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CONG TY co pHAN
Xl\.Y LAP DI:¢N I

CONG HOA. xA HOI cmr NGHiA VIET NAM. . .
Dqc l~p - Tl! do - Hanh ph tic

S5:0 338 IPCCI-TCQT HaN(>i,ngay 03 thdng 04 nam 2021.

C6NG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN I>I¥N TU
CVA uv BAN CHUNG KHoAN NHA NUOC

Kinh gfri: Dy ban Chung khoan Nha mroc
SlYGiao djch Chung khoan TP HA Chi Minh

Ten t6 chirc: CONG TY CO pHANxAY LAP £H$N I
Ma chirng khoan: PC 1
Bja chi tru sa chinh: S6 583 dirong Nguyen Trai, Quan Thanh Xuan, TP Ha NOi
Bi~n thoai: 024 38456329
Fax: 024 3823997
Ngiroi tlnrc hien cong b6 thong tin: Trinh Van Tu~n
Chirc vu: TAng Giam d6c
Loai thong tin cong b6: IZJ dinh ky 0 b~t thuong D24h
NOi dung thong tin cong b6:

\. "J ... .,

Thong bao moi hQPco dong va Tai lieu li~u hQPDai hoi dong co dong thirong nien nam
2021.
Thong tin nay da duoc cong b6 tren trang thong tin dien illcua Cong ty vao ngay
03/04/2021 tai dirong d~n: http://pcc1.vn
Toi cam k6t cac thong tin cong b6 tren day la dung su th~t va hom toan chiu trach nhiem
tnroc phap lu~t v~noi dung cac thong tin da cong b6.

o theo yeu cftu



CONG TY co pHAN
xAY LAP DI¥N I

CQNG HOA xA HQI cau NGHiA VI~T NAM
DQc l~p - TV do - Hanh phuc

S6: 15INQ-PCCI-HDQT Ha N9i, ngay 02 thdng 04 nam 2021
..'."

~ NGHlQUYET
V/v:::N9i dung hop B~ih9i d6ng e6 dong thuong men nam 2021

.HQI DONG QuAN TRJ
CONG TY co pHAN xAY LAP DI~N I

- CAn ell Lu~t Doanh nghiep s5 5912020/Q:tI14 ngay 17/0612020 co hieu hrc thi
hanh ill 0110112021 va cac van ban hirong dan thi hanh;

- Can cu Luat Chung khoan s5 54/2019~QH14 ngay 26/1112019 co hieu hrc thi hanh
ill 0110112021va cac van ban huong dan thi hanh;

- Can...cll-Di~ul~ Cong ty C6 phfuI-XayJAp .dien I (pCC 1);
- Can errBien ban hop H9i d6ng quan tri phien 6 - Quy 11/2021 ngay 02/04/2021.

QUYETNGHl

Di~u 1: Thong qua thai gian va dia diem t6 chirc Dai h9i d6ng e6 dong (DHDCD)
thuong men nam 2021, ClJthe:
- Thai gian: 8hOO.phut, Thir 7 ngay 24/04/2021
- Dia chi: H9i tnrongPflC'I, Tftng 2 -1oa nha CT2, Khu nha a va dich VlJ thuong

mai Nang Huang, so 583 dirong Nguyen Trai, Thanh Xuan, Ha N9i.

Di~u 2: Thong qua rei li~u hQPDOOCD thirong nien nam 2021, ClJthe:
- Chuang trinh hop, Quy ch€ t6 chirc va hoat dong cua DHDCD thuong nien nam

2021;
- Bao cao cua HQi d6ng quan tti (HDQT) v~ k€t qua thlJChi~n mlJCtieu, nhi~m VlJ

nam 2020 va Ke ho~ch nam 2021;
- Bao cao thAmdinh cua Ban kiem SOC1ttrinh DOOCD thuang men nam 2021;
- Bao cao tai chinh nam 2020 da duqc ki€m toan;
- TO'trinh 01 cua HDQT v~ m9t s5 n9i dung thong qua t~i DHDCD thuang nien

nam 2021.

- TO' trinh 02 cua HDQT.v~ ~i~c Thay d6i ten Cong ty; Sua d6i, b6,sung Nganh
ngh~ kinh doanh; Sua doi dieu, l~ Cqng ty va Thong qua cac Quy che tp.u9CthAm
quyen phe 9uy~t cua D~ h9i dong co gong va cac tai li~u dinh kern (Dieu l~ Cong
ty; Quy ch~ qufm tri Cong ty; Quy che ho~t dQng cua HDQT; Quy che ho?t dQng
cua Ban kiem soat).

- TO' trinh 03 cua Ban ki€m soat v~ vi~c LlJa chQn dan vi cung cfrp dich VlJ kiem
toan Bao cao tai chinh nam 2021;

Di~u 3: Giao T6ng giam d6c Cong ty tri€n khai d.c cong tac t6 chuc DHDCD
thuang nien nam 2021 va thlJChi~n Cong b6 thong tin thea quy dinh.



Di~u 4. Nghi quyet nay co hieu hrc k~ illngay Icy. Cac thanh vien HQi d6ng quan tri,
Ban di~u hanh, cac Phong/Ban chuyen mon va Thu tnrong cac don vi co lien quan
chiu trach nhiem thi hitnh~

TM. H I DONGQuAN TRJ
., TICH

Noi nhan:
- Nhudi8u4.
- Ban ki~m soat (b/c).
- Ban di~uhanh (t/h)
- P.TCKT, P.TCQT (t/h)
-LuuHDQT.
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CONGTY cd PnAN xAY LAP DI~N I
POlt'ER CONSTBUCTIOi~JSC~O.1

Tf\I sa: S6 583 Nguyen Trai - Qu~nThanh Xuan - HisNQi - Vi~tNam
f)i~n thoai: 0243845 6329 Fax: 0243823 1997
Website:www.pccl.vn Email: info@pccl.vn

Ha NQi,ngay 03 thing 04 nam 2021.

THONGBAo
M01HQP D~ HQI DONG CODONG THUONG NIEN 2021

HQi d6ng quan tri Cong ty e6 phan Xay l~p Dien I tran trong kinh moi Quy e6 dong
d€n du hQPDai hQi d6ng e6 dong thuong nien nam 2021 nhu sau:

1.ThOi gian: Tu 8 gio 00 phut d€n 12 gio 00 phut, ngay 24 thang 4 nam 2021.

2. Dia di~m: HQi tnrong tftng 2 - Cong ty CP Xay l~p Dien I.

Toa nha CT2, Khu nha (1 va dich V1.l thirong mai Nang Huong, s6 583 duong Nguyen
Tdii, Thanh Xuan, Ha NQi.

3. Di~u ki~n tham d" D~i hQi:

- Cac e6 dong co"quyen dir hQPDai hQi d6ng e6 dong thtrong nien nam 2021 theo danh
sach e6 dong do Trung tam Liru k:Y Chung khoan Vi~t Nam l~p tai ngay 23/03/202l.

- C6 dong khong th€ d€n dir d~i hQi co th€ tiy quy~n eho ngum kh,ic.Vi~e tiy quy~n
phai l~p thanh van bfm (theo m~u tiy quy~n etia eong ty gui kern ho~e tuan thti quy dinh
etia phap·lu~t dan Sl,I),nguai nh~ tiy quy~n khong duge tiy quy~n l~ eho nguai th(r ba.

4. NQidung D~i hQi:

- Thong qua Bao eao etia HDQT v~ k€t qua SXKD nam 2020 va k€ ho~eh SXKD nam
2021·, • I ;, .•..,

", ..."
." .,~ .

- Thon~ qua Bao ca.o tft\ ehinh nam 2020 (da duge kiem toan);
, .

- Thong qua Bao eao tham dinh etia BKS trinh DHCD nam 2021;

- Thoni'~¥a cae TO:trinh etia HDQT Cong ty v~ die nQi dung:

../ Phuong an phan ph6i 19i nhu~ nam 2020;

../ K€ ho~eh 19inhu~n va dl,Iki€n ehia e6 t(re nam 2021;

../ Phuong an ban e6 phi€u quy va phat hanh c6 phi€u m6i eho can bQeong nhan
vien theo Chuang trinh Iva ehQn eho nguai lao dQng (ESOP) .

../ Thay d6i ten Cong ty; Sua d6i, b6 sung Nghanh ngh~ kinh doanh; Sua d6i
di~u 1~Cong ty va Thong qua cae Quy eh€ thuQe thftm quy~n phe duy~t cua
D~i hQi d6ng e6 dong .

../ Cae nQi dung khae thuQc thftm quy~n quy~t dinh etia D~i hQi d6ng e6 dong.

- Thong qua Ta trinh eua Ban ki€m soat v~ vi~e h,ra ehQn don vi ki€m toan bao eao tai
ehinh nam 2021 etia Cong ty.



5. Tai li~u phuc vv d,i hQi:

- Quy C6 dong co the truy c~p, Uti v~ tai chuyen muc Quan h~ nha diu til tren website
cua Cong ty: www.pccl.vn

6. Xac nh~n tham dl! hop:

- De viec t6 chirc Dai h9i duoc chu dao, Quy c6 dong vui long xac nhan tham du hoac
uy quyen tham du thea mdu Thir xac nhan tham dir (diroc cong b6 tai website:
www.pccl.vn) va girl v~ Cong ty tnroc ngay ngay 22/04/2021 thong qua m9t trong cac
hinh thirc giri chuyen phat, giri tnrc ti~p, giri email hoac fax toi dia chi:

CONG TY CO pHAN xAY LAP D~N I
Dia chi: 583 Nguyen Trai, Thanh Xuan, Ha N9i
Di~n thoai: 024373430601091 233 1576 (gap Ba VUTbi Lan My - Thu ky Cong ty)
Fax: 0243823 1997
Email: investorpccl@pccl.com.vn
- Quy cb dong/ho~c ngtroi diroc uy quyen khi tham du Dai h9i dn xu~t trinh: (i) Thir
xac nhan tham du hop (n~u chua giri ban g6c v~ cong ty); (ii) Chfrng minh thu nhan
dan/CCCDIH9 chi~u; (iii) Ban g6c Gi~y uy quy~n theo mfru cua C6ng ty ho~c thea quy
dinh cua phap lu~t dan SlJ va ban photocopy Chfrng minh thu nhan dan/CCCDIH9
chi~u/GCNDKDN cua nguai uy quy~n (trlIang h<jp uy quy~n dlJ h<;>p)de lam thu tl,lc
kiem tra illcach cb dong.

Thong bao nay thay cho Gi~y mai h<;>ptrong truang hqp quy c6 dong chua nh~ duqc
Gi~y ffiai h<;>p.

Tran tr<;>ngthong bao va kinh maL

TM. HOtBONG QuAN TRJ
__,_.....~'.t', CH



NG HOA xA HQI CHU NGHiA VI:E:TNAM
BQcl~p - T., do - Hanh phuc

Ha N9i, ngay thong niim 2021

GIAY UY QUYEN
mr HQP B~ HQI BONG CO BONG THlfONG mEN NAM 2021

Kinh gm: CONG TY CO PHAN xAY LAp BI¥N I

H A .:. dA (BI< ~ " )9 ten co ong:. .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . .. .. . .. . . . .. . .. . . . . . .. .. . .. . . . . . .. . . . .. .. . . . . en uy quyen .
S6 CMND/CCCDIBKDN: cApngay tai .
Ngiroi dai dien (t6 clnrc): Chirc vu: .

Dia chi: .

Dien thoai: Fax .
~6ng s6 c6 phArrnfun.:.giii;_tinhd~n ngay ch6t-danh-sach-cb-dong-tham-d\lD~ hQi-(23/03/2021)
la: co phan.
(Bang chii: .., ).

, ,. A ,.. • '\ ';:I~Tuong ung Val tong menh gia la (uong): .

(Bang chii: ).

Toi/Chung toi lam giAynay:
Uy quy~n cbo Ong/Ba: (Ben nh~n uy quyen).
CMND/CCCD/HC s6: ngay dp noi dp: .

" '\ '\ , '\

So co phan duoc uy quyen: co phan,
Ben nhan uy quyen duoc thay mat toi/chung toi d~n tham du va bi~u quyet tai Dai hQid6ng c6
dong thirong nien Cong ty C6 phan Xay l~p dien I vao ngay 24/04/2021 d~ thuc hien quyen va
nghia vu cua c6 dong v61s6 c6 ph§n dUQ'cuy quy~n.

GiAyuy quy€n nay ehi co hi~u h,rctrong thai gian t6 chuc cUQch9P D?i hQi d6ng C6 dong
thuemgnien nam 2021 eua Cong ty C6 ph§n Xay l~pdi~n 1.

BEN N~ iJy QUYEN
(Ky va ghi ro h9 ten)

BEN iN QUYEN
(Ky, ghi ro h9 ten va dong ddu)



THUxAcN~
'~~~AlI~.'" mrD~ H(HDONG CO DONG THUONG mEN NAM 2021

CONG TY CO pHAN xAY LAP DI¥N I

Ha N(Ji, ngay thang nam 2021

Kinh girl: Cong ty cA ph§n xay lip di~n I.

1. Ten c6 dong: .
2. sf> CMND/CCCDIHC/GCNDKKD: .

, ,
N " " . Agay cap: nm cap: · .

3. Dia chi: _ .
4. Tbng sf>c6 phan nam gift tinh d~n ngay ch5t danh sach c6 dong tham du Dai hQi

(23/03/2021) la: cb phan,
Can cir vao gi~y moi hop tham du Dai hQi d6ng c6 dong thirong nien nam 2021 cua
Cong ty CP Xay l~p Dien I diroc t6 chirc vao ngay 24/04/2021, toi/chung toi xac
nhan tham du/uy quyen tham dir Dai hQi nhir sau:

D True ti@ptham d\f
D Uyquy~ncho ngtrOi khac tham dl! (Nguoi duac Uy quyen se cdm thea gidy
Uy quyen khi tham d" Dai hoi)

CO DONG
(Ky viz ghi rii ho ten, dong ddu niu liz (6 chuc phdp nhdn)
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CONG TY CO PHAN XA Y LAP BIEN I.

Website:www.pccl.vn Email: info@pccl.vn

POWEll (:ONSTBUcnOi~JS~~O.1
Tru so: sf> 583 Nguy~nTrai - Qt$1 Thanh Xuan - HitNi)i - Vi~tNam
Di~n thoai: 024 3845 6329 Fax: 024 3823 1997

CHUONG TRiNH
f)~i h<}idang c8 dong thmrng nien nam 2021

HaN9i, ngay 22 thang 04 nam 2021
Thai gian: t»8hOOdin 12hOO

TT NQi dung cong vi~c ThOi gian
Ngu'Oi chii

tri

1 Don ti~p ShOO-Sh30 Ban t5 chirc

Ban Kiem
2 Bao cao ki~m tra tu each c5 dong Sh30-Sh40 tra tu each

D~i bieu

3 Khai mac dai hQi, gioi thieu chu toa Dai hQi Sh40-Sh50 Ban t6 chirc

4
Thong qua chuang trinh Dai hoi, Ban thu Icy, Ban Sh50-9h10

Chu toa
kiem phieu; Quy ch~ t6 chirc Dai hQi f)~i hQi

Trinh bay cac nQi dung nghi SlJ tai dai hQi:
1. Bao cao c~a HDQT v€ k€t qua SXKD nam

2020 va ke hoach SXKD nam 2021;
2. Bao cao tai chinh nam 2020 (d8:dUQ"Ckiem

5 toan);
3. Bao cao thfun dinh cua Ban kiem scat Cong 9h10-11h30 Chu toa f)~i

tai f)~ hQi c6 dong thuemg men nam 2021; hQi

4. Cae To trinh cua HDQT, Ban ki~m soat
Cong ty thong qua t~i f)~ hQi;

6
Thao 1u~ va bi~u quy~t cae bao cao va nQi dung
trinh DHBCD.

7 Giai lao 11h30-11h40

S Thong qua bien ban f)HDCf) thuCmg nien 2021 11h40-11 h50
Ban ThuIcy
. f)~ hQi

9 B€ m~c d~ hQi 12hOO Ban t6 chile

BANTOCmJC



-------

CONG TY copHAN
xAY LAP BltN I

CONG HoA xA HOI cnu NGHiA VJtT NAM
BQe I~p - Tl}'do - Hanh phuc

Ha N6i, ngay thong 4 ndm 2021_

QUYCHEvtTOCHUCvAHO~TBQNG
CUA D~ HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2021

CONG TY CPxiY LAP BItN I
Can cir:

- Luat doanh nghiep s6 59/2020/QH14 duoc QU6c hQi mroc Cong hoa Xa hQi Chu
nghia Vi~t Nam thong qua ngay 17/06/2020;
Luat chtrng khoan s6 54/2019/QH14 duoc QU6c hQi mroc Cong hoa Xa hQi Chu
nghia Viet Nam thong qua ngay 26/1112019;
Di~u l~ Cong ty C6 phan Xay l~p dien 1.

CHUONGI
N1IiJNG QUY BlNH CHUNG

Bi~u 1: Pham vi va delinrong ap dung,
1.1 Quy ch€ nay ap dung cho viec t6 chirc cac cuoc h9P Dai hQi d6ng c6 dong

thuong nien (sau day goi chung la Dai hoi) cua Cong ty C6 phan Xay l~p di~n I
(sau day goi chung la Cong ty);

1.2 Quy ch€ nay quy dinh C1,l th~ v~ quyen va nghia V1,l cua c6 dong, ngiroi duoc uy
quyen du h9P va cac ben tham gia Dai hQi, di~u kien, th~ thuc ti€n hanh D(,lihQi.

1.3 C6 dong, ngum duQ'c uy quy~n dlJ h9P va cac ben tham gia co trach nhi~m thlJc
hi~n thea cac quy dinh t(,liQuy che nay.

CBUONGn
QUYEN vA NGHiA Vl} CUA NIIirNG NGUOI THAM Dl/ B~ HOI

Bi~u 2: Quy~n va nghia vI} eua e6 dong ho~c ngll'Oid~i di~n theo uy quy~n.
2.1 Di~u ki~n tham dlJ D(,lihOi.

La cac c6 dong ho~c ngum d(,lidi~n thea uy quy~n bfuIg van ban cua mot ho~c
nhi~u c6 dong co ten trong danh sach c6 dong cua Cong ty C6 phfrnXay l~p di~n I
t(,lingay ch6t danh sach c6 dong co quy~n tham dlJ D~ hOi.

