công ty cổ phần Damsan nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết 

năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần 

Damsan. 

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước 

pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm. 

Xin trân trọng cảm ơn. 
 

Hồ sơ kèm theo: 

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu; 

- Bản sao các bằng cấp; 

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên; 

- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội 

thường niên năm nay. 

…, ngày...... tháng ....... năm 2021 

Người ứng cử 

                                                                                        (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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DỰ THẢO ĐIỀU LỆ 

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thái Bình, ngày  tháng  năm 2021 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

Chúng tôi, những cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông “Công ty Cổ phần 

Damsan” đã nhất trí thông qua nội dung của bản Điều lệ và cùng thực hiện cam kết những quy định 

trong bản Điều lệ này. Bản Điều lệ này sẽ chi phối mọi hoạt động của Công ty. 

Điều lệ này đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ 11, được các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông năm 2021 nhất trí thông qua ngày  tháng  năm 2021 và cùng cam kết thực hiện. 

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ 

Điều 1. Định nghĩa 

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau: 

a. "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập 

công ty cổ phần và theo quy định tại Error! Reference source not found. của Điều lệ này. 

b. “Vốn có quyền biểu quyết” là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về 

những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

c. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông 

qua ngày 17 tháng 06 năm 2019. 

d. “Luật Chứng khoán” là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; "Ngày thành lập" là ngày Công ty 

được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh). 

e. "Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng  và 

người điều hành khác theo quy định tại Điều lệ. 

f. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại Khoản 46 Điều 4 của 

Luật Chứng khoán. 

g. “Cổ đông” là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần. 

h. “Cổ đông lớn” là cổ đông được quy định tại Khoản 18 Điều 4 Luật chứng khoán. 

i. "Thời hạn hoạt động" là thời hạn hoạt động của Công ty được quy định tại Error! Reference 

source not found. của Điều lệ này. 

j. “Sở giao dịch chứng khoán” là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con. 

k. "Việt Nam" là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

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

gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế chúng. 

3. Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội 

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

4. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp (nếu không mâu thuẫn 

với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này. 

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

THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

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

Công ty 

1. Tên Công ty 



 

 

 - Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Damsan 

 - Tên tiếng Anh: Damsan Joint Stock Company 

 - Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Damsan 

 - Tên viết tắt: DAMSAN JSC 

 - Biểu tượng: 

 

 

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 là: 

 - Địa chỉ: Lô A4 - Đường  Bùi Viện – Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh – Thành phố Thái 

Bình 

 -  Điện thoại:  (0227) 3642.311                                               

 -   Fax:   (0227) 3642.312 

 - E-mail:  Damsanjsc@vnn.vn                                                    

 -  Website: www.damsanjsc.vn     

4. Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại 

diện theo pháp luật của Công ty. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định 

tại Điều lệ và Quy chế quản trị của công ty. 

5. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh (trong và 

ngoài nước) để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với nghị quyết của Hội đồng 

quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép. 

6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 55, thời hạn hoạt động của Công ty kể 

từ khi thành lập và là vô thời hạn. 

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

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty 

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:  

  

  STT Tên ngành 
Mã 

ngành 

   1 Sản xuất sợi 1311 

2 Sản xuất vải dệt thoi 1312 

3 Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313 
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4 Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322 

5 Sản xuất thảm, chăn đệm  1323 

6 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép (Chi tiết: Bán buôn vải, hàng may sẵn) 4641 

7 
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Bán buôn sợi 

dệt, bông) 
4669 

8 

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên 

doanh  

Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh 

4771 

9 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác  

Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng ngành dệt may 
4659 

10 
Bán buôn kim loại và quặng kim loại  

Chi tiết: Bán buôn sắt, thép; bán buôn kim loại màu (Trừ vàng) 
4662 

11 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592 

12 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 

13 
Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các 

cửa hàng chuyên doanh  
4752 

14 
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng 

hoặc đi thuê  
6810 

15 Xây dựng nhà các loại 4100 

16 
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Chi tiết: Xây dựng công trình 

đường bộ) 
4210 

17 
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Chi tiết: Xây dựng các công 

trình dân dụng) 
4290 

18 Hoàn thiện công trình xây dựng 4330 

19 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí  4322 

20 Lắp đặt hệ thống điện 4321 

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty: 

 - Công ty được thành lập để huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc phát triển sản xuất 

kinh doanh nhằm mục tiêu thu lợi nhuận tối đa, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động; 

Tăng lợi tức cho các cổ đông, đóng góp cho ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty. 

 - Công ty có thể có các mục tiêu khác trong quá trình hoạt động phù hợp với quy định của pháp 

luật. 

Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động 

1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo ngành 

nghề của Công ty đã được công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và Điều lệ này 

phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các 

mục tiêu của Công ty. 



 

 

2. Công ty được tự do kinh doanh những ngành, nghề mà pháp luật không cấm và được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua. 

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

Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 

1. Vốn điều lệ của Công ty là: 280.694.500.000 đồng (Hai trăm tám mươi tỷ sáu trăm chín 

mươi tư triệu năm trăm ngàn đồng). 

Tổng số vốn điều lệ được chia thành: 28.069.450 (Hai mươi tám triệu không trăm sáu mươi chín 

nghìn bốn trăm năm mươi) 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. Các 

quyền và nghĩa vụ kèm theo cổ phần phổ thông được quy định tại Điều 14 và Điều 15 của 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. 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 

quy 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 Đại hội 

đồng cổ đông chấp thuận khác.. 

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. 

7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí 

thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.  

Điều 6. 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 90 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 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 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 7. Chứng chỉ chứng khoán khác 

Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty sẽ được phát hành có 

chữ ký của đại diện theo pháp luật của Công ty và dấu của Công ty.  

Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần  

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

khác. Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo 

các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi 

liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn 

chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 9. Thu hồi cổ phần         

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả 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 thiếu là bảy 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. Trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện, trước khi thanh toán 

đầy đủ tất cả các khoản phải nộp, các khoản lãi và các chi phí liên quan, Hội đồng quản trị có quyền 

thu hồi số cổ phần đó.   