2.2 Quy~n cua c6 dong khi tham dlJ h9P D(,lihQi.

a. DuQ'ctflJc ti€p tham dlJ ho~c uy quy~n bing van ban cho ngum khac tham dlJ h9P
D(,lihoi;

b. DuQ'cthao lu~ va bi~u quy€t tftt ca cac vftn d~ thuoc th§m quy~n cua D~ hoi thea
quy dinh cua Lu~t Doanh Nghi~p, cac van ban quy ph(,lffikhac co lien quan va
Di~u l~ Cong ty;

c. DuQ'cBan t6 chuc thong bao nQi dung, chuang trinh D(,lihoi va cac tM li~u kern
thea;

d. M6i c6 dong ho~c ngum duQ'cuy quy~n dlJ h9P khi t&i tham dlJ D(,lihOiduQ'cnh~
The bi~u quy€t sau khi dang ki tham dlJ D(,lihoi vai Ban ki~m tra tu cach c6 dong;

e. C6 ~ong, ngum duQ'cuy quy~~ dlJ h9p den muon khi D(,li~oi chua ket ,thu~ va co
quyen dang kY va tham gia bieu quyet ngay t(,liD(,lihQi doi vai cac van de chua

115



bi€u quyet, khi d6 chu toa khong co trach nhiem dirng Dai h<)iva hieu hrc cua cac
IAnbieu quyet da ti8n hanh wac d6 khong bi anh huong.

2.3 Nghia vu cua c6 dong khi tham du hop Dai hoi:

a. C6 dong hay ngiroi duoc uy quyen dir h9P khi tham gia Dai h<)iphai mang thea
Chirng minh thu nhan dan/H<) chieulThe can cuoc cong dan, GiAy moi hQP, GiAy
uy quyen hop l~ (d6i voi dai dien diroc uy quyen) va dang kY tham du Dai h<)ivoi
Ban kiem tra tu each c6 dong;

b. Gift gin an ninh tr~t 1lJ va khong gay r6i loan hay I<)nx<)ntrong cuoc hQPDIIDCD;

c. Viec ghi fun, ghi hinh D~ h<)iphai duoc thong bao cong khai va diroc SlJ ch~p
thuan cua Dai hoi;

d. Phat bieu va bieu quyet phil hop v6i huang dful cua Ban t6 chuc D~i h<)iva ton
trQng SlJdi6u khi€n D~i h<)icua Chu tQaD~i h<)i;

e. Nghiem ruc chAphfmh Quy ch8 nay, ton trQng k8t qua lam vi~c cua D~i h<)i;

f. Cung c~p thong tin v6 ngum c6 lien quan hay ngum c6 lQ'iich lien quan d8n c6
dong thea yeu cAucua Cong ty.

Di~u 3: Quy~n va nghia vv. ciia Ban ki~m tra tlr cach c8 dong.
3.1 Ban ki€m tra tu cach c6 dong gbm 01 TruOng ban va cac thanh vien do Chu tich

H<)idbng quan tr! (HDQT) quy8t dinh d€ thlJc hi~n chuc nang va nhi~m V\l nhu
sau:

a. Ki€m tra tu cach c6 dong ho~c d~i di~n du<;Y.cuy quy6n d8n dlJ hQp: yeu cAu c6
dong tham dlJ D~i h<)iva khach mm xu~t trinh ChUng minh thu nhan dan/H<)
chi€uJThe can cuac cong dan, Gi~y mm hQP, Gi~y uy quy6n hqp I~ (d6i v6i d?i
di~n duQ'cuy quy6n);

b. Phat cho c6 dong ho~c ngum duQ'c uy quy6n dlJ hQP d€n dlJ hQP: The bi€u quy€t
va cac tai li~u hQP lien quan khac;

c. Bao cao wac D~i hQi v6 k€t quit ki€m tra tu cach c6 dong dlJ hQPD~i h<)it~i cac
thm di€m sau:

+ Truac khi khai m~c D~i h<)i;

+ Truac m6i IAnbi€u quy8t cua D~ h<)in€u c6 SlJthay d6i v6 s6 c6 dong dang Icy
tham dlJ D~i h<)i(c6 dong d8n mu<)ndang Icy dlJ hQp).

3.2 Ban ki€m tra tu cach c6 dong c6 quy6n thanh I~p b<)ph~n giup vi~c d€ hom thilnh
nhi~m V\l cua Ban.

Di~u 4: Quy~n va nghia V\I ciia Ban ki~m phi~u.
4.1 Ban ki€m phi€u gbm 01 TruOng ban va cac thanh vien do Chu tQa d€ nght va duqc

D~i h<)idbng c6 dong bi€u quy8t thong qua.

4.2 Ban ki€m phi€u c6 nhi~m V\l huang dfu! cach sir dl,lIlgphi8u bi€u quy€t, th€ thfrc
bi€u quy8t va ,ti8n ~fmh ~€m phi8u, tinh toan v,a lo~i ~ cac c,6 dong c6 lien quan
khong c6 quyen bieu quyet (neu c6) cho timg van de bieu quyet. Trong wang hqp
Ban ki€m phi€u khong th€ xac dinh chinh xac (cac) c6 dong c6 lien quan khong c6
quy6n bi€u quy€t (do thi€u thong tin hay do quy dinh cua phap lu~t chua dAy du
ho~c khong ro rang), thi phi€u cua c6 dong d6 vfu! duqc tinh, nhung Ban ki€m
phi€u phai l~p bien ban ghi nh~ SlJvi~c nay. Vi~c (cac) c6 dong sau khi b6 phi8u
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diroc xac dinh c6 dong co lien quan khong co quyen bi~u quyet khong lam anh
huang d~n hieu hrc cua nghi quyet rna c6 dong do da tham gia bo phieu, neu nhu
nghi quyet do vful co du s6 phieu can thi~t sau khi loai be s6 c6 phieu cua c6 dong
lien quan do.

4.3 Truong ban kiem phieu bao cao tnroc Dai hQivS k~t qua kiem phieu;

4.4 Ban ki~ffiphieu co quyen thanh l~p bQphan giup viec d~ hoan thanh nhiem vu cua
Ban;

4.5 Ban kiem phieu chiu trach nhiem vS tinh chinh xac, trung thuc cua k€t qua kiem
phieu da cong b6.

f)i~u 5: Quy~n va nghia vu ciia Chii tea, Boan Chu tich va ThU' kY-
5.1 CUQchQPBlIDCB se do Chu tich lIDQT lam Chu toa Dai hQi. Chu toa chi dinh

ffiQtho~c mQt s6 Thu ley l~p bien ban cUQchQPBlIDCB;

TruOng hgp Chu tich lIDQT vimg m~t ho~c m~t kha nang diSu khi€n cUQchQP
ho~c vi ly do b~t kha khang thi cac thanh vien lIDQT con l'<libau ra mQt trong s6
hQ lam Chu tQa B'<lihQi. TruOng hQ'PlIDQT khong bau du9'c Chu tQa thi thanh
vien lIDQT co chuc V\l cao nh~t co ffi~t se diSu khien B'<lihQi d~ bau ra mQt trong
s6 cac thanh vien lIDQT ho~c c6 dong khac tham dl.1D'<lihQi lam Chu tQaD~i hQi.
TruOng hgp bau Chu tQa, ten Chu tQa du9'c dS ClIva s6 phi€u bau cho Chu tQa
phai du9'c cong b6;

5.2 Quy€t dinh cua Chu tQa vS v~ dS trinh tl_1, thu tl,lc ho~c cac Sl.1ki~n phat sinh
ngoai chuang trinh cua D~i hQi se mang tinh phan quy€t cao nh~t;

5.3 Chu tQa ti€n hanh cac cong vi~c cho la ck thi€t de diSu khien D'<lihQi ffiQtcach
hgp 1~va co tr~t tl_1, ho~c d€ B'<lihQiphan a.nh du9'c mong mU6n cua da s6 c6 dong
tham dl.1;

5.4 Khong can l~y y ki€n cua D'<lihQi, b~t cu luc nao Chu tQa ciing co the tri hom hQP
B~i hQi d€n mQt dia di~ffi khac (phu hgp v6i quy dinh t'<liLu~t Doanh Nghi~p va
DiSu l~ Cong ty) va t'<liffiQtdia di~m khac do Chu tQa quy€t dinh n€u nh~ th~y
rfug:

a. Dia di~m hQPkhong co du ch6 ng6i thu~ ti~n cho t~t ca nguOi dl,IhQP;

b. Co nguai dl.1hQp co hanh vi can tra, gay r6i tr~t tl_1, co nguy co lam cho cUQchQP
khong du9'c ti€n hanh ffiQtcach cong bfug va hgp IY.

5.5 Chu tQa co quySn khong tra 10i ho~c chi ghi nh~ cac y ki€n dong gop cua cac c6
dong n€u cac nQi dung dong gop, ki€n nghi nfun ngoai nQi dung xin y ki€n B~
hQi.

5.6 Chu tQa co quySn yeu cau co quan co thfun quySn duy tri tr~t tl_1 cUQchQP, trlfc
xu~t nhfrng nguOi co bi~u hi~n gay r6i, khong tuan thu quYSn diSu hanh cua Chu
tQava Bom Chu tich, ngan can di6n bi€n binh thuOng cua B'<lihQi ra khoi B~i hQi.

5.7 Dom Chu tich bao g6ffi ffiQts6 thanh vien lIDQT va can bQ quan 1ycua Cong ty
do Chu tQa chi dinb. Dom Chu tich thl.1chi~n ffiQts6 cong vi~c nhfun h6 tr9' vi~c
diSu hanh cUQchQPBlIDCB cua Chu tQa.

5.8 Thu ley cUQchQp co chuc nang l~p Bien ban D~i hQi, thl.1Chi~n cac cong vi~c tr9'
giup thea phan cong cua Chu tQa va Bom Chu tich. Thu ley cUQchQP c6 the co
mQtho~c mQt s6 nguOi giup vi~c.
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CHUONGll
THEmtrc TIEN IIANHf)AI HOI. .

f)i~u 6: f)i~u ki~n ti~n hanh f)~i hQi

6.1 Dai hoi duoc ti€n hanh khi c6 c6 dong tham du dai dien it nhat 51% t6ng s6 c6
phan c6 quyen bieu quyet thea danh sach cb dong duoc l~p tai thoi di~rn chat danh
sach c6 dong tham du Dai hoi, Truong hop qua 60 phut k~ ill thai diem khai mac
Dai hQi duoc ghi trong nQidung chuang trinh cuoc hop dB:giri cho cac c6 dong rna
s6 c6 dong dang Icy tham dir B~ hQi chua dai dien du cho 51% t6ng s6 c6 phfut co
quyen bi~u quyet thea danh sach c6 dong diroc l~p tai thai di~rn ch6t danh sach c6
dong thi cuoc hop coi nhu chua du di~u kien d~ tien hanh;

6.2 Truong hop Dai hoi khong du di~u kien d~ ti€n hanh thea quy dinh tren day thi
viec tri~u ~p va ti€n hanh B~i hQi cac lfut ti€p thea se dugc ti€n hanh thea quy
dinh cua Bieu l~ Cong ty va Lu~t Doanh Nghi~p.

f)i~u 7: Ti~nhinh f)~i hQi

7.1 B~i hQi se di~n ra thea dUng trinh tv nQi dung chuang trinh dB:dugc B~i hQi thong
qua;

7.2 B~ hQi se lfut lugt thao lu~ va thong qua cac nQi dung t~i chuang trlnh B~i hQi
thea hinh thuc bi~u quy€t quy dinh t~i Di~u 10 quy ch€ nay;

7.3 B~i hQib€ rn~c sau khi Bien ban B~i hQidugc thong qua.

f)i~u 8: Thong qua Quy~tdjnh eua f)~i hQi

8.1 Cac v~ d~ cua B~i hQi dugc thong qua khi c6 S\I ch~p thu~ cua s6 c6 dong d~i
di~n it nh~t 51% tra len t6ng s6 phi€u bi~u quy€t cua cac c6 dong c6 quy~n bi~u
quy€t co rn~t trl,Icti€p ho~c thong qua d~i di~n dugc uy quy~n c6 rn~t ~i B~i hQi;

8.2 Rieng d6i vai cac v~ d~ lien quan d€n vi~c sua d6i va b6 sung Bi~u l~ Cong ty,
tang ho~c giam V6n Bi~u l~, lo~i c6 phi€u va s6 lugng c6 phfut chao ban, sap
nh~p, tc:iit6 chfrc va giai th~ Cong ty, quy€t dinh d§u tu ho~c ban Uti san Cong ty
ho~c chi nhanh cua Cong ty c6 gia tri ill35% tra len t6ng gia tri tai san cua Cong
ty va cac chi nhanh cua Cong ty dugc ghi trong Bao cao Uti chinh da dugc ki~rn
toan g§n nh~t se chi dugc thong qua khi co slJ ch~p thu~ cua s6 c6 dong d~i di~n
it nh~t 65% tra len t6ng s6 phi€u bi~u quy€t cua cac c6 dong c6 quy~n bi~u quy€t
co rn~t trl,Icti€p ho~c thong qua d~i di~n dugc uy quy~n c6 rn~t ~i B~ hQi.

f)i~u9: The bi~uquy~t

9.1 The bi~u quy€t phat cho cac c6 dongld~i di~n thea uy quy~n cua c6 dong tham dl!
cUQch<;>pco ghi rna s6 c6 dong, s6 c6 phfut c6 quy~n bi€u quy€t. The bi€u quy€t
phai duQ'cd6ng d~u treo cua Cong ty;

9.2 Gia tri bi€u quy€t cua The bi€u quy€t tuang Ung v6i s6 c6 phfut c6 quy~n bi€u
quy€t rna c6 dong d6 sa hfru ho~c d~i di~n theo uy quy~n dang Icy tham d\I h<;>p
B~i hQi tren t6ng s6 c6 phfut c6 quy~n bi~u quy€t Clla cac c6 dongld~i di~n thea uy
quy~n cua c6 dong c6 rn~t ~i B~i hQi.

f)i~u 10: Th~ th..rebi~uquy~t

10.1 Vi~c bi€u quy€t cac v~ d~ t~i B~i hQi se duQ'c th\Ic hi~n bfuIg hinh thfrc bi€u
quy€t trl,Ic ti€p cong khai t~i cUQch<;>p.cb dongld~i di~n thea uy quy~n Clla c6
dong bi~u quy€t v~ v~ d~ c§n l~y y ki€n bimg cach giO'The bi€u quy€t cua rninh
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len. Khi bieu quyet, mat truce cua The bieu quy€t co ghi "S6 c6 phan" so htru
va/hoac dai dien phai dircc huang v€ phla Chu toa.

10.2 Ban kiem phieu se ghi lai s6 phieu d6ng y, s6 phieu khong d6ng y, s5 phieu khong
co y kien d€ cong b5 k~t qua bi~u quyet tnroc Dai hoi.

Di~u11:Phat bi~uy ki~n tai D,i hQi
ce dong hoac dai dien duoc uy quyen dSn dir h9P khi phat bi~u y kiSn phai do The
bi€u quyet hoac dang ki phat bieu. Chu toa can ClIvao thoi gian chuang trinh hop
d€ b6 tri s~p x~p viec phat bieu cua cac cb dong. Chu toa co th€ danh tru tien phat
bi€u cho c6 dong dang kY phM bi€u truac va co y ki~n lien quan d€n chuang trinh
h9p. NQi dung phM bi~u ck ngfu gQn va phil hqp v6i nQi dung dang thao lu~ t~i
D~i hQi. C6 dong khong phat bi~u 1~ nhfrng Y ki€n da: duQ'c c6 dong khac phat
bi€u va chi cac y ki~n phat bi~u phil hqp v6i nQi dung chuang trinh D~i hQi mai
duQ'cghi vao bien ban cUQch9p.

CHUONGIV
KETTRUe D~I R(H

Di~u12: Bien ban D,i hQi
12.1 NQi dung cua D~i hQi duQ'c l~p thanh Bien ban. Chu t9a va Thu kY chiu trach

nhi~m v€ tinh chinh xac, trung thl,Iccua Bien ban D~i hQi.

12.2 Bien ban D~i hQi phai duQ'c cong b5 truac D~ h9i va duQ'c D~i h9i thong qua
truac khi b~ m~c D~i h9i.

12.3 Bien ban D~ h9i, Bien ban ki~m tra ill cach c6 dong, Bien ban ki€m phiSu va cac
tai li~u khac ghi nh~ di~n bi~n, k~t qua cua D~i h9i phai dUQ'cluu trfr t~i trv s6
chinh cua Cong ty.

12.4 Bien ban h9P DlIDCD phai duQ'ccong b5 tren trang thong tin di~n ill cua Cong ty
trong thm h~ hai muai b5n (24) gia k~ illngay CU9Ch9P k€t thuc.

12.5 Bien ban D~i h9i la ca sa d~ dua ra Nghi quy€t cua D~i h9i.

Di~u13:Nghi quy~t eua D,i hQid8ng e8 dong
13.1 Can ClIvao k€t qua t~i f)~i h9i, Chu t9a ra nghi quySt cua DlIDCf) v€ cac vfuI d€

da duQ'cD~i h9i thong qua.

13.2 C6 dong, nhom c6 dong co quy€n yeu d.u Taa an ho~e TrQng Utixem xet, huy be
m9t ph§n ho~c tooo b9 quy€t dinh eua DlIDCf) phil hqp v6i quy dinh cua Di€u
147 Lu~t Doanh Nghi~p.