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 sẽ phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, 

nhưng vẫn 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 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 sẽ 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 10. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát 

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 

a. Đại hội đồng cổ đông; 

b. Hội đồng quản trị; 

c. Ban kiểm soát; 

d. Tổng Giám đốc. 



 

 

VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 11. Quyền của cổ đông  

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: 

a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu 

quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc  hình thức khác do Điều lệ công ty,  pháp 

luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một quyền biểu quyết; 

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

c. Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại Khoản 

3 Điều 120 và Khoản 1 Điều 127 Luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan; 

d. Được ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ 

đông trong Công ty; 

e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cổ đông trong danh sách cổ đông có 

quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác; 

f. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty,  biên bản họp Đại hội đồng cổ 

đông và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 

g. Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở 

hữu cổ phần tại Công ty;  

h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần  trong các trường hợp quy định tại Điều 132 Luật Doanh 

nghiệp; 

i. Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các 

quyền, nghĩ 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 bất thường do Công ty công bố theo quy định của 

pháp luật; 

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

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 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 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 thể hiện 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 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi 



 

 

rõ họ 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 được 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 trên 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 hoặt 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 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 đôngg 

khác đề cử. 

Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông 

Cổ đông phổ thông có 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 xả 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 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 lợi và lợi ích hợp pháp của mình; 

nghiêm cấm phát tán hoặc sao gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, các nhân khác. 

6. Tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình 

thức sau: 

a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b. Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; 

c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức 

điện tử khác; 

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 

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 13. 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 cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn 

(04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác, Hội 

đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết 

nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội 

đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm  họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa 

tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. 

2. 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 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.  

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, 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 công ty.  

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày 

kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc 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;  

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 phải thay thế 

Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định 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 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. 

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 

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

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

b. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định 

mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần; 

c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; 

d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 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 Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, 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; 

m. Quyền và nghĩ 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 hàng 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 loại cổ phần của từng loại; 

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

h. Bầu, miễn nhiệm, bãi miễn 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;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; 

j.  Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty; 

k. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới  được phát hành đối với mỗi loại cổ phần; 

l. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; 

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

n. 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; 

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

p. Công ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại Khoản 1, Điều 167 

của 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;  

q. 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; 

r. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản tị, Quy chế 

hoạt động Ban kiểm soát; 

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

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

luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 15.  Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 

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

hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong 

các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp. 

2. Việc uỷ 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 uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền 

khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người thamd ự 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 của người được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn có hiệu 

lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trừ trường hợp: 

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 sẽ không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong 

các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu 

tập lại. 



 

 

Điều 16. Thay đổi các quyền 

1. Việc thay đổi hoặc huỷ 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 tham 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 đã 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 cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền của 

họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba 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 sẽ tổ chức họp lại trong thời hạn ba mươi ngày 

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

cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được 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 đều có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ 

phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại cuộc họp nêu trên. 

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

tại Điều 18, 19 và Điều 20. 

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 chia sẻ lợi nhuận 

hoặc tài sản của Công ty sẽ không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.  

Điều 17. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, 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 13 Điều lệ này. 

2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: 

a. Chuẩn bị, lập danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 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. 

b. Chuẩn bị chương trình và nội dung cuộc họp; 

c. Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; 

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

f. 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 niêm 

yết.  



 

 

a. 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 (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: 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; 

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

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Khoản 2 Điều 11 của Điều lệ này có quyền kiến 

nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải được làm bằng văn 

bản và phải được gửi cho Công ty chậm nhất ba ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ 

đông. Kiến nghị phải ghi rõ họ và tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông,  vấn đề kiến 

nghị đưa vào chương trình họp. 

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những kiến nghị liên quan đến 

Khoản 4 của Điều này 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 11 Điều lệ này; 

c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền 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 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông  

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 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 2 được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần 

thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự 

họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết. 

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 20 ngày, kể từ ngày dự định 

họp lần thứ hai. 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. 

Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực 

hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau: 

a. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ 

quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó có 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. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và 

biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu 

quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu 

trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay 

không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ toạ thông báo ngay sau khi bế mạc cuộc 

họp. Đại hội sẽ 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 cuộc họp; 

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

đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết  

tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ toạ không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn 

đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ  

không bị ảnh hưởng.  

2.   Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau: 

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ toạ hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác 

làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đôngdo Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch Hội 

đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn 

lại bầu một người trong số họ làm chủ toạ cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu 

được người làm chủ toạ, thì trưởng ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc 

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

b. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm 

chủ tọa cuộc họp; 

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

d. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ 

tọa cuộc họp. 

3. Chương trình và nội dung 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 địa điểm đó; 

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 

nếu Hội đồng quản trị thấy 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. 

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 lượng người đăng ký dự 

họp đối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc 

họp 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 20. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% 

tổng số phiếu biểu quyết 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 được ghi trong báo cáo 

tài chính gần nhất của công ty. 

e. Tổ chức lại, giải thể công ty; 

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

quyết của tất cả cổ đông dự họp tán hành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 

3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.. 

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 thị 

quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.  



 

 

Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông  

 Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Ngoại trừ các nội dung, vấn đề phải được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức 

biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ này, 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. 

2. Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, 

các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả các 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 thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Điều lệ này. 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

b. Mục đích lấy ý kiến; 

c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; 

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; 

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; 

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo một trong các 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 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 chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung 

chủ yếu sau đây: 

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

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

c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu 

biểu quyết hợp lệ và số phiếu 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 và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

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

phiếu. 

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới 

chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về 

các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính 

xác. 

6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 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 lên 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 các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành 

và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 22. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

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

lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải 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. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; 

i.   Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản 

họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp 

ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối 

ký biên bản họp. 



 

 

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

thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải 

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

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

nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng 

nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. 

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

đự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm 

Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố 

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

được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

 

Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

Trong thời hạn chín mươi 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 theo quy 

định tại Khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ 

bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo 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. 