Di~u14:Hi~uh!e thi himh eua Quy eh~

Quy ch~ nay g6m 04 chuang, 14 Di~u va co hi~u hIc ngay sau khi duQ'cD~i h9i
bi~u quYStthong qua.
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D6t phiz ad Thanh cong giai doan chiin luac mai

CONG TY CO PHAN
xlY LAP B:q:N I

CONG HOA xA HOI cnn NGHiA ~T NAM
BQc l~p- T\f do- Hanh phuc

Ha N6i, ngay 02 thdng 04 ndm 2021

BAo cAo eVAH(H BONG QuANTRJ
V€: Kit qua thuc hien muc tieu, nhiem Vl,J nam 2020 va Ki hoach ndm 2021

Kinh trinh: B~i hQi dang cAdong Cong ty cA ph§n Xay lip Bi~n I nam 2021

- Ph§n 1: K~t qua thirc hien cac muc tieu, nhiem vu k~ hoach nam 2020;
Ph§n 2: Muc tieu, nhiem vu va cac giai phap thirc hien k~ hoach nam 2021;

- Ph§n 3: Bao cao hoat d<)ngcua HDQT trong nam 2020;

Ph§n 1
ICETQuA THlfC ~N cAc Ml}C TIEU, NIIIE:M VV

ICEHO~CH NAM 2020

PCC 1 thirc hien muc tieu k~ hoach nam 2020 bam sat chien hroc giai doan 2016 -
2020, tham chieu muc tieu k~ hoach 2021- 2025, d6ng thoi phan tich danh gia va di€u
chinh k~ hoach do anh lnrong 16n tir d~i dich Covid-19. V6i nhUng co h<)iva thach
thuc dan xen, bfuIg SlJn6 IlJc, sang t~o va quy~t tam cua Ban lanh d~o Cong ty, lanh
d~o cac Phong Ban, SlJ c6 gfuIg Cllacac cong ty thanh vien thong qua vi~c phat huy
th~ m~ va nang IlJc khac bi~t cua PCC 1, cac giai phap frng ph6 hi~u qua, kip thai,
PCC 1 da ti~p tl,lckhing diM uy tin va vi th~ cua minh, k~t qua kinh doanh toan cong
ty nam 2020 da tang truOng tich ClJCca doanh thu va lQ'inhu~ so v6i 2019, Cl,lth~:

I. K~t qua th\fc hi~n cac chi tieu cO'ban trong SXKD

STT Chi tieu Gia trj K~t qua

(THIKH)

1 T6ng doanh thu 6.679 tY d6ng 95%

2 LQ'inhu~ sau thu~ 544 tY d6ng 116%

3 LQ'inhu~ sau thu~ clla pce1 513 tY d6ng 114%

4 Lgi nhu~ sau thu~/doanh thu 8.15%

Trong nam 2020 Cong ty da nh~ dugc cac giai thuOng vinh danh ghi nh~ k~t qua
kinh doanh va ho~t d<)ngxa h<)i,c<)ngd6ng nhu: Top 500 doanh nghi~p tu nhan c6 19i
nhu~ t6t nhfit Vi~t Nam; Top 500 doanh nghi~p tang truOng nhanh nhfit Vi~t Nam;
Top 50 cong ty niem y€t t6t nhfit Vi~t Nam; TOP 10 Bao cao thuang nien t6t nhfit
nam 2020; Ca thi dua clla UBND Thanh Ph6 Ra N<)i;Ton vinh Doanh nghi~p Thang
Long nam 2020; Khen thuOng CllaThanh ph6 Ra n<)iv€ thanh tich trong cong tac
phong, ch6ng dich Covid 19 .V ..v.
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f)(Jt phd tJ€ Thanh ctinggiai doan chiin luac mai

* Cac y~u ta tac dQng tich c1!c d~n k~t qua kinh doanh 2020:

- SlJ irng ph6 kip thai, hieu qua cua cong ty voi cac di€n bien plnrc tap cua kinh t€ xa
he)i do dai dich Covid, ap dung cac giai phap hieu qua cho tirng hoat de)ng d~u tu va
SXKD.

- SlJ di~u hanh sang tao va quyet liet cua be)may lanh dao cong ty, SlJn6 hrc va c6
gang cua toan cong ty virot len trong kh6 khan thach thtrc.

- Phat huy duoc loi th€ v~ uy tin, mire do tin e~y cua PCC 1 d6i voi cac d6i tac khach
hang trong Iinh vue d~u ill cling nhu Iinh vue tbng th~u EPC, trong SXCN va tlnrong
mai ca v~ th€ manh nguon nhan hrc trong quan tri di~u hanb, ngu6n IlJc ffii chinh, th€
m~ v~ may m6e thi€t bi thi congo

- Chu dQngnb b~t duQ'ccac cO'hoi trong d~u tu nha may di~n, trong thlJChi~n tbng
th~u EPC cac DA diu tu nang luqng tcii tI;lova cac DA m\lCtieu trong nganh di~n.

* MQt sa nguyen nhan chinh tac dQng tieu C1!Cd~n k~t qua KD nam 2020:

- Dich b~nh Covid -19 da lam gian doc;mmQi hOl;ltdong tren toan c~u, kinh te Vi~t
nam giam sau tang truang, thu nh~p dan cu giam mt;tnh,nganb di~n, nganh bM dong
dQng san g~p nhi~u kh6 khan.

- V~t tu thiet bi nh~p khAubiSn de)ngv~ gia ca; mua ban v~ ehuy~n, nghi~m thu san
phfun nh~p khAu g~p nhi~u kh6 khan; chuyen gia nu6c ngoai khong nh~p canb van
Vi~t nam duQ'c.

- Nhi~u dlJ an lu6i di~n trong EVN ti€p t\lc ch~ tr€ keo dai, t6n dQng v6n, v~t ill,
bao lanh (1muc ca~.

- Nang IlJc lanh dl;lOquan ly di~u hanb cua mQt s6 dan vi thitnh vien ht;tnch€, lUng
tUng, chua thich (rng v6i nhiing kh6 khan bi€n dQng, t6c dQhQi nh~p va irng d\lng
cong ngh~, muc dQgia tang ct;tnhtranb Cllathi truang.

II. K~t qua d~t dU'Q'ctrong cong tac quan ly va trong ho~t dQng SXKD

1. K~t qua trong liinh d~o, di~u hanh

Ban Giam d6c PCC1 da phan giao nhi~m V\l C\lth€ cho timg thitnh vien, th6ng nh~t,
doan k€t ti€p t\lc khfug dinh vai tro lanh dl;lOdful d~t cae hOl;ltdQng san xu~t kinh
doanh vuQ'l:qua cac kh6 khan thaeh thuc trong nam 2020, d~e bi~t kh6 khan eua n~n
kinh t€ anb huang bOi dl;lidieh Covid-19 d~ dl;ltdUQ'ecae k€t qua tieh elJe ella toan
cong ty, ki~m soit t6t cae hOl;ltdong kinh doanh va d~u tu d6ng thm ti€p t\lc khfug
dinh uy tin, nang IlJe eua PCC 1 v6i d6i me, khach hang va thi truang.
DQi ngil lanh d/;lo,quan ly eua cae Phong, Ban Cong ty da n6 h,rcc6 gfutg, sang tI;lo
thlJc hi~n cae giai phap frng ph6 v6i eac di€n bi€n kh6 khan, nhiing phat sinh khong
tich ClJCcua thi truang, phat huy ngu6n IlJe eong ty, bam sat va hoan thanh t6t cae chi
tieu kinh doanh va d~u tu trong di~u ki~n rAtkh6 khan cua nam 2020.

Ban lanh dl;lO,dOingil CB quan ly cua cac dan vi thanh vien da e6 gkg kh~c ph\lc
kh6 khan, doan k€t trong h~ th6ng, tranh thu th€ mt;tnheua eong ty, phong eh6ng dieh
b~nh Covid 19 bao v~ sue kh6e CBNV, hOl;ltdQng san xu~t kinh doanh nam 2020 van
cae thang eu6i nam da cclithi~n tieh ClJC,nhAt la eong mc ehufin bi eho k€ hOI;lChnam
2021 dl;ltk€t qua t6t (1nhi~u eong ty thanh vien.
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fJ()t phd a€ Thanh cong giai doan chien luoc moi

Kien dinh va quyet tarn hanh dong thea cac m1)Ctieu chien hroc cong ty, vi su phat
tri~n b~n vfmg cua PCC 1. Mot s6 k~t qua quan trong dat diroc nhu sau:

- K~t qua kinh doanh nam 2020 tren cac linh VlJC d~u bam sat va virot cac chi tieu
k~ hoach, k~t qua 19inhuan toan cong ty virot k~ hoach.

- K~t qua 5 nam trien khai chi~n hroc 2016-2020 dli bam sat va co ban hoan thanh
cac chi tieu k~ hoach, trong d6 tang tnrong doanh thu binh quan dat 18%, 19i
nhuan sau thue/doanh thu binh quan dat 8%

- Nang hrc lanh dao quan ly cua bo may diroc nang cao illtrong kh6 khan tlnr thach,
tAtca cac hoat dong cua cong ty d~u duoc kiem soat tin cay,

Quan tri tai chinh, nang lire tai chinh va x~p hang tin dung ti~p t1)cdugc nang cao.

- Uy tin thuang hi~u PCC 1ti~p t1)cdugc khfuIg d!nh va phat tri~n.

- Hoan thanh 02 nha may di~n, tang tru6ng cao v~ qui rno d~u tu nang lugng.

- Dot pha v€ gia tri hgp d6ng, san phfun mm EPC nha may di~n cua kh6i xay l~p
di~n.

- Quan h~ vm nhi€u d6i mc qu6c t~va quan h~ khach hang trong nu6c dli phat tri~n
len mot giai do~ mm.

- Tich Cl!Ctham gia cong tac tir thi~n va trach nhi~m xli hoi trong va ngoai cong ty.

2. Cong tac t8 chuc va quan ly
S~p x~p l~i dan vi trong Kh6i Xay l~p di~n thea huang tinh gQn, chuyen nghi~p
va hi~u qua. S~p x~p l~i Nguai d~i di~n v6n, Ki~m soat vien (KSV) cua PCC 1 t~i
cac cong ty thanh vien, cong ty lien k~t, bb sung cac bi~u m~u bao cao va ki~m
soat tai chinh d~ tang cuang eong tac giam sat, quan trl t~i cac dan vi, bao toan
va phat tri~n ngu6n v6n eua PCC 1 t~i cac dan vi.

Hoan thi~n chinh sach va thl!C hi~n khen thu6ng nh~ t~o them dong ll!c lam
vi~e cho CBNV, gfu thu nh~p v6i k~t qua kinh doanh va nang suAtlao dong. Kip
thm khen thu6ng, dong vien khuy~n khich CBNV tham gia tich Cl!Ccac phong
trao thi dua, cac ho~t dong tir thi~n xli hOi.

Chinh sach phuc 19i, ch~ dOdlii ngo, moi truOng va tinh th~n lam vi~c, suc khoe
doi s6ng cho can bo CNV d~e bi~t trong giai do~ dich b~nh Covid 19 luon dugc
quan tam, cai thi~n tieh Cl!C.

- DAym~ tuyen truy€n cac gia tri van h6a cong ty thong qua cac chuang trinh
giao luu, gfu k~t ngum lao dong; Thl!c hi~n ban tin PCCI News, T~p san PCCI
hang kY, cac ph6ng Sl!nh~ truy€n till chi~n lugc, gia trl c6t 15i,Ian toa tinh thk
doan k~t yeu thuang, chu dong, sang t~o, tin c~y vm nguoi PCC 1. Duy tri kenh
thong in vm cac bao nganh Cong thuang, bao d~u tu, Cafef, truy~n thong tich Cl!C
d~n d6i tac khach hang va nha d~u tu va toan xli hoi.

- Cong ngh~ thong tin: Tri~n khai Ung d1)llghi~u qua cac phk m~m va CN nhu:
ehfr kY s6 Signserver, phk m€m eOffice, nang cApphk m€m k~ toan, khCridong
tri~n khai giai phap b~o cao k€ ho~ch thong minh BI, phk m€m quan tri nhan Sl!
HRM, Nang dip H~ tang m~g va Trung tam dfr li~u 160cua PCC 1t~iData Center
vm dich V1) Cloud Server cua FPT.
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D9t phd a€ Thanh cong giai doan chiin luac moi

3. Kh8i xay Hip di~n

* Cong tac dftu thiu, th] tnrirng

Cong tac thi tnrong duoc d?c biet chu trong. Nang hrc phan tich da:di vao chien
sau, Iva chon thi tnrong muc tieu voi cac san pham th~ manh cua PCC 1 d6i voi
khach hang truyen thong. D6i khach hang ngoai EVN da:ti~p c~ chu dong, phan
tich va d~ xuftt giai phap tbng th€ cho khach hang t:;10tien d~ d€ khach hang chu
dong Iva chon cac goi phil hop voi yeu cAucua tirng chu dAu til, nrng giai doan
dau til. Khan cham soc khach hang muc tieu duoc nang nen mot dp dOmoi vira
tao duoc m6i quan h~ hop tac lau dai vira la c§.un6i d~n cac nha d§.util ti~m nang
mai, thong qua nh~ dinh va danh gia t6t cua Chu d§.util rna PCC 1 da:hqp taco

* Cong tac k~ ho~ch va quan Iy hQ'pdAng:

- Kh6i da: dua quy trlnh va bi€u mdu chudn ill Cong ty m~ d8n cac don vi thclnh
vien v~ vi~c l~p k~ hO:;1chkinh doanh thea thang, quy, nam. Ti~p tl)c cai ti€n va
chufuI hoa quy trlnh s6 bfuIg vi¢c dAynhanh phk m~m bao cao phan tich (BI) d€
giam bOt thm gian trong vi¢c lam bao cao va danh gia s6 lieu.

Tri€n khai nghien Clm phuang an sir d\lllg phk m~m quan ly hqp d6ng xuyen
su6t illCong ty m~ d€n don vi thclnhvien. M\lCdich giam thm gian va chi phi cho
cong tac thea doi va tbng hqp, giup lanh d:;1ophonglban/don vi quan tri va dua ra
quy€t dinh chinh xac d6i vai tUng hqp d6ng, nang cao hi~u qua SXKD.

* Cong tac quan Itdi~u hanh cac d\l' an

Nang Ivc di€u hclnh cac dv an tbng thau EPC duQ'cnang cao. Hi~n nay PCC 1 da:
co nang Ivc di~u hclnh cac d" an tbng th§.unha may di~n gio co gia tri hqp d6ng
hang ngan tY d6ng, nang Ivc tbng thau cac dv an lum di¢n cftp di¢n ap len d€n
500kV qui mo 160.Ap d\lflg ap d\lllg phk m€m quan ly dv an VaGcong tac di€u
hclnh hi¢u qua va di~u hclnh cac dv an thea chuk PW.

* Cong tac kY thu~t, an toan v~ sinh cong nghi~p:

Cong tac quan ly kY thu~t chung toan Cong ty da duQ'c thvc hi¢n t6t, quy trinh
quy ph:;lffiduQ'c thvc hi~n tri~t d€. Cong tic quan ly kY thu~t tren cong truemg
dam bao ti€n dOchftt luqng va duQ'ccac chu d§.util danh gia cao.

- Xay d1Jllgbien phap thi cong t6i Uti va ap d\lflg cac giai phap cong ngh¢ mm VaG
tri€n khai thi cong nhfun giam thm gian va ti€t ki~m chi phi.

Cong tic d§.util, quan ly may moc thi€t bi: (i) Nghien Clm dau til thclnh cong h¢
th6ng cAusieu trong 800T ph\lc V\ll~p d?t Tuabin di~n gio; (ii) Nam 2020, Cong
ty di~u chinh k€ hO:;1chdau til cac thi€t bi thi cong thi€t y€u. (iii) Hoan thclnh cong
tic di~u chuy€n may moc thi€t bi thea phuong an co cftu cac Dan vi thclnh vien;

Cong tic ATVSLD duQ'c dam bao; Cong tac ki€m tra giam sat an toan duQ'c
thuemg xuyen nh~c nh& t:;1icac cong truOng.

* Cong tac mua siim va quan Iy v~t t1r, thi~t bi:
Hoan thi¢n nang Ivc trong vi¢c cung cftp v~t til thi€t bi di~n d€n cftp di¢n ap
500kV, h6 trQ'cho cac hqp d6ng t6ng th§.uEPC.

- Ky thoa thu~ hqp tac chi€n luQ'cvm 03 hang san xuftt v~t til thi€t bi di~n: ABB,
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Siemens, LS Electric d~ diroc huong chinh sach tai chinh, lID da:igia.

Cong tac mua sam va quan I;' v~t tu, thiet bi: (i) Dam bao tien dQcung c~p vat tu
thi~t bi cho cac hop d6ng. (ii) Da:I~pva chia se ngan hang nha cung c~p cho toan
h~ thong cua Cong ty, cac nha cung c~p ciing thuong xuyen duoc danh gia dinh
ley, gop phfut cho cac Dan vi thanh vien mua v~t tu thi~t bi nhanh va co gia canh
tranh.

Cong tac du bao va phan tich thi tnrong vat tu thiet bi co dQ chinh xac cao giup
nang cao hieu qua trong cong tac mua sam.

3. Kh6i san xuit cong nghi~p

* Cong tac kinh doanh va th] truong:
- Thi truOng nuac ngoai: Cong ty 1NHH CQtthep Dong Anh (DAST) kY duQ'cdan

hang xu~t khAu cQt vi~n thong MonoPole di Dc, da: xu~t 10 CQtm§.u va dang
thuang thao hqp d6ng san xuAthang lo~t. Khach hang danh gia cao.

* Cong tac Thi~t k~ va Ky thu~t:

- Ph6i hqp vai cac dan vi tu vAn tham gia thiet ke nhi~u dl,I an CQt dan than t~o
di~u ki~n tiep c~ thi truOng, cha dQng chuk bi v~t tu cho cac dlJ an trQng di~m
va tien dQg~p.

- Cha dQngthlJc hi~n tinh toan thi~t k~ cQtthanh cM6ng dlJ an di~n gio Phong Huy.

- Don d6c thlJChi~n cong tac an toan: huAn luy~n dinh ley, dao 4to l~i v~ AT-VSLD
cho nguCrilao dQng; ph6i hqp di~u tra, l~p h6 sa 03 V\l tai n~ lao dQng; l~p bao
cao dinh ley thea quy dinh.

- Ung dl,lIlgco hi~u qua phfut m~m boc tach va l~p s6 li~u CNC cho cQtthep hlnh.
Dua vao sir dl,lIlg1 phfut m~m thi~t k~ ban ve ch~ 4to CQtdan than.

* Cong tac san xuit: dap (mg ti~n dQgiao hang cac dlJ an. Duy tri nang cao hi~u
qua vi~c quan 1;', sir d\lng nhan IlJCva may moc thi~t bi trong san xu~t.

* Cong tac quan ly chit hrQ'llg san phAm: Duy tri vi~c ki~m soat ch~t luqng ti:r
khau mua v~t tu den giao hang ra cong truang.

4. Kh6i hl'vin - djch V\1 va Kh6i Kinh doanh thllO'Dgm~i

Nfun 2020 Kh6i tu vAn- dich V\l va Kh6i Kinh doanh thuang m~i ca ban hoan thanh
cac chi tieu kinh doanh d~ ra.

* Dich V\1 quan lyv,n hanh khu chung Cll

- Nang IlJc quan 1;'v~ hAnhngay mQtnang cao va dap (mg duQ'Cm\lCtieu quan I;'
cua cong ty, giam SlJc5 va tranh chAp4ti cac dlJ an.

- Ph5i hqp vai ban QLDA BDS bao hanb, bao tri dlJ an va kh~c ph\lc cac t6n t~i
trong qua trinh d§.utu.

- Khai thac hi~u qua tai san, m~t b~g caa Cong ty t~i cac dlJ an d§.utu.

* Kinh doanh thllO'Dgm~i

BQph~ kinh doanh thuong m~i da:cha dQng tri~n khai thanb cong tieu th\l san
phk d§.ura va cung cApngu6n nguyen li~u d§.uvao cho cong ty gang thep Cao
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Bang nham: tham gia kiem soat hoat dQng kinh doanh cua cong ty lien k€t; tham
nhap thi tnrong khoang san va luyen kim; b6 sung doanh thu va 19i nhuan eho
hoat dong SXKD.

ill.K~t qua trong linh vve diu til nang hrong

1.Biu to' d.., an Thiry di~n

* Cong tac phat tri~n d.., an:

- Hoan thanh cac thu tuc chuan bi d~u ill thuy di~n Thirong Ha, Bao Lac A.

Chua phat trien them du an thuy di~n maio

* Tinh hlnh thuc hi~n cac d.., an dang diu tir:

- Hoan thanh va phat di~n 02 nha may thuy dien trong mra d~u nam 2020 virot k~
hoach tir 1-3 thang (Nha may Thuy di~n Bao Lac B, Thuy di~n Song Nhiem 4).
Ki€m soat t6t chAthrong d~u ill.

* Cong tac v~n himh:

Trong nam 2020 cae Nha may thve hi~n quan 1yt6t thi~t bi, eong ngh~, thi€t bi
dam bao v~ hanh 6n djnh, an toan va hi~u qua, dam bao khai thae t6t ngubn nuac
d~e bi~t trong cae thang mua kho. Chll dQngph6i hgp t6t v6i cae dan vi di€u dQ
AI, AO va cac nha may khae tren cling h~ th6ng b~c thang trong eong tae v~
hanh hb chua, di€u de>phat di~n.

Trong nam 2020 tinh hinh mua lil khong co bAtthuemg, v6i kinh nghi~m trai qua
trong mQt s6 nam cong tac, h,rc 1uqng quan 1yv~ hanh t;;titirng nha may da:thvc
hi~n t6t eong tae di€u ti~t e~t giam Ili dam bao an toan tuy~t d6i eho eong trinh va
vUng h;;tdu nha may eiing nhu dam bao t6i Uti gia phat Clla tUng t6 may.

2. Biu tll d\l' an Bi~n gio:

* Cong tae phat tri~n d\l' an mm:

- Hoan thanh phat tri€n 03 nhel may di~n gio !;;tiQuang Tn dugc danh gia 1ahi~u
qua.

Ti~p t\le phat tri€n dv an giai do;;tllti~p theo.

* Cong tae quan ly diu til d\l' an:

Nam 2020 Cong ty kh&i eong 03 dv an di~n gio (DA Lien L~p, DA Phong Huy,
DA Phong Nguyen). Cae dv an da:bam sat ti~n dQt6ng th€ eong trinh va v6i di€u
ki~n 2 thang mua h1bAt thuang, ti~n de>hi~n nay dang sam han k~ ho;;teh.Dam
bao quy thm gian dv phong cae nli ro giai dO;;tllI~p d~t va COD dv an.

- Vi~e tri€n khai mua s~, dam phan va kY k~t hgp dbng mua s~ thi~t bi Tuabin
di~n gio trong thm gian ng~ va duge danh gia rAthi~u qua. Cac cong vi~e v€ thu
Wc mi~n thu~, nh~p khAu, ti~p nh~ va bao quan cae chuy~n hang d~u tien d;;tt
" "yeu cau.

* Cae thii tl}.ev~ thu x~p van:

- D~n h~t nam 2020, cong Me ph6i hgp va di€u ph6i chung cae nhi~m V\l d€.dap
(rng yeu e~u ella Ben cho vay hi~u qua va da:co ban hoan thimh cae thll We thu
x~p v6n tin d\ll1g.Cong Me ehuAnbi v6n eho cae dv an di~n gio ca ng~ h;;tn,dai
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han dang dap irng yeu d.u ti€n de>d~u tu.

IV. K~t qua trong linh Vl}'C diu nr kinh doanh b§t dQngsan
1. Phat tri~n dl}'an m6i:
- Ban quan ly d~u tu b~t de>ngsan cong ty nghien CUu cac du an moi theo huang

hQ'Ptac d~u tu voi cac d6i tac manh, dinh huang d~u tu vao cac dir an c6 quy mo
vira va Ian.

2. Cdng tac chuin b] diu nr
- D\I an PCC 1-Vinh Hung: Ban quan ly dll hoan thanh phe duyet quy hoach 11500,

phe duyet thi€t k~ co sa, phe duyet thiet k€ ley thuat, bao cao danh gia tac dQng
moi tnrong, chuan bi khoi congo

- D\I an PCC 1-Thang Long: Ban quan ly dll hoan thanh 99% giai phong m~t bang,
hoan thanh thiet k€ sa be>d€ dieu chinh quy ho~ch va t6ng m~t b[ng.

3. Cong tac quan ly dl}'an:
- Nam 2020 Ban quan ly d~u tu t~p trung hoan thanh dl,Ian PCC I-Thanh Xuan

dUng ti€n de>,duQ'ckhach hang, !hi truemg danh gia cao ve ch~t lUQ1lg,thfun my
d~p, cong nang, ti~n ich, than thi~n moi truemg.

4. Cong tac ban hang:
- D\I an PCC1 Thanh Xuan: T6ng s61uQ1lgcan he>dll ban d~t 100%, Cong Mc ban

giao nha d~t 95%; Hoan thanh 100% c~p gi~y ch(mg nh~ quyen sa hfru nhft l~
1 cho khach hang.

- Hoan thanh chi tieu doanh thu, lQ'inhu~ thea k€ ho~ch.

V. Tang van di~u l~
Hoan thanh k€ ho~ch tang v6n dieu l~nam 2020 cua cong ty tir 1.593 tY d6ng tang len
1.9121)' d6ng thong qua tra c6 tUc bfug c6 phi€u v6i 1)' l~ 20% thea Nghi quy€t f)~i
hQi d6ng c6 dong nam 2020.
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Ph§n2
Ml}C TIEU, NHItM VV ICEHO~CH NAM 2021

A. Nh~n djnh tinh hinh nam 2021

1. CoohQi tir kinh t~ vi mf

- BUOng l<~ichu trucmg dung dfut, sang 410cua Dai hQi dang XIII, muc tieu tang
tnrong GDP cua Vi~t nam 2020 ti~p tuc kY vong (1mire 6,0 - 6,5%, dich benh
Covid- 19 duoc kiem soat, nguon v6n d~u ill toan xa hoi, d~u ill cong diroc lIU

tien amire cao, co hQi dich chuyen d~u ill vao Viet nam cua nhieu doanh nghiep
FDI trong khu Vl!C du bao se tang cao trong nam 2021-2022, day la co hQi d~
PCC 1 tang tnrong doanh thu cac linh Vl!C kinh doanh va d~u ill thea chien hroc.

Thi tnrong cung v6n va tai chinh chi phi thap: Thuan 19i cho thu x~p v6n va giam
chi phi tai chinh trong cac hoat d~u ill va kinh doanh.

Chinh phu kien dinh con dirong kien tao: Moi tnrong kinh doanh, chinh sach coi
rna, h6 trQ'cimg v&ico hQi (mg d\lllg cong ngh~ 4.0, m~g vi~n thong 5G t~o co
hQi tang nang h,rcc~ tranh, tang hi~u quAkinh doanh cho cong ty.

2. CoohQi nganh

- Nhu d.u ph\! tAi di~n nam 2021 va cac nam ti~p thea se tang tra l~i theo tang
truang GDP, cac chfnh sach cua Chinh phu ti~p 1\1cthea huang Uti tien phi! tri~n
NL IT, LNG, dAuill lum truy~n tAithea hinh thue BOO, day la co hQi cho cong
ty ti~p t1)cchi~n luQ'cdAuill,hqp tac dAuill cac dl,fan nang lUQ'llgva Ium truy€n
tAidi~n.

Co·hQi PCCI phi! tri~n qui mo tbng thAuEPC khong chi vai cac cong trinh lu&i
di~n, dQtpha khfug dinh vi th~ tbng thAumQtphArrhay toan bQcac nha may di~n
NL IT, cac dl,fan di~n gi6 ngoai khai, cae nha may LNG.

- EVN tang tY tr9ng ap d\lllg hinh th(rc ch9n thAuEPC, PC v&i cac dl,fan luai di~n.
BAu ill ngu6n NLIT va LNG ti~p t1)chApd§n vai cac nha d~u ill trong va ngoai
nu&c: Co hQiphi! huy th~ m;;mhcua PCC 1 tang doanh thu EPC, PC, P trong khu
Vl,fCnay.

- Xu huang va nhu cAuphat tri~n cac dl,fan lum di~n d~c thti vuqt bi~n, vuqt rirng,
dAu ill cac dl,fan cap ngb, tr~ GIS tang: Co hQiphat huy th~ m~ cua PCC 1
la nha tbng thAucung cApgiAiphap d6hg bQillthi~t k~,thi~t bi thi cong vuqt trQi,
san xuAtCQtdi~n, thucmg m~i thi~t bi di~n, GPl'v1B,COD vai nhi€u IQ'ith~ khac
bi~t, co hQi tang truang cho kh6i tbng thAuxay lip di~n.

- Thi wOng bAt dQng san sau mQt thm gian kh6 khan dp phep DA mm: Co hQi
cho PCC 1 tri~n khai nhanh cac dl,fan da:co ban sful sang v~ thu t1)cphap Iy d~u
ill d~ dua san phfun ra thi truOng.

3. MQt s6 thach thuc:

- Kinh t~ th~ giai ti~p tI,lctrong trang thai rAtkh6 khan do Covid- 19 di~n bi~n dang
phuc 41ptren nhi~u qu6c gia va d~c bi~t 4li cac cUOngqu6c, di~n bi~n xung dQt
chinh tri va xung dQt thuang m~i toan cAuv§n gia tang, ho~t dQng thuang m~i
mua sk qu6c t~, cac bi~n dQng v~ tY gia, cac kh6 khan v~ v~ tAixuAtnh~p kh§u
con nhi~u kh6 khan Anhhuang xAud~n cac ho~t dQngdAuill,hqp tac dAuill,nh~p
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khAumay m6c thiet hi, xu~t khau cot di~n cua cong ty.

- Muc tieu chien luoc cua pec 1 giai doan 2021- 2025 voi chi tieu tang tnrong eao,
doanh thu va loi nhuan tang trung binh nam voi rmrc 16%/nam, tuy nhien b6i
canh chung rmrc tang tnrong GDP cua chinh phu giai doan 5 nam toi chi phan
d~u la 6,5%, tang tnrong phu Uti cua nganh dien cling keo cham thea rmrc giam
GDP trong giai doan 5 nam toi.

- Chinh sach dan gia xay l~p cua nganh dien thfrp va chua duoc di€u chinh ngay,
SlJgia nh~p cua cac d6i thu moi trong mroc va quoc t6, SlJthi6u hut viec lam cua
cac d6i thu hien tai cling la thach thirc, kh6 khan d6i voi Kh6i t6ng th~u xay l~p
dien va Kh6i san xuAttrong giai doan nay.

- Cae chinh sach v~ gia ban di~n mm, ehinh saeh IlJa chQn chu d~u tu cimg v&i SlJ
c~ tranh illeac t~p doan qu6c t6 c6 ti~m h,rcffiiehinh m~, v6n re, kinh nghi~m
dAutu cae dlJ an nang lu6'og tai t~o qui mo 16'0se la thach thue d6i vai chi6n luQ'c
d~u tu nang IUQ'llgcua pce 1.

- Linh VlJebAt dong san vai tinh hinh kinh t6 suy giam toan c~u, GDP Vi~t nam
giam, eac chinh saeh d~u tu, lu~t qui ho~ch th~t ch~t, qui d~t khu VlJethanh ph6
khan hi6m la thach thue 16'0d~ tri~n khai k6 ho~ch phat tri~n CllaKh6i bAtdong
san trong dai h~.

- Ngoai ra cac thach thuc v~ bi6n d6i khi h~u, truen tai, cae ehinh saeh di€u ehinh
yeu c~u cao v~ bao v~ moi truOng eua Chinh phu; nang IlJe lIng d\lilg eong ngh~
4.0 e~ tranh vai cac d6i thll qu6c t6 cling la nhfrng m6i quan tam d.n giai phap
sat thlJC,hi~u qua ill lanh d~o, ban di~u hanh pce 1 va cae dan vi thanh vien phai
s6m duQ'cgiai quy6t.

B. M1}C tieD va Chi tieD k~ho~ch nam 2021
I. M1}C tieD cO'ban
- Bam sat cac m\le tieu chi6n luQ'c2021- 2025 tk nhin 2035, duy tri t6c do tang

truOng doanh thu trung binh 16%/nam; lQ'inhu~ sau thu6/doanh thu trung binh
nam khong nh6 han 8%.

- Dot pha khlfug dinh vi th6 t6ng th~u EPe cac cong trinh ngu6n di~n - Cung e~p
cho d6i mc khach hang giai phap d6ng bo cho nhfmg cong trinh di~n thong minh;
Khai thac hi~u qua IQ'ith6 san phAromai v~ thi6t k6 SX cN di~n cao ap trong
nu&c va xuAtkhau; HQ'Ptac thanh cong, phat tri~n dlJ an bAtdong san mai qui mo
vira va 16'0khbg dinh nha d~u tu b~t dong san ehuyen nghi~p va tin c~y eua
PCC 1; Phat tri~n hi~u qua ngu6n h,re, hoan thanh m\lc tieu phat tri~n IInh VlJC
nang lUQ'llg700MW vao nam 2025

- Kien dinh phat tri~n thuang hi~u pee 1, SlJtin c~y cao cua d6i tac, khach hang,
nha d~u tu.

- Phat tri~n gia tri c6t 15iva gia tang gia tri cong ty.

II. Cac chi tieD k~ho~ch cO'baD 2021
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Truce nhtrng co hoi, thach tlnrc dan xen trong nam 2021, Ban di€u hanh dll di}.tra cac
chi tieu k~ hoach SXKD nam 2021 phil hop voi tlnrc t~ thi tnrong cling nhu chien
hroc phat trien cua Cong ty, cu th~ nhu sau:

STT Chi tieu Ghi tr] Nam nay/Nam
tnr6'c

1 T6ng doanh thu 8.003 tY d6ng 120%

2 LQ'inhuan sau thue 510 tY d6ng 94%

3 LQ'inhuan sau thue cua PCC 1 513 tY d6ng 89%

4 Loi nhuan sau thu~/doanh thu 6.38%

C. Nhi~m V\l k~ hoach nam 2021
Kh~u hieu cua nam lei:

"Bpt pha iii Thanh cong giai aO{lnchiin llr(1cmoi"
Cac nhiem vu trong tam:
- Xay dung, cong b6 va trien khai chien hroc PCC 1 giai doan 2021- 2025.

Ti~p tuc nang cao nang hrc quan ly h~ thong PCC 1 thong qua: Di€u chinh IOn Sa
d6 t6 chuc cong ty; Phat tri~n ngu6n nhan lvc ch~t lUQ'llgcao; Tri~n khai hi~u
qua Chinh sach t~o dQng lvc cho CBNV; Phat tri~n van hoa m~ PCC1; U'ng
dl,lllgcong ngh~ 4.0 va s6 hoa cac ho~t dQng cua cong ty.

- Kh6i Xay l~p di~n: Ti~p tl,lcca du sa d6 t6 chuc hqp ly; Nang cao nang lvc lanh
d~o, quan ly tin c~y cac lo~i hinh DA t6ng th~u cong trinh di~n ngang trinh qu6c
t~; £)~u tu b6 xung may moc thi~t bi thi cong tien ti~n; Phat tri~n d6ng bQcao cac
giai phap v€ k€t n6i lucri, di€u khi€n tv dQng, thi€t k€, cong ngh~, thuang m~i va
tv san xu~t cung c~p thi€t bi v~t tu d6ng bQ,COD, v~ hanh nha may nhfun ~o
suc m~ va Sl! khac bi~t, tin c~y cao cua d6i tac va khach hang. Lam t6t cong
tac thi truOng, Thanh cong m\lC tieu dQtpha v6i cac DA t6ng th~u nha may di~n,
lum di~n gia tri lOn, d~u tu don b~t dugc ca hQi v6i cac Io~i hinh dv an xu hUOng
va ti€m nang cua nganh nhu: cac nha may di~n gio tren bi€n, nha may LNG, nha
may di~n mi}.t trm tren long h6. Bam sat va hom thanh t6t cac chi tieu kinh doanh
2021.

- Kh6i San xu~t Cong nghi~p: D6i mm sa d6 t6 chuc theo mo hinh qulin ly mm,
hom thanh d~u tu nha may SX m6i t~i Thai Nguyen; Phat tri€n thanh cong san
ph6 mm vao cac dv an cua EVN; Bam sat cac ml,lCtieu chi€n lugc va hoan
Thanh t6t cac chi tieu kinh doanh nam 2021.

- Kh6i D~u tuNang IUQ'llg:T~p trung cao d~ hoan Thanhva phat di~n hi~u qua 03
nha may di~n gio t~ Quang Tn; Khai cong DA thuy di~n mm; Tri~n khai phM
tri€n Thanhcong cac dl,Ian ngu6n di~n qui mo IOn;Giai phap phat tri€n ngu6n ll,Ic
nhim dap lIng ml,lCtieu chi~n lugc d~u tu nang IUQ'llgva tri€n khai d~u tu theo k€
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hoach cho giai doan 2021-2025 d~n 2030.

- Kh6i D~u tu B~t dong san: Di€u chinh muc tieu k€ hoach giai doan 2021-2025
thea hirong tang qui mo gik lien voi co hQi hop tac moi; Khoi cong, quan Iy va
kiem scat ch~t luong, ti€n dQ,hieu qua cac du an d~u ttr trong ky; Hop tac va phat
trien thanh cong cac du an moi voi qui mo vira va IOn;B6 xung va nang cao ch~t
hrong nguon nhan hrc cung voi viec s~p xSp lai mo hinh quan ly d~u tunham dap
irng muc tieu chien hroc tang tnrong qui mo va tang hieu qua dfiu tu giai doan
2021-2030.

- Kinh doanh thirong mai: S~p x€p lai mo hinh kinh doanh thirong rnai va xu~t nh~p
khAu,phat tri~n kinh doanh thuong rn~i len mot qui rno rn6i, chuyen nghi~p t;;1o
ra hi~u qua cao hon dl,Iatren cO'sa va cac nhi~rn V\l sau: Phat huy 19i th€ sAnc6
clla cong ty va cO'hQi thi truOng thuang m~i rn\lc tieu, nhfun b6 sung tang qui rno
kinh doanh chung clla PCC 1; d6ng bQva hi~u qua han trong cong vi~c xu~t nh~p
khAuCllacac kh6i kinh doanh c6t lai hi~n nay; d6ng thm ph\lc V\l rn\lCtieu c~p
nh~t sau thi truOng qu6c t€, nang cao tinh chu dQng va tang hi~u qua d~u tu khi
PCC 1 d~u ttr xay d\lng cac nha may san xu~t m6i ngoai nganh di~n.