 

Điều 24. Hiệu lực nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm 

hiệu lực ghi tại nghị quyết đó. 

2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không 

được thực hiện đúng như quy định. 

3. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp, thì các nghị quyết đó vẫn có 

hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp 

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

VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

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

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

thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị 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 cử 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, 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.    Trình độ chuyên môn; 

d.    Quá trình công tác; 

e.   Các  chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác); 

f.    Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên liên quan của Công ty; 

g.    Các thông tin khác (nếu có). 

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

đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên 

quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có). 

2. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền 

đề cử  ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

3. 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 theo quy định tại khoản 4 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương 

nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy 

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

đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên Hội đồng quản trị 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. 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. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Số lượng cụ thể thành viên Hội đồng quản trị 

của Công ty cho từng nhiệm kỳ sẽ được Đại hội đồng cổ đông quyết định. 

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại 

với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị 

của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng 

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

viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.  

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

Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên 

Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị 

kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. 

Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau: 

a. Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản 

trị từ 03 đến 05 thành viên; 

b. Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản 

trị từ 06 đến 08 thành viên; 

c. Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản 

trị từ 09 đến 11 thành viên. 

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 các thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy 

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

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

Điều 27. Quyền hạn và nhiệm 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 thuộc về 

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 nhiệm vụ sau: 

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của 

Công ty; 

b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của 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 khác 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 và hợp đồng, giao dịch 

thuộc thẩm quyền quyêt 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 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 uỷ 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. Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông; 

m. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát 

sinh trong quá trình kinh doanh;  

n. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty; 

o. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công 

ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban 

kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty; 

p. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định 

khác của pháp luật và Điều lệ công ty. 



 

 

q. Trong trường hợp cần thiết, vì những mục đích riêng liên quan tới nhiệm vụ của mình, các 

thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, Người Quản Lý khác trong Công ty 

chung cấp thông tin về hoạt động của Công ty nhưng phải được sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng quản 

trị. Yêu cầu phải được lập bằng văn bản và gửi cho Tổng Giám đốc trước ít nhất 24 (hai mươi tư) giờ. 

3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về 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, 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 thưởng 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 loa 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 trọng 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 hạn 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, 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 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 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 

từ, 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, 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 sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản 

trị trong thời hạn bảy 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 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 đã bầu theo nguyên tắc đa số một người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 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 05 người quản lý khác; 

c. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị. 

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục 

đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 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 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời 

gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm 

theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiểu biểu quyết của thành viên. 

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử 

hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng 

thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty. 

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm 

theo đến các thành viên Ban kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. 



 

 

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng 

không được biểu quyết. 

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư 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 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 tương 

tự khác; 

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. 

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 người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. 

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự 

họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của 

Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

 

Điều 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, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội 

đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản 

trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị 

không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm 

làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo 

quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham 

dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản 

trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định 

pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty. 

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 hoạt động 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 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. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan; 

i.  Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; 

k. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

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 và các chức danh quản lý 

khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên 

phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

Điều 34. Người điều hành Công ty 

1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng. 

2. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được 

tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý 

của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành 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 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, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc 

1. Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc thuê một 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 là năm (05) và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ 

không hạn chế. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và 

Điều lệ công ty 



 

 

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 này 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 các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

d. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; 

e. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản 

lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc; 

f. Tuyển dụng lao động; 

g. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

h. 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. 

IX. BAN KIỂM SOÁT 

Điều 36. 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, 

khoản 2 Điều 25 Điều lệ này.  

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 quy 

định của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố 

rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo qyu định của 

pháp luật. 

Điều 37. Thành phần Ban kiểm soát 

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban 

kiểm soát không quá 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 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 báo cáo tài 

chính của công ty trong 03 năm liền trước đó. 

3. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 

a.  Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 

2 Điều này; 

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

4. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

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 38. Trưởng Ban kiểm soát 

1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc 

bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên 

thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong 

các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành 

có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát: 

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin 

liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; 

c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để 

trình Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và 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 của 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 liệu về công tác quản lý, điều 

hành và hoạt động kinh doanh của Công ty. 

10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 



 

 

Điều 40. 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 trữ 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 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát 

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 và 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 NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

 

Điều 42. Trách nhiệm cẩn trọng  

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 vì lợi ích cao nhất của Công ty và với mức độ 

cẩn trọng mà một người thận trọng phải có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh 

tương tự. 

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 những 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 và 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 đại chúng 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. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, 



 

 

Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng 

khoán về công bố thông tin..  

4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho 

thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và 

Điều lệ công ty.. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người 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 hoặc những người 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 nhở hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo 

cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng về 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 cho 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 những giao dịch có giá trị lớn hơn 20% 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 20% trở lên tổng giá trị 

tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng 

như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám 

đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua 

bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.  

Điều 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 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, thành viên 

Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc là đại diện được Công ty uỷ 

quyền hoặc người đó đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung 

thực, cẩn trọngvì 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 những 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 đó để tránh những trách nhiệm bồi 

thường nêu trên. 

XI. QUYỀN ĐIỀU TRA 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 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 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 hàng 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 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. 

4. Công ty sẽ phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, biên bản họp, nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 

báo cáo tài chính hàng 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 giấy tờ này. 

5.   Điều lệ này 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 Công ty 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 Công ty 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 CHIA 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 đề 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 sẽ phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp 

hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung 

cấp.Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông 

cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền 

Công ty chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao 

dịch Chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc 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 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 sẽ 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 khóa của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Một hàng năm và kết thúc vào 

ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm.  

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. 

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt vàlưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định của 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 đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán. 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 THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH, TRÁCH NHIỆM 

CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG 

Điều 51. Báo cáo hàng năm, bán niên và quý 

1. Công ty phải lập bản báo cáo tài chính hàng 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 

hàng quý theo các 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. 



 

 

Điều 52. Báo cáo thường niên    

 Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng 

khoán và thị trường chứng khoán. 

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 uỷ 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 thoả 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 sẽ 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 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.  CON DẤU 

Điều 54. Con dấu của Công ty 

1. Dấu của Công ty bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký 

số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.. 