- Llnh Vl,ICtu vk, v~ hanh va dich V\l:

+ Cae cong ty ITS, TV thi~t k€ di~n va PCC 1Nang Huong: M6i don vi ck ti~p
11lcd6i rnm, sang !;;to,xay dlJD-gm\lC tieu phat tri~n dai h~ cling vm vi~c phat
huy cac lqi th~ Cllacong ty m~ nhfun phat tri~n qui mo, ch~t lUQ'llgsan phAro,dich
V\l, tinh chuyen nghi~p, d~c bi~t la hi~u qua kinh doanh, uy tin doanh nghi~p va
dm s6ng CBNV. Nh~ thuc ra vai tro cua don vi rninh thea rn\lCtieu chi~n lugc
PCCI la cling v6i h~ th6ng nhfun dem d~n cho d6i tac, khach hang nhUng san
phAro, dich V\l d6ng bQv6i kinh doanh c6t 15i,nang cao thuang hi~u, uy tin va vi
th~ Cllatoan cong ty.

+ Cong ty CP nang IUQ'llgBao Lam: Ti~p t\}c cac giai phap d6i rnm trong v~
hanh hi~u qua, bao tri sua chua cac nha may thuy di~n; Dao !;;toti~p c~ v~ hanh
cac nha may di~n gi6; D~u tu trung tam di€u khi~n v~ hanh tit xa, b6 xung ngu6n
ll,Icdap (mg rnl}ctieu kinh doanh Dich V\l v~ hanh cac nha may di~n ngay trong
nam 2021.

+Dich V\l GPMB: K~ ho~ch b6 sung, dao ~o b6i du5ng va duy tri dOingli nhan
Sl,Ilam cong tac GPMB chuyen nghi~p, dap (mg yeu c~u quan tr9ng cho cac DA
d~u ttr CllaPCC1, cac hqp d6ng t6ng th~u EPC, PC, C tr9ng di~rn trong va ngoai
nganh di~n.

Nhi~rn V\l k~ ho~ch 2021 vm cac chi tieu thach thuc, doi hoi Doi ngli lanh d~o ck
n6 ll,Ic,doan k~t, sang t;;1ova trach nhi~rn hon nfra; CBNV toan cong ty tt,r tin, n6 ll,Ic,
chu dong va khong ngirng cai ti~n, d5i mm trong tu duy va hanh dong, quy~t tam thl,IC
hi~n thkg lqi cac rnl}ctieu nhi~m Vl} k~ ho~ch nam 2021, chuAnbi t6t k~ ho~ch 2021-
2025.
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PhiD3
BAo cAo HO~T BQNG CVAHQI DONG QuAN TRl

I. Bao cao hoat dQDg ella HDQT Dam 2020

- HQi d6ng quan tri din ctr chirc nang chung, nhiem vu rieng d[ diroc phan congo

- Can cir Nghi quyet Dai h9i d6ng c6 dong cong ty nam 2020 va k€ hoach 5 nam
2021-2025

- Can cir k€ hoach kinh doanh, dftu tu cua Cong ty nam 2021, H9i d6ng quan tri da
thuc hien nghiem tuc cac quyen va trach nhiem trong viec quyet dinh phe duyet
cac hoat d9ng cua Cong ty, giam sat ban di€u hanh, cu th~:

Trong nam 2020, HQi d6ng quan tri da ban hanh 59 nghi quyet, quyet dinh va thong
qua nhieu n9i dung quan trong:

- Thong qua k€t qua hoat d9ng nam 2019, k€ hoach SXKD nam 2020 toan Cong ty
va trinh DHDCD

- Thong qua phirong an phat hanh e6 phieu d€ tra e6 rue nam 2019.

- Cong mc t6 chue va s~p x€p nhan Sl,l~i Cong ty va m9t s6 eac doo vi thanh vien.

- Gop v6n, d~u tu vao cac Cong ty theo dinh hu6ng chi€n lugc eua Cong ty.

- Ban hanh Quy eh€ t6 chue va ho~t d9ng ella H9i d6ng quan tri Cong ty c6 phftn
xfty l~p di~n I; Phan cong nhi~m V\l cae thanh vien HDQT Cong ty c6 phftn xfty
l~p di~n I nhi~m Icy 2020 - 2025.

HDQT thubng xuyen duy tri giam sat Ban TGD thong qua vi~e ki€m tra, ki€m soat
ella Ban ki€m soat, cling nhu t6 chuc cae cUge hop nhfun danh gia, rut kinh nghi~m
trong vi~c tri€n khai thl,lChi~n nghiem rue cae nghi quy€t ella HDQT trong vi~e ki~m
toan Bao cao tfli chinh, trong vi~c l~p k€ ho~ch san xu~t kinh doanh ella Cong ty;

Trong nam 2020, HDQT d[ t~p trung chi d~o va giam sat ho~t d9ng clla Ban T6ng
Giam d6e trong cae ho~t d9ng ehll y€u sau:

- T6 chue D~i h9i d6ng thubng nien 2020 vao ngay 03/0612020;
- T6 chuc hop dcinhgia k€t qua ho~t d9ng nam 2019 va xfty dvng k€ ho~eh SXKD

nam 2020 ~i Cong ty va cac dan vi thanh vien; danh gia hi~u qua cong vi~e Clla
Ban T6ng Giam d6e va cac phong ban lien quan trong nam 2019;

- Ho~t d9ng dftu tu mm va qulin ly d~u tu d6i v6i cae dl,lan dftu tu mm (Dl,l an di~n
gi6) thong qua ho~t dQngM&A.

- Cong mc t6 chue va s~p x€p nhan Sl,l~i I s6 cae doo vi thanh vien.

- Tri~n khai phuang an phat hanh c6 phi€u d€ tra c6 ruc nam 2019.

- Gop v6n, ~u tu vao cac Cong ty theo dinh huang ehi€n lugc ella Cong ty.

Ban Giam d6c ti€p tl)e kh&ng diM vai tro lanh d~o dful d~t eac ho~t d9ng san xu~t
kinh doanh eu.ng vm S\fn6 ll,lc c6 g~g va nang l\fe ella d9i ngii can b9 quan ly cac
Phong, Ban Cong ty, Sl,le6 g~g ella eac dan vi thanh vien, clla can b9 eNV toan
Cong ty, th\fe hi~n cac ml)c tieu chi€n luge, ti€p tl)e kh&ngdinh vi the, hinh anh PCCI
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tren thi tnrong, khac phuc kh6 khan va kiem soat cac heat dQngSXKD va dftu nr, theo
do mot s6 k~t qua quan trong dat ducc nhu sau:

- K~t qua kinh doanh nam 2020 tren cac linh V\ICd€u bam sat va vuot cac chi tieu
k~ hoach, k€t qua loi nhuan toan cong ty vuot k~ hoach.

- Tri6n khai cac chi tieu cu th6 thea chien hroc cong ty cho tirng kh6i xay l~p, san
xu~t, ddu tu nang hrong, d~u nr b~t dong san va kinh doanh khac,

- Ti~p tuc nang cao nang hJCquan tri, di€u hanh chuyen nghiep trong toan cong ty.

- Quan tri tai chinh, nang hrc tai chinh va xep hang tin dung ti~p tuc duoc nang cao.

- Di€u hanh (eng dung cac giai phap thi cong tien ti~n, ddu tu va v~ hanh hi~u qua
may moc, thi~t bi m&i, phat tri~n san phfun m&i trong san xu~t va thi cong;

- Kien dinb va chi d~o sat sao m\lc tieu ddu tu nang lUQ'llgva ddu tuBDS thea k~
ho~ch dai h~ va chi tieu Cl;tth~ nam 2020.

II. Thillao eua HDQT trong nam 2020:

Ngay 03/06/2020, D~i hQi d6ng c6 dong thubng nien 2020 da thao lu~ va nght quy~t
v€ ti€n luong, phl;tdp cua thanh vien HBQT, Ban ki~m soat nam 2020.

HQi d6ng quan tri bao cao v€ thll lao cua HBQT trong nam 2020 nhu sau:
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1 Ong Trinh Van Tuan - Chll tich 10.000.000 20.000.000 180.000.000
IIDQT

2 OngNguy~nMinh D~ - Uy vien 2.000.000 5.000.000 42.000.000
IIDQT

3 Ong Vu Van Tu - Uy vien 2.000.000 12.000.000
IIDQT

4 Ong Vo H6ng Quang - Uy vien 2.000.000 5.000.000 42.000.000
IIDQT

5 BelNguy~nThiHuang - Uy vien 2.000.000 12.000.000
IIDQT

6 Ong Vu Anh Duang - Uy vien 5.000.000 30.000.000
HDQT

7 Ong Mai Luang Vi~t - Uy vien 5.000.000 30.000.000
HDQT

Tong cQng 18.000.000 40.000.000 348.000.000

Tren day la toan bQbao cao danh gia th\lc hi~n k~ ho~ch 2020 va cac chi tieu, ml;tC
tieu k~ ho~ch 2021 cua HQi d6ng quan tri cong ty.

Kinh mong nh~ duQ'ccac y ki~n d6ng gop tich C\lCva trach nhi~m cua D~i hQi,
nhfun giup lIDQT, Ban lanh d~o cong ty ti~p t"\lcvfrng vang, tlJ tin tri~n khai Thanh
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cong cac muc tieu ke hoach 2021 d6ng thoi bam sat cac muc tieu chien hroc dai han
tao da cho PCC 1 tiep tuc thanh cong va phat triSn b~nvirng.

Tran trong cam an.
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CQNG HoA xA H(Hcnu NGHiA ~T NAM
Doe Hip-Ttl do-Hanh phiie

Ha N9i, ngay 02 thang 04 ndm 2021

Kinh thira: - Doan Chu tich DHDCD
- Cac quy vi e6 dong

Can ell' ph tip IV:
- Luat doanh nghiep sf>59/2020/QH14 da duoc Quoc hQi mrcc Cong hoa xa hQi

chu nghia Viet Nam thong qua ngay 17/06/2020, co hieu lire thi hanh nr ngay
01/0112021;

- Di€u l~ t6 clnrc hoat dQng cua Cong ty C6 phan Xay l~p Dien I (PCC 1);
- Nghi quyet cua D~ hQi d6ng c6 dong thuong nien cua PCC 1 da duoc thong trong

leY dai hoi e6 dong;
- Bao cao tai ehinh nam 2020 do PCC 1 l~p da duoc kiem toan boi Cong ty TNHH

dich vu illv§n tai chinh k~ toan va kiem roan (AASC) ngay 26/03/2021;
Ban Ki~m soat bao cao Dai hQi d6ng c6 dong Cong ty v€ hoat dQng cua Ban

kiem soat, danh gia vi~e thlJe hi~n nghi quy~t eua D~i hQi d6ng c6 dong, k~t qua ki~m
tra, giam sat ho~t dQng SXKD, tuan thu cae quy dinh eua Nha nuae, thAm dinh Bao
eao tinh hinh kinh doanh, bao cao tai chinh va dauh gia cong tae quan ly di€u hanh cua
HDQT, BGD nhu sau:

I. Ho~t oQng eua Ban ki~m soat nam 2020:

1. Nhan S,!Ban ki~m so~it:

T~i D~i hQi d6ng e6 dong ngay 03/06/2020, nhan SlJ Ban ki~m soat nhi~m ky 2020-
2025 la 03 nguai Cl,l th~ nhu sau:

- Ba Nguy€n Thi Hai Ha: Truong ban;

- Dng Hoang Van Sang: Thanh vien;

- Dng ~oang Van Cuang: Thanh vien

2. Ho~t oQng eua Ban kiem soat:

2.1 Giam sat HQi d6ng quan td va Ban giam df>cCong ty:

- ThlJc hi~n ho~eh dinh va tri~n khai chi~n lugc eua Cong ty;

- Vi~e Quan ly di€u hanh, cac chi tieu kinh doanh cua Cong ty;

_ Tuan thu Quy eh~, quy dinh nQi bQ eong ty, Nghi quy~t D~i hQi d6ng e6 dong,
vi~e chfrp hanh Di€u l~ Cong ty, Phap Iu?t Nha nuae eua HDQT va Ban giam df>e
trong eong tae di€u hanh ho~t dQng san xu~t kinh doanh.

_Ki~m tra tinh hqp ly, hqp phap, tinh trung thlJc va muc dQcAntn;mg trong quim
ly, di€u hanh ho~t dQng kinh doanh.



2.2 ThAm dinh bao cao tai chinh:
- Ki~rn tra tinh h~ thong, nhat quan va phil hop cua cong tac k~ toan, thong ke va

I~p bao cao tai chinh.
- ThAm dinh Bao cao tai chinh nham danh gia tinh trung tlnrc va hop ly cua s6

lieu tai chinh, phil hop voi chuan mire, ch~ d{>k~ toan va cac chinh sach, quy dinh
phap luat cua Nha mroc.

- Ra soat, kiem tra va danh gia hieu hrc va hieu qua cua h~ thong kiem toan noi
b{>,quan Iy rui ro cua Cong ty.

II. K~t qua giam sat HQi dAng quan tr] va Ban Lanh d~o Cong ty trong hoat dQng
san xu§t kinh doanh:

L'I'huc hi~n muc tien k~ hoach SXKD nam 2020:

Nam 2020 la nam di th~ gi6i phai trai qua kho khan r§t 160 trong lich su nhan lo~i
do la dich b~nh va thien tai dffxay ra anh huang r§t 160 d~n con ngum va n~n kinh t~
toan cAu. Bam sat chi~n luqc giai do~ 2016-2020, tham chi~u m\lc tieu k~ ho~ch
giai do~ 2021-2025, d6ng thai phan tich danh gia va di~u chinh k~ ho~ch SXKD do
Anh huang cua D~i dich covid -19. V6i nhfrng co h{>iva thach thuc dan xen, bkg
vi~c n6 IlJc sang t~o va quy~t tam cua HDQT, Ban Lanh d~o Cong ty dff co giai phap
(mg pho, hi~u qua kip thm, do v~y k~t qua SXKD nam 2020 dff tang tuang tich ClJC
ca doanh thu va lqi nhu~ so v6i nam 2019 C\lth~ nhu sau:

+K~t qua ho~t d{>ngkinh doanh:

STT NQidung Bon vi Nam 2020 Nam 2019 Ty l~ (%)
tinh

1 Doanh thu tY 6.679 5.845 114
d6ng

2 Lqi nhu~n sau thu~ tY 544 376 145
d6ng

3 Lffi ccr ban tren c6 d6ng 2.682 1.871 143
phi~u

, , , ,
+ Tham gia gop von, mua co phan v6i cac doi tac trong lInh V\ICnang Im;mg, b§t

d{>ngsfm d~ rna rQng ho~t dQng san xu§t kinh doanh.

+ Xay dvng cac phftn m~m qufm ly dlJ an, van phong di~n til' ...
2. Th\fc hi~n nghi quy~t eua f)HDCf) thlfCrng nien nam 2020:

Trong leY d~i hQi thuang nien, nghi quy~t cua cac DHDCD da duqc HQi d6ng quan
tri va Ban lanh d~o Cong ty tri~n khai d~t duQ'ck~t qua nhu sau :

a. K~ ho~ch tang vAn di~u l~ :

- Tang v6n di~u 1~ti:r 1.593,243 tY d6ng len d~n 1.911,882 tY d6ng bfutg hinh thuc
tra c6 tuc nam 2019 bfutg c6 phi~u cho cac c6 dong hi~n hfru thea nghi quy~t s6 01
INQ-PCCI-DIIDCD ngay 03 thang 06 nam 2020.

h. Sila oBi oi~u l~ tB chu-c ho~t d<}ngCong ty :

Dff h~an thi~n sua d~i rnQt s6 di€u cua Di€u 1~t6 chuc va ho~t dQng Cong ty do
Nghi quyet cua D~i hQi dong thuang nien thong qua.

2



c. D§u nr nang hrong va bftt dQng san:

+ Di~u chinh du an d§u nr -DlJ an thuy di~n Bao Lac A thea NQ s6 55INQ-PCCI
lIDQT.

+Mua c6 phan tai cac Cong ty: Cong ty c6 phan di~n gi6 Phong Huy thea NQ s6
02INQ-PCCI-HDQT; Cong ty c6 ph§n dien gi6 Phong Nguyen thea NQ s6 031NQ
PCC l-lIDQT; Cong ty CP d§u tu va dich vu cong nghe nang hrong (EITS) thea NQ s6
24INQ-PCC I-HDQT;

+ G6p v6n va cli ngiroi dai dien v6n tai Cong ty c6 phan thuy dien Song Gam thea
NQ s6 58/QD-PCCI-HDQT; Cong ty c6 ph§n BAt dong san CT2 thea NQ s6 59/QD
PCCI-HDQT;

3. K~t qua ki~m tra, giam sat HJ)SXKD, tuan thii cac quy djnh cua Nha nmrc:
a. Tinh hlnh hoat dQngsan xuit kinh doanh nam 2020:

TT Chi tieu Dan vi sf> ti~n

1 V6n di~u l~ Tyd6ng 1.911,882
2 Doanh thu HDSXKD Ty d6ng 6.679
3 Loi nhuan sau thu~ Ty d6ng 544,082

h. Tuan thii cac quy djnh phap lu,t cua Nha nurrc:

b.I. Ki€m soat tinh tuan thu thlJc hi~n thea quy dinh cua Nha nuac:
- Nganh ngh~ kinh doanh: Ho~t d<)ngSXKD cua PCCI phu hQ'Pvai GiAy chung

nh~n dang kY kinh doanh s6 0 I00 I00745;

- chAp hanh lu~t quan I)' thu~: Cong ty d1lthvc hi~n thea quy dinh cua Lu~t qufm
I)' thu~ va cac thong tu huang d§.nv~ thu~, thvc hi~n ch~ d<)s6 sach k~ toan, tai khoan
k~ toan, bao cao tai chinh thea quy dinh cua B<)tai chinh ban hanh va cac chu~n mve
k~ toan thea quy dinh hi~n hanh.