2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty, chi 

nhánh, văn phòng đại diện của Công ty. 

3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc  sử dụng và quản lý con 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. Giải thể theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.  

b. Các trường hợp khác do pháp luật quy định. 

2. Việc giải thể Công ty 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 56. Thanh lý 

1. Tối thiểu 06 (sáu) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của công ty hoặc Sau khi có 

một quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm ba thành viên. Hai 

thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và một thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một 

công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý sẽ 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 Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các 

chi phí liên quan đến thanh lý sẽ được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công 

ty. 

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành lập và 

ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý sẽ thay mặt Công ty trong tất cả các công 

việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Toà án và các cơ quan hành chính. 



 

 

3. Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ 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 thoả 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 sẽ được 

phân chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi sẽ 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 hay khiếu nại có 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 sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trừ 

trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội 

đồng quản trị sẽ chủ trì việc giải quyết tranh chấp và sẽ yêu cầu từng bên trình bày các yếu tố thực tiễn 

liên quan đến tranh chấp trong vòng 07 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 Trọng tài Thương mại chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tư cách làm trung 

gian hoà giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.   

2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu tuần từ khi bắt đầu quá trình 

hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải  không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào 

cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Toà án. 

3. Các bên sẽ tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Các 

chi phí của Toà án sẽ do Toà phán quyết bên nào phải chịu.  

XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 

Điều 58. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ 

1. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định. 

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của 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 .            

XXI. NGÀY HIỆU LỰC  

Điều 59. Ngày hiệu lực 

1. Bản Điều lệ này gồm 21 Chương và 59 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công 

ty Cổ phần Damsan nhất trí thông qua ngày  tháng năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của 

Điều lệ này. Bản điều lệ này có hiệu lực từ thời điểm thông qua và thay thế các Điều lệ của Công ty 

trước đây. 



 

 

2. Điều lệ được lập thành nhiều 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 phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị 

hoặc tối thiểu một phần hai tổng số thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị. 

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc của các cổ đông sáng lập hoặc của 

người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập của Công ty./.      

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 
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Căn cứ: 

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm2019; 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;Luật Chứng khoán 

sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12; 

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với 

công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng 

khoán; 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Damsan; 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ... ngày... tháng... năm... 

- Ban kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty 

Công ty cổ phần Damsan; 

- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Damsan bao gồm 

các nội dung sau: 

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG 

  Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1.     Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát quy 

định cơ cấu tổ chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của 

Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật 

Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác có liên quan.  

2.     Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được 

áp dụng cho Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát. 

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. 

 

CHƯƠNG II: THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát 

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ 

được giao. 

2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn 

trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty. 

3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng 

địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản 

khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. 

4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 

công ty. 

5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này 

mà gây thiệt hại cho Công ty hoặc người khác thì thành viên Ban kiểm soát 

phải chịu trách nhiệm các nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu 

nhập và lợi ích khác mà thành viên Ban kiểm soát có được do vi phạm phải 

hoàn trả cho Công ty. 

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 khác phục hậu quả. 

Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát có ba (03) thành viên, nhiệm kỳ của thành viên 

Ban kiểm soát không quá 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 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. 

Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cổ 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, Tống Giám đốc và người quản lý khác; 

d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cố 

đông hoặc người lao động của Công ty; 

e) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công 

ty; 

f) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiếm toán 

được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty 

trong 03 năm liền trước đó; 

g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có 

liên quan (nếu có). 

2.   Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, 

thành viên Ban kiểm soát công ty đại chúng theo quy định tại điêm b khoản 



 

 

1 Điêu 88 của Luật Doanh nghiệp không được là người có quan hệ gia đình 

của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện 

phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty 

mẹ và tại Công ty. 

Trưởng Ban kiểm soát 

1. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 

thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, 

luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp. 

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. 

Đề cử, ứng 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. Việc đề cử người 

vào Ban kiểm soát được thực hiện như sau: 

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban 

kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết 

trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông; 

b) Căn cứ số lượng thành viên Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm 

cố đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người 

theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên 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 cố đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát và các cổ đông khác đề cử. 

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử 

và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 

115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng 

cử viên hoặc tố chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội 



 

 

bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban 

kiếm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ 

ràng trước khi Đại hội đông cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm 

soát theo quy định của pháp luật. 

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 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  bắt đầu từ ứng cử 

viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại 

Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu 

bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiếm 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. 

Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát 

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 Luật Doanh nghiệp; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c) Trường họp khác do Điều lệ công ty quy định. 

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 06 tháng 

liên tục, trừ trường họp bất khả kháng; 



 

 

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành 

viên Ban kiếm 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. 

Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát 

1. Trường hợp đã xác định được ứng viên Ban kiểm soát, 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 Ban kiểm soát phải có cam kết 

bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin các 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; 

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; 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành 

viên Ban kiểm soát thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công 

bố thông tin. 

CHƯƠNG III: BAN KIỂM SOÁT 

Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đôc 



 

 

hoặc Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. 

2. Kiếm 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. Thấm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình 

hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo 

cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm 

định tại cuộc họp Đại hội đồng cố 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. 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. 

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện 

pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều 

hành hoạt động kinh doanh của Công ty. 

8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc 

Tông Giám đốc vi phạm quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp phải 



 

 

thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có 

hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu 

quả. 

9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cô 

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 đế 

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 cố 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 cố 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 cố đông 

trong thời hạn 30 ngày trong trường họp 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 kiếm toán Báo cáo tài chính 

của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các 

hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. 

18. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

19. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của 



 

 

thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong 

các hoạt động. 

20. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám 

đốc và cổ đông. 

21. Trường họp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm 

Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người 

điều hành doanh nghiệp khác, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản 

cho Hội đồng quản trị trong vòng 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 cố 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 họp 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 họp 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. 

    Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát 

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát 

cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản 

trị, bao gồm: 

a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản 

trị và tài liệu kèm theo; 



 

 

b) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ 

đông, Hội đồng quản trị; 

c) Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu 

khác do Công ty phát hành. 

2. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của 

Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến 

địa điếm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ 

làm việc. 

3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, 

người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài 

liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty 

theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát. 

Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường 

Đại hội đồng cổ đông 

1. Ban kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập 

họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 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. 

2. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh 

cho Công ty. 

3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định tại khoản 1 Điều này sẽ được Công ty hoàn lại. 



 

 

 

CHƯƠNG IV: CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT 

Cuộc họp của Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành 

viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát. 

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. 

Biên bản họp Ban kiểm soát 

 Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi 

biên bản và 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. 

 

CHƯƠNG V: BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH 

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: 

4. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động 

của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông 

qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

5. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và 

thành viên Ban kiêm soát. 

6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiếm soát 

và từng thành viên Ban kiểm soát. 



 

 

7. 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. 

8. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty 

khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở 

lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những 

người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty 

trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người 

quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao 

dịch. 

9. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và 

những người điều hành doanh nghiệp khác. 

10. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiếm soát với 

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cố đông. 

11. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách 

tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiếm 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. 

Tiền lương và quyền lợi khác 

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được 

thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và 

lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cố 

đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân 

sách hoạt động hằng năm của Ban kiếm 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 vưọt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban 

kiếm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại 

hội đồng cố đông có quyêt 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. 

Công khai các lợi ích liên quan 

1. Thành viên Ban kiểm soát của Công ty phải kê khai cho Công ty 

về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh 

doanh của doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ 

phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó; 

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh 

doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, 

cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cố phần trên 10% vôn 

điêu lệ. 

2. Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực 

hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; 

việc sửa đối, bố sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 

ngày làm việc kế từ ngày có sửa đối, bổ sung tương ứng. 

3. Thành viên Ban kiếm soát và những người có liên quan của các 

thành viên Ban kiếm 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 kiếm soát trên năm mươi phần 

trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Ban kiếm 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 kiếm 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 đế thực hiện các giao dịch có liên quan. 

CHƯƠNG VI: MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT 

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. 

Mối quan hệ với ban điều hành 

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. 

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. 

CHƯƠNG VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Hiệu lực thi hành 

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Damsan bao 

gồm 07 chương, 22 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày ….. tháng …. Năm 

2021. 

  TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

Phạm Thị Hồi 
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CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1.   Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1.     Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của 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. 

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 triến 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. 

 

CHƯƠNG II: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 3. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị 

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, 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 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 khác do Công ty nắm quyền kiếm 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 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. 



 

 

3.Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo 

đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị. 

Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị 

1.Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, các Phó Tổng 

giám đốc và 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. 

2.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 do Điều lệ công ty quy định. 

Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 

  1. Hội đồng quản trị có từ ba (03) đến mười một (11) thành viên.  

        2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu 

lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội đồng 

quản trị độc lập 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định 

khác. 

4. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và 

phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập. 

Điều 6. 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: 

c)  Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp; 

d) 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác; 

e) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội 

đồng quản trị của công ty khác; 

f) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty. 



 

 

 2.Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 

Luật Doanh nghiệp 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; 

e) 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; 

f) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty. 

 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 7. 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 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) 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 bãi miễn, Hội 

đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận 

đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. 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 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. 

5.Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký công ty. 

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. 

Điều 8. 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 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 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 so với số quy 

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 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một 

phần ba; 

b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm 

tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp; 



 

 

c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ 

đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi 

nhiệm tại cuộc họp gần nhất. 

Điều 9. 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 có 

quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện 

như sau: 

d) 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; 

e) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông 

quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. 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 và các cổ đông khác đề cử. 

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

vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, 

Hộiđồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy 

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

đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được 

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

theo quy định của pháp luật. 

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức 

bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ 

phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền 

dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người 

trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống 

thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định 

tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau 

cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì 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. 

4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ 

đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu. 

Điều 10. 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 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; 

g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà 

ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản 

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

có). 

2. 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. 

CHƯƠNG III: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 11. 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) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh 

doanh hàng năm của Công ty; 



 

 

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của 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 khác 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 và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyêt 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 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 uỷ 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) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội 

đồng cổ đông; 

m) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức 



 

 

hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;  

n) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty; 

o) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ 

về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban 

hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế 

về công bố thông tin của công ty; 

p) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 

khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty. 

q) Trong trường hợp cần thiết, vì những mục đích riêng liên quan tới nhiệm vụ 

của mình, các thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, Người 

Quản Lý khác trong Công ty chung cấp thông tin về hoạt động của Công ty nhưng 

phải được sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Yêu cầu phải được lập bằng văn 

bản và gửi cho Tổng Giám đốc trước ít nhất 24 (hai mươi tư) giờ. 

3. 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. 

4. 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 đền bù 

thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên 

được miễn trừ trách nhiệm. Trườnghợp 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 12.     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 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. 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 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 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông bất thường 

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

các trường hợp sau: 

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

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

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

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 quanhoặc 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 công ty. 



 

 

5.  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 30 

ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng 

quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu 

theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và 

điểm d khoản 1 Điều này. 

6.  Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau 

đây: 

a)  Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; 

b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ 

đông; 

c) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ 

đông; 

d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; 

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

cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu 

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

f) Xác định thời gian và địa điểm họp; 

g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định 

Luật doanh nghiệp; 

h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp. 

Điều 14. Các tiểu ban giúp việc của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính 

sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng 

thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 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. 

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. 

CHƯƠNG IV: CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 15. 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 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. 

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 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 05 người quản lý khác; 

c) Có đề nghị của ít nhất 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 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 01 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 01 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; 

e) 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 người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng 

quản trị chấp thuận. 

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số 

thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc 

về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, 

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

thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

b) Thời gian, địa điểm họp; 

c) Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách 

thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 

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) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán 

thành và không có ý kiến; 

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. 

CHƯƠNG V: BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH 

Điều 17. Trình báo cáo hàng 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 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. 

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban 

kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm 

nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu 

Điều lệ công ty không quy định thời hạn khác dài hơn. Cổ đông sở hữu cổ phần của 

Công ty liên tục ít nhất 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 18. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

4. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo 

kết quả và hiệu quả kinh doanh. 

5. 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. 

6. 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. 

7. [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, hoahồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo 

quyết định của Hội đồng quản trị]. 



 

 

8. 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. 

9. 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 19. 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: 

6. 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: 

c) 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; 

d) 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 cố phần trên 10% vốn điêu lệ. 

7. Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong 

thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đối, bố 

sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc kế từ ngày có 

sửa đối, bổ sung tương ứng. 

8. 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 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. 



 

 

CHƯƠNG VI: MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Điều 20. 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 21. 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 22. Mối quan hệ với Ban kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán 

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm 

toán là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm 

soát hoặc Ủy ban kiểm toán theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối 

hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ. 

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm 

soát hoặc Ủy ban kiểm toán, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo 

các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời. 



 

 

CHƯƠNG VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 23. Hiệu lực thi hành 

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Damsan bao gồm 07 

chương, 23 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày ….. tháng …. Năm 2021. 

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

(đã ký) 

VŨ HUY ĐÔNG 
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CHƯƠNG I: 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 24.   Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty quy định các nội dung về 

vai trò, quyền và nghĩa cụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám 

đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi 

nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các hoạt động 

khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật.  

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản 

trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người liên quan. 

Điều 25. Giải thích thuật ngữ 

1. Những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

a) Quản trị công ty là hệ thống các nguyên tắc, bao gồm: 

-  Đảm bảo cơ cấu quản trị hợp lý; 

-  Đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

-  Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và những người có liên quan; 



 

 

-  Đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông; 

-  Công khai minh bạch mọi hoạt động của công ty. 

b) “Công ty” là Công ty Cổ phần Damsan. 

c) “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức được quy định trong Khoản 46 

Điều 4 của Luật Chứng khoán và Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp. 

d) “Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế 

toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty. 

e) “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị” là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng 

các điều kiện về thành viên độc lập do Pháp luật quy định. 

f) “Cổ đông” là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty; 

g) Trong quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản 

pháp luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản đó. 

CHƯƠNG II: 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 26. Quyền và nghĩa vụ của Đại Hội đồng Cổ đông 

Công ty hoạt động theo mô hình tổ chức quản lý sau: 

1.Đại hội đồng cổ đông 

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

định cao nhất của công ty. 

2.Đại hội đồng cổ đông có các 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 Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, 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; 

m. Quyết định các vấn đề khác theo quy định của Pháp luật và của Điều lệ. 

Điều 27. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình và nội dung họp, và 

mời họp Đại hội đồng cổ đông 

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

thường. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cũng có thể được triệu tập theo các trường 

hợp quy định tại điểm b, c, d Khoản 3, Điều 13 của Điều lệ. 

2.Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: 

a) Chuẩn bị, lập danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc 

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

được lập không quá 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. 

b) Chuẩn bị chương trình và nội dung cuộc họp; 

c) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; 

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

họp; 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; 

f) 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 niêm yết.  

a) 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 (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: 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; 



 

 

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

4.Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Khoản 2 Điều 11 của Điều lệ có 

quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến 

nghị phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty chậm nhất ba ngày 

làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải ghi rõ họ và 

tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông,  vấn đề kiến nghị đưa vào 

chương trình họp. 

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

quan đến Khoản 4 của Điều này 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 11 Điều lệ này; 

c) Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; 

d) Vi phạm pháp luật. 

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 28. Thực hiện quyền 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 uỷ 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 uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn 

bản uỷ 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). 

Điều 29. Cách thức đăng ký tham dự và điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông 

1. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông: 

a) Vào ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, 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. 

b) Cổ đông đến tham dự đại hội phải mang theo giấy tờ được quy định tại giấy 

mời họp Đại hội đồng Cổ đông hoặc thông báo của Công ty để xác nhận tư cách Cổ 



 

 

đông. 

c) Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và 

sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa 

không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để cho Cổ đông đến muộn 

đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi Cổ đông đến muộn 

tham dự sẽ không bị ảnh hưởng. 

2. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: 

a) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông đại diện 

trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự. 

b) Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định 

tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ 2 được gửi trong thời hạn 30 ngày, 

kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần 

thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu 

quyết. 

c) 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 20 

ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. 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. 

Điều 30. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu, thông báo kết quả kiểm phiếu và thông 

qua quyết định của Đại hội cổ đông 

1. Cách thức bỏ phiếu: 

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

được uỷ quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó có 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. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung 

chương trình.  

b) Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và 

không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không 

tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay không tán 

thành để quyết định 

2. Cách thức kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu: 

a) Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc 

họp. 

b) Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm phiếu của từng 

vấn đề ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi việc kiểm phiếu hoàn tất. 

5. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông: việc thông qua các quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 20 của Điều lệ 



 

 

Công ty. Chủ tọa cuộc họp hoặc thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công bố nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông sau khi kết quả kiểm phiếu được báo cáo tại Đại hội 

đồng cổ đông và trước khi bế mạc cuộc họp. 

Điều 31. 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.Khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến 

Cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng 

cổ đông. 

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

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

quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến.  

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; 

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; 

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo một trong các 

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 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 chức vụ quản lý Công ty. Biên bản 

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

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

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

c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân 

biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu 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 và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

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

người kiểm phiếu. 

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm 

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

phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông 

qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác. 

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

hạn 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 lên 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 các 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 32. 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 bằng tiếng 

nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

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

h) Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 

i) Họ tên chủ tọa và thư ký; 

j) 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; 

k) 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; 



 

 

l) 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; 

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

ứng; 

n)  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 đự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm 

Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố 

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

được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

Điều 33. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên 

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

đồng cổ đông, cổ đông theo quy định tại Khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 

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 Đại hội đồng cổ đông không thực hiện 

đúng theo 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. 