- Tinh tuau thu trong linh VlJC d§u tu:
Trong nam 2020 d1lhoan thanh va phat di~n 02 nha may thuy di~n, tri€n khai thi

cong cac dlJ an di~n gi6 Lien L~p, Phong huy, Phong nguyen va ti~p t\lc tim ki~m va
phat tri€n cac dlJ an nang luqng tai t~o nhu di~n m~t trai, di~n gi6 tl;licac khu VlJC c6
Iqi th~, m\lc tieu cong suAtphat di~n d~t 720 MW vao nam 2025;

Nam 2020, Cong ty d1lhoan thanh ban giao dv an PCC 1 Thanh xuan va dang ho<,m
thi~n cae thu 11,lephap 1)' tri~n khai thi eong 02 d~r an trong nam 2021, d6ng thai ti~p
We tim ki~m cac quy dAt,dv an dl;ltm\lc tieu chi~n luge d~ ra.

b.2. Tinh hinh thve hi~n nghla V\l ngan saeh nha mrae:
S6 thue phai nQp

Chi tieu (d5ng)

I1Thu~ GTGT 176.260.972.351
III Thu~ xuit,nh~p khau 420.126.919
Ill/ Thue TNDN 121.451.737.943
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4. K~t qua giam sat d8i vo; thanh vien HQi dong Quan tr], thanh vien Ban lanh
d~o Cong ty.
4.1 1>8ivo; cac thanh vien HQi dang quan tr]:

- S6 IUQ'Ilgthanh vien HQi d6ng qulin tri Cong ty: 05 thanh vien
Cac thanh vien cua HQi d6ng qulin tri da hoat dQng tich eire voi tinh th~n trach

nhiem cao, dira ra nhirng nghi quyet qulin tri kip thai Cac Nghi quyet.Quyet dinh cua
HQi d6ng qulin tri ban hanh phu hop voi quy dinh cua phap lu~t va Di~u l~ Cong ty,
bam sat Nghi quyet cua Dai hQi d6ng c6 dong nam 2020.

Trong nam 2020, HQi d6ng quan tri da t6 chirc 04 phien h9P dinh Icy, ngoai ra
IIDQT cling lAy '1 ki~n bAng van blin d~ ban hanh kip thm cac Nghi quy~t, Quy~t dinh
thl,lC thi nhi~m_Vl;l qulin 1'1 di€u hanh ho~t dQng cua Cang ty (ban hanh 59 Nghi
quy~t,Quy~t dinh);

- Phful cong nhi~m V\l cho cac thanh vien HQi d6ng qulin trt d~ cac thanh vien t~p
trung thl,lChi~n cac cong vi~c cua Cong ty co lien quan d~n IInh Vl,lCca nhan thanh
vien do ph1,ltrach.

- Thl,lc hi~n nghi quy~t d~i hQi c6 dong thuemg nien nam 2020 :
- Phe duy~t cac nQi dung thuQc quy€n cua IIDQT, giam sat ho~t dQng cua Ban

lanh d~o Cang ty.
4.2 1>8ivo; Ban lanh d~o Cong ty:

Tfmg giam d6c cung v6i cac th~mhvien Ban lanh d~o di~u hanh da chu dQng tri@n
khai thl,lc hi~n cac Nghi quy~t cua HQi d6ng quan tri nh~m d~t dugc mvc tieu cua D~i
hQi d6ng c6 dong thong qua. Trong nam qua, la nam rfit kho khan cua n~n kinh t~ do
fmh hUOngcua f)~i dich covid 19 va thien tai, d@d~t dugc k~t qua SXKD Ban lanh d~o
Cang ty da c6 gimg n6 h,rc, sang t~o, th\Ic hi~n cac giai phap ling pho v6i cac di~n bi~n
cua thi truOng, linh ho~t trong vi~c di€u hanh cac ho~t dQng san xu~t kinh doanh, ki@m
soat chi phi, phat huy cac ngu6n l\Ic cua C6ng ty, bam sat va hoan thanh t6t cac chi
tieu kinh doanh va d~u ill. C1,lth@:

- ThuOng xuyen t6 chuc cac cUQch9P tri€n khai k~ ho~ch kinh doanh tu~n, thang,
quy d@danh gia tinh hinh ho~t dQng kinh doanh, dau tu cac d\I an d€ xem xet cac m~t
tbn t?i va h~ ch~ nh~m dua ra cac giai phap kip thai nh~m thao gO'kho khan va kh~c
phl,lc.

- Bam sat va th\Ic hi~n mvc tieu Chi~n lugc phat tri~n kinh doanh Cang ty.

- Uinh d~o cac TruOng kh6i luan sat sao trong di~u hanh lInh Yl,l'C phl,l trach d€ d~t
dugc m1,lctieu kinh doanh d€ ra.

III. Th§m dinh bao cao titi chinh Dam 2020:

1.K~t qua ho~t dQDg san xu§t kinh doanh: (Theo bao cao tai chinh hqp nh~t nam
2020 da ki€m toan).

I STT I Cae chi tieu cO'ban s6 ti~n

i IVI Thu~ TN ca nhan 11.896.288.226
VI Thue nha dat va tien thue dit 5.284.981.918
VII Thu~ tal nguyen 55.199.817.305
VIII Cac loai thu~ khac 22.271.070.244

Tang cQog 392.784.994.906
,
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STT Cac chi tieu cooban Sa tien
1 Doanh thu 6.679 tY dong
2 Lqi nhuan sau thu~ 544,081 tY d6ng

3 D3.nQpngan sach NN 290,426 tY dong

4 LaicabanJCP 2.682 dong/CP
?

2. K~t qua tham djnb bao cao tai cbinb:
Ban kiem soat da: thirc hien viec thfun dinh Bao cao Uti chinh cua Cong ty trong

nam Uti chinh 2020, ket thuc 31/12/2020 va thong nh~t xac nhan n(>idung cu th~ nhtr
sau:

- Bao cao tai chinh da:phan anh dAydli tinh hinh hoat dong san xu~t kinh doanh va
tai chinh cua Cong ty, diroc trinh bay thea cac miu bao cao duoc quy dinh tai Thong
nr 200/20 14/TT-BTC ngay 22112/2014 cua B(>Tai chinh.

- Bao cao da:phan anh trung thuc, hQ'PIy tren cac khia canh trong y€u, tinh hinh tai
chinh tai thoi di~m 31112/2020.

- Viec ghi chep, mo s6 k€ toan, pharr loai cac nci dung kinh t€ thea chuan ml,l'ck€
tooo do B(>Tai chinh ban hanh.

- Cong ty da: thgc hi~n bao cao va cong b6 thong tin d1nh Icy cua cae T6 chfrc niem
y€t tren SO'GDCK H6 Chi Minh thea qui dinh v~ vi~c cong b6 thong tin tren thi
truOng chUng khocin.

3. Tinb binb tai cbinb t~i ngay 31112/2020:

Chi tieu danh gia doanh nghie12. DVT Nam2020

1. Kha nang thanh toano

- Khiz nang thanh loan n9' ngiin hgn (TSNHINNH) fan 1,53

- Khiz nang thanh loan nhanh (TTS- hcmg tan kholNNH) fan 2,67

2. Ty su~t sinh Uri

- Tj sudt J9i nhu9n sau thui I T6ng lai scm (ROA) % 5,08

- Tj sudt 19'inhu9n sau thui I Doanh thu thuan % 8,04
f-----.- ....-.-- -_._-- ------- . ---
- Tj sudl 19'inhu(m sau thui I V6n gop cua chu sa huu (ROE) % 28,46

3. Muc dQ bao toan v6n (TTS-NPT)N6n gop chu sa hfru l§.n 3,83

4. H~ s6 nq phai traN6n chu sa hfru 1,25

Tren C(J SO' cac Bang chi tieu tai chinh, Ban ki~m soat nh~n th~y r~ng :

Kha nang thanh toan >1, Cong ty luon c6 du kha nang chi tra cac khoan ng phai
tra, hi~u qua sir dl,mgtai san ng&nh~n hQ'PlY·

Ty su~t sinh lai cua Cong ty d~t hi~u qua th~ hi~n °1 d6ng tai san b6 ra, t~o ra han
0,05 d6ng 19i nhu~n, 01 d6ng doanh thu t~o ra khoang 0,08 d6ng 19i nhu~n ho~c 1
d6ng v6n b6 ra kinh doanh t~o ra 0,28 d6ng 19inhu~n.
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IV. Ti~n luong va ph'} e§p cua HQidang quan tr], Ban ki~m soat Cong ty:

Ti€n luang cua Chu tich lIDQT, TBKS va phu cApcua cac thanh vien da:thuc hien
dung thea Nghi quyet cua Dai hQi d6ng c6 dong Cong ty.

V. K~t lu~n va ki~n ngh]:

1.K~t lu~n:
Ban kiem soat thong nh~t voi s5 lieu Bao cao tai chinh nam 2020 do PCC 1 l?p va

duoc kiem toan boi Cong ty TNHH Hang kiem toan (AASC). Xet tren cac khia canh
trong y~u thi Bao cao tai chinh, Bao cao k~t qua kinh doanh va tinh hinh luu chuyen
ti€n t~ cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2020 da:phan anh trung thuc va hop II'
tinh hinh tai chinh cua PCC 1.

2. Ki~n ngh]:
B€ ti~p tuc phat trien thuong hieu Cong ty trong cac linh vue kinh doanh, tang

tru6ng v€ doanh tim va 19i nhu?n, tang 19i ich cho c6 dong, BKS co mQt s6 ki~n nghi
Cong ty cac nQi dung sau:

_Bam sat m\lc tieu~chi~n hrgc nam 2021-2025 tk nhin nam 2035.

_ Ti~p tl,lc nang cao nang IlJc qufm II' h~ -th6ng PCC 1: Bi€u chinh sa d6 t6 chuc,
ph at tri€n ngu6n nhan h;rc ch~t lugng cao, (rng d\lIlg cong ngh~ 4.0 va s6 hoa cac ho~t
dQng cua Cong ty.

_ Xay dl,l1lgk~ ho~ch tai chinh hi~u qua, dua cac giai phap huy dQng v6n ill cac
ngu6n khac nhau d~ dam bflOv6n dap (rng kip thai cho cac l'inh VlJC ho~t dQng san xu~t
kinh doanh va su d\lng v6n hi~u qua trong lInh VlJC d~u ill.

_ Tang cuang Quan tri rui ro, ki€m soat nQi bQ, tuan thu h~ th6ng quan 11'ch~t
lugng thea ISO, gop ph~n nang cao ho~t dQng quan tri doanh nghi~p; BAy m~nh van
h6a, nang cao nh?n thuc cua can bQnhan vien trong cong tac qulm tri rui ro t~i Cong ty
mQt cach thlIang xuyen va chuyen nghi~p.

_ Ti~p t\lC thlJc hi~n t6t cac chinh sach vai nglIai lao dQng va c6 giai phap kip thai
(c6 th€ xem xet phat hanh c6 phi~u Esop) d~ gift chan ho?c tuy~n d\lng CBNV c6 nang
IlJc, trinh dQ d€ c6ng hi~n xay dl,l1lgph at tri€n Cong ty trong b6i canh mQt s6 CBNV
gi6i nang IlJc quan 11',chuyen mon dich chuy€n sang Cong ty khac.

Tren day la toan bQnQi dung BKS bao cao B~i hQi d6ng c6 dong. Kinh mong Qu1'
vi d6ng gop l' ki~n d~ BKS lam t6t chuc nang, nhi~m V\l c6 dong giao ph6 va kinh
trinh D~i hQid6ng c6 dong thong qua.

Xin tran trQng cam on!
TM. BAN KIEM SOAT

TRUONG BAN

Nglly~n Thj Hili Hiz

6



CONG TY CO pHAN
xAY LAp f)l~N1

CONG HOA xA HOI CHiJ NGHIA VItT NAM
DQcl~p - T" do - Hanh phuc

S6: 01lTTr-PCC1-HDQT HaN9i, ngay 02 thdng 04 nam 2021

TOTRlNH-Ol
V/v: NQi dung thong qua Dai hQi d6ng e6 dong thuong nien nam 2021.

Kinh gfri: D~i hQi dAng c8 dong tlnrong nien nam 2021

HQi d6ng quan tri Cong ty kinh trinh Dai hQi d6ng e6 dong thong qua cac vk d€
thuoc thdm quyen quyet dinh ella Dai hQi nhu sau:

I. Phuong an phan ph&i IQi nhuan va tra c8 nrc nam 2020; K~ hoach IQi nhusn va
d., ki~n chia c8 hrc nam 2021.

1.Phuong an phan ph6i IQi nhu,n nam 2020

(Thea Phu luc s6 01 dinh kern)
2. Tra c8 nrc nam 2020:

Tra e6 nrc nam 2020:

+Dai hQie6 dong nam 2020 da thong qua KH tra e6 nrc: 15%/ v6n dieu l~.

+B€ xuat tn120%/V6n di€u l~ do Ioi nhuan nam 2020 dat 116% k~ hoach nam.

Hinh thirc: Tn120% bang e6 phi~u.

Thai gian hoan thanh: Khong mUQnhan quy IV/2021.

3. K~ ho~ch IQinhu~n, k~ ho~ch chia c8 tfrc nam 2021:

Lqi nhu~ k~ ho~eh sau thu~: 510,51 tY d6ng.

K~ ho~eh ehia e6 tue: 15%/V6n di~u l~.

II. Diu ttl Nang hrQ'Ilg:

1. Cac can car:

Chi~n luqe d§u tu nang Iuqng giai do~ 2020 - 2025 ella Cong ty;

Cae ehinh saeh v~ phat tri~n nang luqng ella Chinh phu va BQ ngc!mhlien quan;

Can cu.nhu d~ngu6n di~n eua Vi~t Nam giai do~n 2021-2030 da duqe xay dlJng
trong tong So' do di~n VIII va se duqc Chinh phu phe duy~t tIong nam 2021.

Can eu k~ ho~eh d§u tu va san xu~t kinh doanh eua Cong ty nam 2021.

2. NQidung trlnb

2.1 NQi dung cooban v~ cac d., an di~n gio, thiiy di~n d., ki~n phat tri~n moi:

T6ng eong su~t dlJ ki~n: khoang 300 MW.

Khoi cong va d§u tu: nam 2022 - nam 2025

Co' e~u ngu6n v6n d§u tu: V6n ehil so hUll 30%, V6n yay 70%.

Ty l~ so hfru ella pce1 t~i m6i dg an: t6i thi~u 51%.

2.2 NQi dung trinh.



HQi d6ng quan tri Cong ty trinh Dai hQi d6ng c6 dong:
Phe duyet chu tnrong phat trien cac du an dAu tu dien gio moi theo noi dung neu
tai Ml.lc II.2.1;
DHDCD uy quyen eho HQi d6ng quan tri Cong ty quyet dinh hra chon dtr an dAu
tu va thirc hien cac noi dung dAutu cua du an dam bao dAunr hieu qua.

ill.DAu ttl bit dQngsan:

1. Cac can eu:
Di€u l~ t6 clnrc va hoat dQng cua Cong ty C6 phan xay Hipdien I

Nghi quyet s5 OlINQ-PCCI-DHDCD ngay 03/06/2020 cua Dai hQi d6ng c6 dong
thirong nien nam 2020.
Chien hroc dftu tu BDS giai doan 2020-2025 cua Cong ty.

K€ hoach dAunr va san xuAtkinh doanh cua Cong ty nam 2021.

2. NQi dung trinh

2.1. NQidung co ban v~ dl! an dl! ki~n phat tri~n moo:
a. Quy mo dg an:

+ SanphAm:
- H6n hQ'Pcao tAng (chung eu, di~n tich van phong va thuang m~i);
- Cac lo~i nha th~p tAng.

+T6ng muc dAutu/dg an dg kiSn: 1.000710.000 tY d6ng.
+ T6ng di~n tich khu d~t nghien cUu/dg an: 1,0 ha dSn 50 ha.

b. Vi tri dia ly: Qu~ nQi, ngo~i thanh Ha NQi, mQt s5 tinh co ti~m nang.
c. Di~n tich can hQ: tiI 60 m2 dSn 100 m2; Nha bi~t thl,l, li~n k~: 80-500m2
d. Doanh thu dg kiSnlm6i dg an: 1.0007 15.000 tY d6ng.
e. Ty su~t 19inhu~n sau thuSlDoanh thu: >= 15% .
f. ThO; gian phat triSn va dAutu dg an: tir nam 2021-2030.
g. Ngu6n v5n: V5n tl,l co, v5n vay va v5n huy dQng tir khach hang.
h. Hinh thuc dAutu: D~u gia d~t, M&A ho~c hQ'Pmc dAutu.

2.2. NQi dung trinh.
HQi d6ng quem tri Cong ty trinh D~i hQi d6ng c6 dong:
Phe duy~t chu truang phat triSn cac dl,l an dAutu v&i cac nQi dung neu trong
m\lc III.2.1;

DI-If?CD uy quy~n cho HQi d6ng qu~n tri Cong ty quySt dinh 19a chQn Dg
an dau tu va thgc hi~n cac nQi dung dau tu cua dg an.

IY. Ph!,O'Ogan phat himh e6 phi~u d~ tra e6 tIle, ban e6 phi~u quy va phat hitDh
co phieu moo eho can bQeong nhan vien theo CbtrO'Ogtrinh Iva ehQn ebo ngtrOi
lao dQng(ESOP).
1. Cae din ell' phap Iy chung

L~t Doanh nghi~p s5 59/2020/QHl4 dugc Qu5c hQi thong qua ngay 17/06/2020;
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Luat Chung khoan s6 54/20 19/QH14 duoc Quoc hOi thong qua ngay 2611112019;

Nghi dinh s6 155/2020/ND-CP ngay 31112/2020 cua Chinh phu quy dinh chi ti~t
thi hanh mot s6 di€u cua Luat Chung khoan;

Thong nr s6 118/2020/TT-BTC ngay 31112/2020 cua BO Tai Chinh huang d~n
mot s6 noi dung v€ chao ban, phat hanh chirng khoan, chao mua cong khai, mua
lai c6 phieu, dang ky cong ty dai chung va huy ill each cong ty dai chung;

f)i~u l~ t6 clnrc va hoat dong cua Cong ty c6 phfuI Xay l~p dien 1.
2. Phat hanh e6 pbi~u d~ tra e6 tire nam 2020
2.1 Cac can err

Can cir Nghi quyet s6 01INQ-PCCI-DHBCD ngay 03/06/2020 cua Dai hOi d6ng
e6 dong tlnrong nien nam 2020;

Can cir nhu c§u v6n dS thirc hien d§u illcac du an trong giai doan nam 2021 -2025

Can cir vao dong ti€n va nhu c§u v6n ph\lc V\lho~t dong san xu§t kinh doanh nam
2021 eua Cong ty.

2.2Pbuong an pbM banb

Ten c6 phi~u: C6 phi~u Cong ty c6 ph§n xay l~p di~n I

Lo~i c6 phi~u: C6 phi~u ph6 thong

M~nh gia c6 phi~u: 10.000 d6nglc6 phi~u.