Điều 34. Công bố biên bản họp (biên bản kiểm phiếu đối với trường hợp lấy ý 

kiến cổ đông bằng văn bản) và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

Biên bản họp (hoặc biên bản kiểm phiếu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông 

bằng văn bản) và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được công bố thông tin theo quy 

định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

Điều 35. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị 

trực tuyến hoặc điện tử 

1. Bên cạnh hình thức tổ chức họp trực tiếp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 



 

 

và bất thường có thể tổ chức dưới hình thức hội nghị trực tuyến hoặc điện tử có kèm 

theo hoặc không kèm theo bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác trong trường 

hợp xảy ra (i) các sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: thiên tại, 

chiến tranh, bệnh dịch, nổi dậy, bạo động, khủng bố, các quyết định hạn chế hay cấm 

đoán của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; và/hoặc (ii) các sự kiện khách quan khác 

mà Hội đồng quản trị xét thấy không thuận tiện và/hoặc không phù hợp để tổ chức họp 

Đại hội đồng cổ đông theo hình thức họp trực tiếp. 

2. Trong trường hợp Hội đồng quản trị quyết định triệu tập tổ chức họp Đại hội 

đồng cổ đông dưới hình thức được quy định tại khoản 1 Điều này, Hội đồng quản trị có 

trách nhiệm ban hành và công bố trên website của Công ty Quy chế tổ chức họp và biểu 

quyết cho đại hội này chậm nhất là hai mươi mốt (21) ngày trước ngày khai mạc đại 

hội, với nội dung cơ bản như sau: 

a) Hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục tổ chức và tiến hành họp Đại hội đồng cổ 

đông dưới hình thức như được quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Quy định cách thức bỏ phiếu điện tử và các hình thức biểu quyết tương đương 

khác để cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết của mình tại cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông; 

c) Quy định về cách thức kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu; và  

d) Các nội dung khác liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức 

như được quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Công ty có thể mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản 

trị 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. 

 

CHƯƠNG III: 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Điều 36. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

     1.Hội đồng quản trị 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 thuộc về Đại hội đồng cổ đông. 

2.Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau: 

r. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh 

hàng năm của Công ty; 

s. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; 



 

 

t. 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; 

u. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; 

v. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 

Luật Doanh nghiệp; 

w. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn 

theo quy định của pháp luật; 

x. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

y. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác 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 và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyêt 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. ; 

z. Bầu, miễn nhiệm,bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng 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 uỷ 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;  

aa. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công 

việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

bb. 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; 

cc. Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội 

đồng cổ đông; 

dd. 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;  

ee. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty; 

ff. 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; quyết định ban hành Quy 

chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố 

thông tin của công ty; 

gg. 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. 

hh. Trong trường hợp cần thiết, vì những mục đích riêng liên quan tới nhiệm vụ 

của mình, các thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, Người 

Quản Lý khác trong Công ty chung cấp thông tin về hoạt động của Công ty nhưng phải 

được sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Yêu cầu phải được lập bằng văn bản và 

gửi cho Tổng Giám đốc trước ít nhất 24 (hai mươi tư) giờ. 

26. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc 



 

 

họp, lấy ý kiến bằng văn bản. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu 

quyết. Hội đồng quản trị có thể thông qua một nghị quyết để ủy quyền cho Chủ tịch Hội 

đồng thay mặt Hội đồng quản trị ra quyết định thực hiện một hoặc một số quyền và 

nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nêu tại khoản 2 Điều này. 

Điều 37.     Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 

4. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Số lượng cụ thể thành viên Hội 

đồng quản trị của Công ty cho từng nhiệm kỳ sẽ được Đại hội đồng cổ đông quyết định. 

5. 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. 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.  

Điều 38. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị 

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 39. Đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị 

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

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

Điều lệ công ty.  

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

công bố thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị 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 cử 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, 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) Trình độ chuyên môn; 

d) Quá trình công tác; 

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

công ty khác); 

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

g) Các thông tin khác (nếu có). 



 

 

h) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà 

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

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

9.  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 theo quy định tại khoản 4 Điều 115 Luật Doanh 

nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề 

cử theo theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy 

chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu 

thêm ứng cử viên Hội đồng quản trị 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. 

10. 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 40. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị 

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải được 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 biếu bầu cao nhất cho đến khi 

đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu 

bầu như nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu 

tiếp trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc quyết định lựa chọn theo 

tiêu chí quy định tại Quy chế bầu cử. 

Điều 41. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 

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. 

Điều 42. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản 

trị 

Tất cả các thông tin về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên Hội đồng 

quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về công bố thông 

tin trên thị trường chứng khoán. 

Điều 43. Cách thức giới thiệu ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị   

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

cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng 

viên. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng viên theo Điều này 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. 



 

 

2. Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực trong việc công bố thông tin liên quan đến các ứng 

viên trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định của Pháp luật và phụ thuộc 

và thông tin của ứng cử viên đã có sẵn hay chưa. 

 

Điều 44. 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.  Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm 

nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền hạn 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, 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. 

3. 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. 

 

Điều 45. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ 

Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy 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 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 đã bầu theo 

nguyên tắc đa số một người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.  

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 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 05 người quản lý khác; 

c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị. 



 

 

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó 

nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng 

quản trị. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 

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 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời 

họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận 

và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiểu 

biểu quyết của thành viên. 

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các 

tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng 

quản trị. 

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo 

luận nhưng không được biểu quyết. 

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư 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 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 tương tự khác; 

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. 

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 người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội 

đồng quản trị chấp thuận. 



 

 

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số 

thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng 

thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Điều 46. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách 

phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên 

của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, 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. 

Điều 47. 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 hoạt động 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 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) 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 công ty. 



 

 

CHƯƠNG IV: 

BAN KIỂM SOÁT 

Điều 48. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh 

nghiệp và 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 của 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 liệu về 

công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty. 

10.  Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Điều 49. Trưởng Ban kiểm soát 

3. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm 

soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một 

nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại 

học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, 

quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. 



 

 

4. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát: 

a) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 

b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác cung cấp các 

thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; 

c) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng 

quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông. 