S61uqng c6 phi~u da:phat hanh: 191.188.159 C6phi~u

S61m;mg c6 phi~u dang lUllhanh: 191.187.727 c6 phi~u

S6 luqng c6 phi~u quy: 432 c6 phi~u

S61uqng c6 phi~u d\l' ki~n phat hanh de tra c6 rue 2020: 38.237.545 c6 phi~u

T6ng gia tri phat hanh dlJ ki~n theo m~nh gia: 382.375.450.000 d6ng

Ty l~ phat hanh c6 phi~u dS tra c6 ruc: 20% tren t6ng s6 c6 phi~u dang lUll hanh,
tucmg duong v6i tY l~ th\l'c hi~n quy€n 100:20 (t~i ngay dang kY cU6i cling, c6
dong s6 hfru 01 c6 phi~u se duQ'c 01 quy€n va eu 100 quy€n se nh~n duqc 20 c6
phi~u phat hanh them dS tra c6 tuc)

Nguyen t~c lam tron va xu Iy c6 phi~u Ie: S6 c6 phi~u phat hanh se duqc lam tron
d~n hang don vi theo nguyen t~c lam tron xu6ng. Toan bO s6 c6 phi~u Ie th~p phan
(n~u c6) phat sinh se bi huy bo. Vi d\l: T~i ngay dang ky cu6i cling th\l'c hi~n
quy€n nh~n c6 ruc nam 2020, C6 dong Nguyen Van A sa huu 8 e6 phieu, s6 quy~n
duqc huang la 8, tuang duong v6i s6 c6 phi~u tni c6 ruc dUQ'cnh~n theo tY l~ phitt
hanh la 8 x 0,20 = 1,6 c6 phi~u. Theo nguyen t~c lam trcm xu6ng neu tren, s6 e6
phi~u tra e6 rue rna c6 dong Nguyen Van A dUQ'enh~n la 1 c6 phi~u; 0,6 e6 phi~u
Ie se bi huy bo.

Ngu6n v6n phat hitnh: ill ngu6n LQ'inhu~ sau thu~ chua phan ph6i tren Bao cao
tai chinh hqp nh§t kiem toan ngay 31112/2020.

D6i tuqng phat hitnh: C6 dong hi~n huu e6 ten trong danh sach e6 dong t~i ngay
dang kY cU6i cling ch6t danh sach de thlJChi~n quy~n nh~n c6 tuc nam 2020.

H~n ch~ chuyen nhuQ"llg:Khong h~ ch~.
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Thai gian phat hanh du kien: trong nam 2021, ngay sau khi diroc Uy ban chtrng
khoan nha mroc chap thuan dot phat hanh, dam bao phu hQ'Pthee quy dinh cua
phap luat va duoc thirc hien dong thai voi dot ban c6 phieu quy va phat hanh c6
phieu moi cho can b(>cong nhan vien thee chirong trinh ESOP duoc neu tai muc I.

Phuong thirc phan phoi: C6 phieu duoc phan phoi tnrc ti~p cho cac c6 dong hien
hiru co ten trong danh sach c6 dong tai ngay dang kY cu6i cling thirc hien quyen
nhan co nrc.

2.3 Uy quy~n cbo HDQT:
Dai h(>ic6 dong uy quyen cho Hoi d6ng quan tri Cong ty thirc hien cac cong viec lien
quan d~n viec phat hanh c6 phieu tang v6n di~u l~ illviec chia c6 nrc nam 2020 bang
c6 phi~u, Cl,lth@nhu sau:

L~p cac van ban, h6 sa bao cao phat hanh n(>pUBCK Nha nu6c;

Ll,Ia chQn thai gian ch6t danh sach c6 dong va phan ph6i c6 phi~u cho c6 dong
hoan thanh tru6c qui 4-2021;

Thl,Ichi~n cac thu tl,lccfrn thi~t lien quan d@hoan thanh vi~c phat hanh;

Giao cho Chll tich H(>i d6ng quan tri t6 chuc thl,Ic hi~n vi~c dang Icy di~u chinh
tang v6n Di~u l~ v6i ca quan nha nu6c c6 thAm quy~n, va sua d6i n(>idung clla
Di~u l~ (phfrn n(>idung lien quan d~n v6n di~u l~) tuong lIng v6i s6 c6 phfrn phat
hanh them thee k~t qua Cllaphuong an phat hanh;

Thl,Ic hi~n cac cong vi~c cfrn thi~t de ti~n hanh dang Icy luu Icy va niem y~t b6 sung
toan bo s6 c6 phi~u phat hanh t~i Trung tam luu Icy chUng khoan Vi~t Nam (VSD)
va So Giao dich Chung khoan Thanh ph6 H6 Chi Minh (HSX);

Thl,Ic hi~n cac cong vi~c khac c6 W~nquan d~n dqt phat hanh c6 phi~u de chia c6
ruc nhfun dam bao quy~n lQ'iCllac6 dong va IQ'iich hQ'pphap cua Cong ty.

Xu ly cac vftn de phat sinh khac trong qua trinh phat hanh c6 phi~u trei c6 ruc thee
quy dinh hi~n hanh.

3. Ban eB pbi~u quy ella Cong ty

3.1 Can err

S61uQ'Dgc6 phi~u quy Clla C6ng ty hi~n nay la 432 c6 phi~u. C6 phi~u quy cua Cong
ty s6 IUQ'Dgnh6 va kh6ng c6 quy~n bi€u quy€t (c6 phi~u khong luu hanh) m~t thai
gian thee d5i va lang phi v6n.

3.2 PbU'ong an ban cB phi~u quy

Ten c6 phi€u: C6 phi€u Cong ty c6 ph~n Xay lip di~n I

Lo~i c6 phi€u: C6 phi€u ph6 thong

M~nh gia c6 phi~u: 10.000 d6ng/c6 phi~u

S61uQ'Dgc6 phi~u da phat hanh: 191.188.159 c6 phi€u

S6luQ'Dg c6 phi~u dang luu hanh: 191.187.727 c6 phi€u

S6 lUQ'Dgc6 phi€u quy tru6c giao dich: 432 c6 phi~u

S6 lu~g c6 phi€u quy d~ xu~t ban cho nguai lao dong nim trong Chuong trinh
ESOP Ian nay;

Cp qUI432 c6 phi€u (tuong duong 0,0002% s6 luqng c6 phi~u dang luu hanh)
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Gia ban c6 phieu quy cho nguoi lao dong: 10.000 d6nglc6 phan

S6 ti~n du kien thu diroc: 4.320.000 d6ng

D6i nrong chao ban c6 phieu quy: Can b(_)quan ly, CBNV c6 vai tro dong g6p
quan trong, tich cue vao k€t qua kinh doanh va Chien hroc phat trien cua Cong ty,
danh sach cu th~ se duoc H(_)id6ng quan tri Cong ty phe duyet. Dai hoi d6ng c6
dong uy quyen cho Hoi d6ng quan tri quyet dinh va ban hanh quy che, tieu chi va
danh sach can bQcong nhan vien duoc mua c6 phieu quy thee chuang trinh ESOP;

Han ch€ chuyen nhirong: S6 hrong c6 phieu ban theo chuang trinh ESOP bi han
ch€ chuyen nhuong 2 nam k~ illngay hoan t~t giao dich ban c6 phieu quy;

Truong hop can bQ, nhan vien thoi khong lam viec t<;iiPCC 1 truac thai h<;lnc6
phi€u bi h<;lllch€ chuy~n nhuQ'llg: D<;lih(_)id6ng c6 dong uy quy~n cho HQi d6ng
quan trl Cong ty quy€t dlnh xu Iy s6 c6 phi€u ESOP I§n nay cua can bQ, nhan vien
nghi vi~c.

Thai gian th\l'c hi~n ban: trong nam 2021, ngay sau khi duQ'cUy ban chUng khoan
nha nuac ch~p thu~ giao dich ban c6 phi€u quy va dam bao phu hqp thee quy
dinh cua phap lu~t

Phuang an xU Iy c6 phi€u quy khong ban h€t: D<;lihQi d6ng c6 dong uy quy~n cho
HQi d6ng qufm tri phan ph6i ti€p cho can bQ cong nhm vien khac vai cung muc
gia ban cho can bQcong nhan vien thee danh sach ban d§u.

4. Ph at himh c&phi~u mOi cho Can bq cong nhan vien theo chuO'ng trinh ESOP

4.1 Can Ctr va m\lc dach phat hanh hanh

T<;limQt s6 Icy D<;lihQi c6 dong truac day HDQT Cong ty da dua n(_)idung ESOP
vao k€ hO<;lch,tuy nhien qua hon 16 nam c6 ph§n h6a Cong ty v~n chua th\l'c hi~n
ESOP l§n nao;

Can cu muc d(_)d6ng g6p d.t tich C\l'Cva anh hu6ng trvc ti€p d€n k€t qua kinh
doanh cua PCC 1 tir dQi ngu Can b(_)di~u hanh, nhan vien su~t s~c cua cong ty
trong giai dO(,lnhi~n nay;

Can cu th\l'Ct€ v~ suc ep gia tang c(,lnhtranh thu hut nhan ltJc chat IUQ'llgcao trong
giai dO<;lllhi~n t(,liva cac nam ti€p theo, di,icbi~t d6i vai nganh nang IUQ'llgtrong
giai dO(,lnthu hut d§u tu h~p d~n, nhu cfiu tuy~n d\lng nhan SlJ chuyen mon gioi,
chuyen gia Ia dt cao cua cae Cong ty d§u tu nang IUQ'llgc6 v6n nuac ngoai, cac
cong ty, t~p doan trong nuac mai gia nh~p nganh nang IUQ'ng;

D~ giai quy€t nhung kh6 khan, rao can eua Ban di~u hanh trong k€ ho~ch thu hut
va phM tri~n ngu6n nhan hJCchat IUQ'llgeao, trung thanh, tin c~y dap frng cac ml,lc
tieu chi€n luQ'c tang tru6ng lien tl,lc cua Cong ty giai do~n 2021-2025. K€ ho~eh
phM hanh c6 phi€u ESOP l§n nay g~n li~n vai cac giai phap d6ng b(_)trong ml,le
tieu phM tri~n ngu6n nhan IIJecua PCC 1.

4.2. Phuo'ng an phat h~lnh c&phi~u mOi cbo CaDbi} coog ohao VieD theo cbu'O'ng
trlnh ESOP

Ten c6 phi€u: C6 phi€u Cong ty e6 ph§n Xay l~p di~n I

LO(,lic6 phi€u: C6 phi€u ph6 thong

M~nh gia c6 phi€u: 10.000 d6ngl c6 phi€u

S6 IUQ'llgc6 phi€u da phM hilnh: 191.188.159 c6 phi€u
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So hrong c6 phieu dang luu harm: 191.187.727 c6 phieu

S6 IUQ1lg c6 phieu du ki€n phat hanh: nrong duong 3% t6ng sa IUQ1lg c6 phieu
PCC 1 dang hru hanh va bang: 5.735.631 c6 phieu;

Tong gia tri thea menh gia dir ki~n phat hanh: 57.356.310.000 d6ng

Gia phat hanh: 10.000 d6nglc6 phieu

f)6i nrong chao ban: Can bo quan ly, CBNV co vai tro dong gop quan trong, tich
ClJCvao k€t qua kinh doanh va Chi€n hroc phat trien cua Cong ty, danh sach cu th~
se duoc Hoi d6ng quan tri Cong ty phe duyet. Dai hoi d6ng c6 dong uy quyen cho
HOi d6ng quan tri quyet dinh va ban hanh quy che, tieu chi va danh sach can be>
cong nhan vien duoc mua c6 phieu phat hanh moi thea chuang trinh ESOP

H~ ch~ chuyen nhuong: c6 phieu phat hanh cho can bo, cong nhan vien se bi h~n
ch€ chuy~n nhUQ1lg 02 nam k6 illngay hom thanh dqt phat hanh.

TruOng hQ'Pcan bQ, nhan vien thoi khong lam vi~c t~i PCC 1 truac thai h~ c6
phi€u bi h~n ch€ chuy~n nhUQ1lg:f)~i hoi d6ng c6 dong uy quy~n cho HOi d6ng
quan tri Cong ty quy€t d!nh xu ly s6 c6 phi€u ESOP lfrn nay cua can bo, nhan vien
nghi vi~c.

K€ ho~ch phat hanb c6 phi~u ESOP lfrn nay dlJ ki€n cho khoang thai gian 2- 3
nam tinh ill nam 2021. Thai gian thlJChi~n trong nam 2021, ngay sau kill duQ'cUy
ban ch(rng khoan nha nuac chip thu~n dqt phat harm, dam bao phli hQ'Pthea quy
dinh cua phap lu~t va duQ'c thlJc hi~n d6ng thai vo; dqt ban c6 phi€u quy neu t~i
m\lC3.

Phuang an xu ly c6 phi€u khong chao ban h€t: f)~i hoi d6ng c6 dong uy quy~n cho
HOi d6ng qufm trt phan ph6i ti€p cho can bo cong nhan vien khac vai cling muc
gia ban cho can bOcong nhfm vien theo danh sach ban d§.u.

4.3. Phuong an Stf d1}ng van thu dlfQ'Ctil' dQ1 ban c5 phi~u quy va phat hanh c5
phi~u mm cho can be}cong nhan vien theo chuong trinh ESOP

T6ng s6 ti~n thu duQ'csau khi ban c6 phi€u quy, phM hfmh c6 phi€u mai cho nguai lao
dong Cong ty thea Chuang trinh ESOP la 57.360.630.000 d6ng se duQ'csu d\lng d~ b6
sung v6n lUll dong cua Cong ty. Phuang an su dl,mgvan C\l th~ se do Hoi d6ng quan tri
quy€t dinh tren cO' sa dam bao IQ'iich cua Cong ty va dam bao tuan thtl quy dtnh cua
phap lu~t co lien quan.

4.4. PhuO'ng an dam bao vi~c ban c5 phi~u quy va phat hanh c5 phi~u mm cho
can be}cong nhan vien theo chuO"Ilgtrinh ESOP dap rrng quy dinh v~ tY I~ SO' hii'u
nlfCYCngoai

f)~i hoi d6ng c6 dong uy quy~n cho HOi d6ng quan tri quy€t dtnh phuang an dam bao
vi~c ban c6 phi€u quy va phlit hanh c6 phi€u mai cho can bo cong nhan vien thea
chuang trinh ESOP GapLrogquy dinh v~ tY l~ sa hCrulllrac ngoai trong truang hQ'pban
c6 phi€u quy va phat hanh c6 phi€u mo·icho nguai lao Gong la nha d§.utu nuac ngoai.

4.5 Uy quy~n cho He}idAng quan trj

f)~i hoi d6ng c6 dong uy quy~n cho HOi d6ng quan trt quy€t dtnh t!t ca. cac v!n d~ lien
quan den phuang an ban c6 phi€u quy, phM hanh c6 phi€u mai cho can bo cong nhan
vien theo chuang trinh ESOP, Cl,lth~:
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Ban hanh quy ch€ ban c6 phieu quy va phat hanh c6 phieu moi cho nguoi lao dong
d€ thirc hien phirong an nay;

Quyet dinh tieu chi, danh sach can bQ cong nhan vien du dieu kien tham gia
chuong trinh va s6 IUQ'Ilgc6 phieu ban/phat hanh cho timg can bo, cong nhan vien;

Quyet dinh thai diem ban c6 phieu quy, chao ban c6 phieu phat hanh theo chirong
trinh ESOP;

Quyet dinh phirong an chi ti€t su dung tien thu duoc tir dot ban c6 phieu guy va
phat hanh c6 phieu moi theo chuang trinh ESOP;

Quyet dinh Iva chon dan vi tu v§n va dai ly ban c6 phieu guy;

Quyet dinh phirong an xu ly s6 IUQ'Ilgc6 phieu khong chao ban h€t cua dot ban c6
phieu guy va phat hanh c6 phieu moi theo chuang trinh ESOP (neu co);

Thuc hien cac thu tvc dn thi~t d€ bao cao vi~c ban c6 phi€u guy, bao cao phM
hanh c6 phi€u m6i cho nguai lao dQng theo chuang trinh ESOP v6i Uy ban chUng
khoan Nha nu6c (UBCKNN), b6 sung ho~c sua d6i phuang an theo yeu cAu cua
UBCKNN ho~c cho mvc dich tuan thu cac quy dinh phap lu~t lien quan;

Thvc hi~n cac cong vi~c cAnthi€t d€ ti€n hanh dang kY luu kY va niem y€t b6 sung
;. A h·;' hht h'>'~l.th" th h t' h ESOP . T t" 1 Jr.', h'so co p_leu p__a __rum __em __eo c__uong n_n___ t~u rung am Uti 1:\.J C ung

khoan Vi~t Nam (VSD) va Sa Giao Dich ChUng Khoan Thanh ph6 H6 Chi Minh
(HOSE);

Sua d6i cac di~u lien quan d€n v6n di~u l~, c6 phAn, c6 phi€u trong Di~u l~ cua
Cong ty sau khi hoan t§t dqt phat hanh c6 phi€u m6i theo chuang trinh ESOP;
d6ng thai thvc hi~n cac thu tvc thay d6i dang kY kinh doanh cua Cong ty lien quan
t6i vi~c thay d6i v6n di~u l~ theo k€t qua cua dqt phM hanh neu tren v6i Ca quan
nha nu6c co thAm quy~n;

Thl,Ic hi~n cac cong vi~e khac co lien guan d~ hoan thanh cae nQi dung cong vi~c
duQ'cgiao;

HQi d6ng quim tr! dUQ'cphep uy quy~n eho T6ng giam d6e d~ thl,Ichi~n mQt ho~c
mQt s6 cac eong vi~c C\l th~ neu tren.

5. V6n di~u I~ sau phM himh

V6n di~u l~ hi~n hfru:

T6ng v6n di~u l~ t(;l.mtinh sau khi hoan thanh vi~c
phM hanh.

Trongao

+ Tang ttl:phdt himh e6phiiu tli trd e6 tue nam 2020

+ Tang til' phdt himh e6 phiiu mai cho dm b(J cong
nhan vien thea ehuang trlnh ESOP

T6ng s6 ti~n thu duQ'c sau dqt ban c6 phi€u quy va
phM hanh c6 phi€u m6i eho can bQ cong nhan vien
theo chuong trinh ESOP
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V. Chii tjch HQi dang quan tr] kiem nhiem T6ng Giarn d3e Cong ty.

Thuc hien quy dinh phap lu~t v~ viec Chu tich Hoi d6ng tri khong kiem nhiem chirc
danh T6ng giam d6c Cong ty, Hoi d6ng quan tri Cong ty dil lira chon nhan su phu hop
d~ dam nhiem vi tri T6ng giam d6c Cong ty trong thai gian toi.
D~ cong tac di~u hanh va chuyen giao phil hop voi cac nhiem vu san xu§t kinh doanh
hien nay, Hoi d6ng quan tri trinh Dai h{>id6ng c6 -dong 2021 thong qua viec Chu tich
H{>id6ng quan tri tiep tuc kiem nhiem chirc danh T6ng giam dbc Cong ty khong muon
han 0111112021.
VI. Thu lao ella HQi dang quan tr], Ban ki~m soat, Thtr kY Cong ty nam 2021.