 

Điều 50. Nhiệm kỳ, thành phần Ban kiểm soát 

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 người. Nhiệm kỳ của thành 

viên Ban kiểm soát không quá 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 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 báo cáo tài chính của công ty trong 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) Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 

d) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

e) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ 

trường hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

f) 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; 

g) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 51. 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, khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty. 

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 quy định của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm 

giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu 

quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo qyu định của pháp luật. 

 

Điều 52. Thù lao, tiền lương và các khoản lợi ích khác của Ban kiểm soát 

4. 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. 



 

 

5. 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. 

6. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính và chi phí kinh 

doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định 

khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính 

hằng năm của Công ty.  

CHƯƠNG V: 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Điều 27. Tổng Giám đốc 

12. Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc thuê 

một người khác làm Tổng giám đốc. 

13. 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. 

14. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm (05) và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm 

kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của 

pháp luật và Điều lệ công ty 

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 này 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 các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

d. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; 

e. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả 

người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc; 

f. Tuyển dụng lao động; 

g. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

h. 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. 

 



 

 

CHƯƠNG VI: 

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM 

SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Điều 29. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả 

họp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc 

Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa 

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc được thực hiện theo thủ tục, trình tự 

triệu tập họp Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 22 Quy chế này. 

Điều 30. Thông báo Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát 

Nghị quyết/Quyết định, biên bản họp Hội đồng quản trị sau khi được ban hành phải 

được gửi đến cho các Thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như 

đối với thành viên Hội đồng quản trị như được quy định tại Khoản 1 Điều 171 Luật doanh 

nghiệp. 

Điều 31. Các trường hợp Ban kiểm soát và Tổng giám đốc đề nghị triệu tập họp Hội đồng 

quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị 

1. Ban kiểm soát có thể triệu tập họp Hội đồng quản trị 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 Thành viên Ban kiểm soát 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 

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác sau khi đã 

thực hiện thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 1 

Điều 43 Điều lệ công ty nhưng người có hành vi vi phạm chưa chấm dứt vi phạm 

hoặc có giải pháp khăc phục hậu quả. 

2. Tổng giám đốc có thể đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau: 

- Khi xét thấy các quyền của Tổng giám đốc theo quy định tại khoản 4 Điều 35 Điều lệ 

công ty. 

- 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 

Hội đồng quản trị nhưng người có hành vi vi phạm chưa chấm dứt hoặc chưa có giải 

pháp khắc phục hậu quả. 

3. Những vấn đề xin ý kiến Hội đồng quản trị: 

Tổng giám đốc có thể xin ý kiến Hội đồng quản trị về bất kỳ vấn đề gì vượt ngoài thẩm 

quyền của Tổng Giám đốc khi xét thấy vì lợi ích của Công ty theo quy định của pháp luật và 

tại Điều lệ công ty. 



 

 

Điều 32. Báo cáo của Tổng Giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và 

quyền hạn được giao 

1. Tổng giám đốc thực hiện báo cáo cho Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và 

quyền hạn được giao tại các cuộc họp Hội đồng quản trị. 

2. Báo cáo của Tổng Giám đốc cho Hội đồng quản trị bao gồm những nội dung sau: 

a) Kết quả thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và các công việc 

khác được Hội đồng quản trị ủy quyền; 

b) Tình hình triển khai các kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt và ngân sách liên 

quan; 

c) Kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư và kết quả tài chính định kỳ; 

d) Sự tuân thủ của ban điều hành và các phòng ban trong Công ty đối với quy định của 

Pháp luật, các quy chế nội bộ của Công ty, quản trị rủi ro; 

e) Các dự kiến kế hoạch kinh doanh, giao dịch đầu tư quan trọng; và 

f) Các nội dung cụ thể khác theo yêu cầu của Hội đồng quản trị. 

Điều 33. Đánh giá hoạt động của Tổng Giám đốc 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị xây dựng các tiêu chuẩn và đánh giá hoạt động đối với Tổng 

Giám đốc. Các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động được xây dựng thận trọng trên cơ sở  cân bằng giữa 

lợi ích của Tổng Giám đốc với lợi ích lâu dài của Cổ đông và Công ty. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện đánh giá Tổng Giám đốc dựa trên các nhóm tiêu chí 

sau: 

a) Thực hiện mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh; 

b) Trách nhiệm của Tổng giám đốc; và 

c) Năng lực chuyên môn, khả năng lãnh đạo của Tổng Giám đốc. 

Điều 34. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng 

quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các 

thành viên nêu trên 

1. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị: 

Ban kiểm soát 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 tới Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động, 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; 

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 Ban kiểm soát phải có kết luật bằng văn bản 

(không muộn hơn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc) gửi cho Hội đồng quản 

trị để có thêm cơ sở giúp Hội đồng quản trị trong công tác quản lý Công ty. Tùy theo mức 

độ và kết quả của cuộc kiểm tra trên, Ban kiểm soát cần phải bàn bạc thông nhất với Hội 

đồng quản trị, Tổng Giám đốc trước khi báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp 

không thống nhất được quan điểm thì được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản và 

Trưởng ban kiểm soát 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông báo bằng văn 



 

 

bản gửi tới 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) Thành viên Ban kiểm soát có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị 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 Công ty thì 

Ban kiểm soát 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 Hội đồng quản trị phải được gửi trước ít nhất là bảy (07) 

ngày làm việc và Hội đồng quản trị sẽ phản hồi trong vòng bảy (07) ngày làm việc. 

 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 35. Điều khoản thi hành 

1. Quy chế này gồm VII chương, 35 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ 

phần Damsan thống nhất thông qua ngày ….. tháng …. năm 2021 và cùng chấp thuận 

hiệu lực toàn văn của Quy chế này. 

2. Quy chế này là duy nhất và chính thức của Công ty. Các bản sao hoặc trích lục 

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công 

ty hoặc người được uỷ quyền. 

3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các cổ 

đông và cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm tuân thủ Quy chế này. 

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

(đã ký) 

Vũ Huy Đông 

  
 

 