H{>id6ng quan tri trinh D~i h{>id6ng c6 dong rrghi quy~t mue ph\! e§p eua H{>id6ng
quan trt, Ban ki~m soat, thu kY Cong ty nam 2021 nhu sau:

+ Chu tich HDQT: 20.000.000 d6ng/thang.

+ Thanh vien HDQT: 5.000.000 d6nglthang.

+ TruOng Ban ki~m soat: 6.000.000 d6ng/thang.

+ Thanh vien Ban ki~m soat: 2.000.000 d6ng/thang.

+ Thu kY Cong ty: 2.000.000 d6nglthang.

Tren day la cac n{>idung thu{>cthdm quy~n quy~t dinh cua D~i h{>id6ng c6 dong
nam 2021.

H{>id6ng qwin tri Cong ty kinh trinh d~i h{>ixem xet va .quy~t dinh.

Noi nh~n:
- Nhu tren;
- LuuHDQT.

Trinh Van Tuftn
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CONG TY co PIIAN xAY LAP DI¥N I

Phu lue 01: KE HO~CH PHAN PHOI L<}I NHU!N NAM 2020
( Dinh kern To trinh s6 0 lfITr-PCC I-HDQT cua HQi d6ng quan tri Cong ty)

" ... .. ," sA: r>.'STT Chi tieu' ' Ty l~ Olen
-

I LQi nhu~n sau thui TNDN phdn b8 cho c8 dong 512.806.303.331PCC1 tren BC KQKD hClJlnhit nam 2020

II LQi nhu~n sau thui TNDN tren BC KQKD 704.807.968.784rieng Dam 2020

1 Loi nhuan sau thu€ ti:r KQKD nam 2020 442.460.577.397

2 Loi nhuan duoc chia tir viec d~u tilvao cac cong 262.347.391.387ty con nam 2020

III Trieh cac quy t~i Cdng ty me (trich l~p tren s8
81.254.967.575lqi nhu~n hClJlnhit Dam 2020)

1 Quy d~u tilphat trien 10% 47.797.039.750

2 Quy khen thirong Ban di~u hanh 2% 9.559.407.950

,., Quy khen thuong, phuc 19i 5% 23.898.519.875.)

IV Loi nhuan sau thu~ hop nbit Dam 2020 sau khi
431.551.335.756trieb quy (IV)=(I) - (III)

V :D~xmh ehia c&nrc nam 2020 20% 382.376.318.000
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CONG TY co pHA.N
xAY LAP I>I~N I

CONG HOA xA HOI CHiT NGHlA VIET NAM. . .
D()c l~p - TI! do - Hanh phuc

S5: 02/TTr-PCCI-HDQT Ha N6i, ngay 02 thang 04 nam 2021

TOTRlNH-02
V/v: Thay d6i ten Cong ty; sua d6i, b6 sung nghanh ngh€ kinh doanh;
Sua d6i Di€u l~ Cong ty va thong qua cac Quy ch~ thuoc thfun quyen

phe duyet cua Dai hQi d6ng c6 dong.

Kinh girl: D~i hqi dAng c8 dong thueng nien nam 2021

- Can cir Luat Doanh nghiep s5 59/2020lQH14 ngay 17/06/2020 co hieu hrc thi
hanh ill01/01/2021 va cac van ban huang dan thi hanh;

- Can cu Luat Chung khoan s5 54/2019/QH!4 ngay 26/11/2019 co hieu hrc thi
hanh nr 01/0112021 va cac van ban hu6ng dan thi hanh;

- Can Cll Nghi dinh s5 155/,20~0/Nf)-CP ngay 3111212020 cua Chinh phu quy
dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Luat clnrng khoan;

- Can ctr Thong nr s6 11<;i/20,20/TT-B,TC ngay 31112/2020 cua Botnrong Be)Uti
ehinh huang dan mQt so djeu cua ve quan tri cong ty ap dung doi voi Cong ty
dai chung t~i ~ghi dinh so 15~/20,20/Nf)-CP ngay 31/12/2020 cua Chinh phu
quy dinh chi tiet thi hanh mQt so dieu cua Lu~t chUng khoan;

- Can cll Di€u l~ hi~n hanh cua Cong ty c6 phftn Xay Hipdi~n I;
- Can Cll vao yeu cftu qUlin tri, di€u hanh ho~t dQng va san xu§t kinh doanh cua

Cong ty.

HQi d6ng quan tri Cong ty kinh trlnh D~i hQi d6ng c6 dong thong qua vi~c Thay
d6i ten Cong ty; sua d6i, b6 sung nghilnh ngh€ kinh doanh; Sua d6i Di€u l~ Cong ty va
thong qua cac Quy ch~ thuQc thfun quy€n cua D~i hoi d6ng c6 dong, C\lth~ nhu sau:

1. Thay-d8i ten~Cong- ty

Ly do thay d6i: Ten gQi hi~n nay cua eong ty dugc Thu tu6ng chinh phu phe duy~t
va da dugc f)~i hQi d6ng c6 dong thong qua t~i thai di~m c6 phftn hoa Cong ty tlr
Doanh nghi~p nha nuac, nam 2005.

f)~n nay ten Cong ty khong con phil hQ'Pv6i qui mo, nganh ngh€, sfmphfun vai cac
ho~t d?ng dftu illva SXKD, nh§t la xu th~ phat tri~n cua.kinh t~ thi truang va hQi nh~p
quoc te ngay cang sau rQng.

Nhfun gop phftn nh~ di~n thuang hi~u, nang cao vi th~ va hinh anh cua Cong ty
tren thi truang c~ tranh mllc dQngay mQt gia tang.

HQi d6ng quan tri Cong ty kinh trinh f)~i hQi d6ng c6 dong thong qua vi~c thay d6i
ten Cong ty, C\lth~:

Ten Cong ty hi~n t~i:

Ten ti~ng Vi~t: CONG TY CO pHAN xAY LAP DI¥N I

Ten vi~t bAng ti~ng nuac ngoai: POWER CONSTRUCTION JOINT STOCK
COMPANYNOI

Ten vi~t t~t: PCCI
1



Ten Cdng ty dl}'ki~n thay d8i:
Ten tieng Vi~t: CONG TY co plIAN T~ 1l0AN PCI
Ten vi€t bang tieng mroc ngoai: PC1 Group

Ten viet t~t: PC 1 Group

Uy quyen cho Chu tich HDQT quyet dinh thoi di€rn thuc hien va thay mat Dai
h9i d6ng c5 dong ban hanh Quyet dinh thay d6i ten Cong ty trong nam 2021; quyet
dinh di~u chinh cac n9i dung lien quan trong qua trinh thirc hien thu tuc dang Icy thay
d5i ten Cong ty voi co quan nha mroc co thfun quyen nham dam bao tuan thu quy dinh
cua phap lu~t trong d~t ten Doanh nghiep (neu co). Giao Ngiroi dai dien thea phap luat
t5 chirc thirc hien cac thu tuc dang Icy thay d5i ten Cong ty voi co quan nha mroc co
tham quyen va Sua d5i Di~u l~ Cong ty thea quy dinh.

2. Sua d8i, b8 sung nghanh ngh~ dang kY kinh doanh
L1' do sua d5i, b6 sung: Viec sua d5i, b6 sung nghanh ngh~ kinh doanh nhfun dap

Ung nhu cAu rna f9ng va phat tri~n ho~t d9ng san xuit kinh doanh cua Cong ty cling
nhu thgc hi~n vi~c c~p'nh~p rna nghanh phil hqp vai quy dinh cua phap lu~t.

N9i dung sua d5i, b5 sung: Chi tiit thea Ph'?ll'?lc1ilinh kern.

HOi d6ng quan tri kinh trinh Dc;tih9i d6ng c5 dong thong qua vi~c sua d5i, b6
sung nghanh ngh~ kinh doanh thea Phl,l ll,lc 1 dinh kern va uy quy~n cho Nguai dc;ti
di~n thea phap lu~t cua Cong ty thl,lChi~n cac thu tl,lc sua d6i, b6 sung nghanh ngh~
kinh doanh v6i ca quan nha nu6c co thfun quy~n va sua d5i Di~u l~Cong ty thea quy
dinb.

3. Sfra d8i Ili~u l~ Cong ty
L1' do sua d6i Di~u l~: Tren ca sa thay d5i cua chinh sach phap lu~t v~ doanh

nghi~p, chUng khoan va ho~t d9ng quan tri, di~u hanh thl,lCt€ cua Cong ty, H9i d6ng
quan tri da t6 chuc fa soat, sua d6i, b6 sung Di~u 1~Cong ty. Theo do, di~u chinh thu
tl,l cac Di~u khoan, sua d6i, b6 sung va chia tach rnQi s6 n9i dung trong Di~u l~, di~u
chinh chi ti€t m9t s6 n9i dung cua cac Di~u khoan dam bao tinh 10 gic, phil hqp vai
quy dinh m6i- cua-Lu~t doanh-nghi~p, Lu~t chUng-khoan co hi~u-ll,lC-thi-hanh-k~ til
ngay 0110112021 va phil hqp vai Di~u l~ mftu ap dl,lllgd6i v6i Cong ty dc;tichUng ban
hanh kern thea Thong tu s6 116/2020/TT-BTC ngay 31112/2020 cua B9 Tai chinh
huang d§n rn9t s6 di~u v~ quan tri cong ty ap dl,lngd6i vai Cong ty dc;tichUng tc;tiNghi
dinb 155/2020/ND-CP.

N9i dung Di~u l~ sua d6i: Chi liit DiJu I? Cong ty thea Ph'?li'?lc2 ilinh kern

H9i d6ng quan tri kinh trinh Dc;tih9i d6ng c6 dong thong qua vi~c sua d6i Di~u 1~
va ban hanh Di~u 1~mai cua Cong ty thea cac n9i dung d~ xuit sua d6i va toan van dl,I
thao Di~u 1~trinh tc;tiCU9ChQPD~i h9i d6ng c6 dong. Di~u 1~m6i se co hi~u ll,Ick~ tu
ngay Dc;tih9i d6ng c6 dong thong qua va thay th€ cho Ban di~u 1~hi~n hanh. Giao
Nguai dc;tidi~n thea phap lu~t cua Cong ty t6 chuc hoan thi~n va kY ban hanh Di~u 1~
rn6i thea quy dinb.

4. Thong qua dic Quy ch~ thuqc th§m quy~n cua Il~i hqi dang c8 dong
Lu~t doanh nghi~p nam 2020, Lu~t chUng khoan nam 2019, Nghi diM

155/2020/ND-CP s6 co hi~u ll,Icthi hanh k~ til ngay 0110112021 thea do quy dinh Dc;ti
h9i d6ng c6 dong la ca quan co thfun quy~n phe duy~t cac Quy ch€ quan tri n9i b9,
Quy ch€ hoc;ttd9ng cua H9i d6ng quan tf!, Quy ch€ ho~t d9ng cua Ban ki~m soat.
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Thong ill s5 116/2020/TT-BTC huang dfu1mot s5 diSu vS quan tri Cong ty ap dung
d5i voi Cong ty dai chung c6 hieu lire k~ ill ngay 15/02/2021 ciing da: ban hanh cac
mfru Quy che nay d€ cac Cong ty dai chung tham chien xay dung trinh Dai hQi d6ng c6
dong phe duyet.

Can err vao cac quy dinh cua phap lu~t neu tren va thuc ti~n hoat dQng cua
Cong ty, HQi d6ng qulin tri da:soan thao Quy ch~ quan tri noi bQ trinh Dai hQi d6ng c6
dong phe duyet ban hanh thay th~ Quy ch~ quan tri noi bo hien hanh cua Cong ty
(diroc xay dung tren co So'cac noi dung thea quy dinh tai TT 95/20217/TT-BTC, Luat
doanh nghiep nam 2014 va Luat chirng khoan nam 2006 (sua d6i, b6 sung nam 2010))
va Quy ch~ ho~t dong CllaHOi d6ng qmin trt thay th~ Quy eh~ hOliltdong eua HOi d6ng
quan tri da: dUQ'eHOi d6ng quan tri ban hanh nam 2020. Ban ki~m soat da: so~n thao
Quy ch~ ho~t dong ella Ban ki~m soat dS trinh D~i hQi d6ng c6 dong phe duy~t. VS
t6ng th~ cae quy dinh eua Quy eh~ quan tri noi bo, Quy eh~ ho~t dong eua HOi d6ng
quan tri, Quy eh~ ho~t dong eua Ban ki~m soat la S\I e\l th~ h6a cae quy dinh eua Lu~t
doanh nghi~p 2020, Lu~t chUng khoan nam 2019, DiSu l~ Cong ty, Nghi diM
155/2020/ND-CP va d\Ia tren rnfru dUQ'eban hanh kern thea Thong ill 116/2020/TT
BTC.

NOi dung e\l th~ eua Quy ch~ quan tri noi bO, Quy eh~ ho~t dong cua HOi d6ng
quan trt, Quy ehe hO{l.t dong eua Ban ki~rn soat: chi tiit thea Ph~ l1Jc3, Phti ltic 4 va
Ph¥ ltic 5 tlinh kern.

HQi d6n~ quan trt kinh trinh ~~i hoi d6ng e6 dong th?ng qua Quy eh~ quan ,trt
nQi bQ, Quy che ho~t dong eua HQi dong quan trt va Quy ehe ho~t dQng eua Ban kiern
soat thea cae D\I thao Quy eh~ dinh kern To trinh nay. Quy eh~ quan tri noi bo va Quy
ch~ ho~t dong cua HQi d6ng quan tri se e6 hi~u l\Ic k~ illngay Chu ttch HOi d6ng quan
trt thay rn~t HOi d6ng quan tri Icy ban hanh. sau khi dUQ'eD~i hOi d6ng e6 dong phe
duy~t. Quy eh€ ho~t dQng eua Ban ki~m soat se e6 hi~u l\Ie k~ ill ngay Truang ban
ki€m soat thay rn~t Ban ki~m soat Icy ban hanh. sau khi dUQ'eD~i hQi d6ng e6 dong phe
duy~t.

Kinh trinh d~i hOi d6ng c6 dong xern xet va thong qua.

Tran tr9ng./.

Noi nhin:
- Nhu tren;
- Luu lIDQT.
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PHV LVC 01. NOI DUNG sirA DOl, BO SUNG NGIIANH NGHE
KINHDOANH

(Dinh kern Til trinh 86 02 ITTr-PCCI-HDQT ngay 02 (hang 04 ndm 2021)

1.Bo nganh, nghi kinh doanh sau:

STT
Ten nganh, ngh~ kinh doanh dll(}'Cbo

Mi nganh Ghi chii
khoi danh sach di dang kY

1
Giao due nghe nghiep

8532
- Chi ti8t: Dao tao nghe xay lApdien;

Xay dung cong trinh ky thuat dan dung khac
- Chi ti~t: Xay lAp cac cong trinh dirong day tai di~n va

2 tram bien ap, cac cong trinh nguon dien, cac cong trinh 4290
cong nghiep, dan dung, ky thuat ha t§ng, giao thong, thuy
IQ'i,buu ehinh vi~n thong;

3
San xu~t, truyen tai va phan ph6i dien

3510
Chi ti~t: San xu~t di~n

4 Chuan bi mi.itbang 4312

5 Ban buon kim loai va quang kim 10l;1i 4662

2. Bo sung nganh, nghe kinb doanh nlnr sau:

STT Ten nganh, ngh~ kinh doanh dll(}'Cb6 sung Mi nganh Ghi chu

1 Dao tao sa e~p 8531
Chi ti~t: Dao tao nghe xay lApdi~n;

2 Bao t~o trung e~p 8532
Chi ti~t: Dao t~o ngh~ xay lApdi~n;

3 Dao ~o eao dfug 8533
Chi tick Dao t~o ngh~ xay lApdi~n;

4 Xay dlJl1gnha d€ 6 4101

5 Xay dlJl1gnha khong d€ 6 4102

6 Xay dlJl1geong trinh duang sAt 4211

7 Xay dlJl1geong trinh duang bQ 4212

8 Xay dlJl1geong trinh di~n 4221

9 Xay dlJl1geong trinh e~p, thoat nuae 4222

10 Xay dlJl1geong trinh vi~n thong, thong tin lien l~e 4223
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11 Xay dung cong trinh cong ich khac 4229

12 Xay dung cong trinh thuy 4291

13 Xay dung cong trinh khai khoang 4292

14 Xay dung cong trinh che bien, chS tao 4293

15 Xay dung cong trinh Icy thuat dan dung khac 4299

16 Ban buon kim loai va quang kim loai (trir kinh doanh vang 4662
mieng)

17 Chuan bi m~t bang (khong bao g6m hoat d(>ngdo min va 4312
n6 min)

18 San xuAt di~n 3511
(Tnr thuy di~n da muc tieu va dien hat nhan)

,
3. Sila doi chi tiet nganh, nghe kinh doanh sau:

STT Ten nganh, ngh~ kinh doanh dllq'c sira d6i chi ti~t Ma nganh Ghi chu

1 Hoat d(>ngki~n true va illvan Icy thuat co lien quan 7110

Chi ti~t: Khao sat, thiet kS xay dung cac cong trinh dien,
~ong nghiep, dan dung, tu vilit giam sat, d~n bu, giai phong

~~t bang; Gieim sat cong tac xay d\lllg va hoan thi~n; Giam
~at cong tac l~p d~t thi~t bi cong trinh, Giam sat cong tac

l~p d~t thi~t bi cong ngh~;

Thi~t k~, th§m tra thi~t k~ xay d\lllg cong trinh, bao g6m:
rrhi~t k~ kiSn trUc cong trinh; thi~t k~ cong trinh dUCmgday
IVatrl;lffibi~n ap; thi~t k~ k~t cAucong trinh dan d\ll1g - cong

nghi~p; thi~t k~ ca - di~n cong trinh; thi~t k~ cAp - thoat
nu6c cong trinh; thi~t k~ xay d\lllg cong trinh giao thong;
hi~t kS xay d\lllg cong trinh nong nghi~p va phat tri~n
nong thon; thi~t k~ xay d\lllg cong trinh hl;ltkg kY thu~t. f)it~u1Nghi

Khilo sat xay d\lllg bao g6m: Khilo sat dia hinh; khilo sat dinh
100/2018/Nf)-

dia chAtcong trinh. CP

Gieim sat cong tac xay d\lllg bao g6m: Gieim sat cong tac
xay d\lllg cong trinh dan d1,lng- cong nghi~p va hl;ltAng kY
hu~t; Gieim sat cong tac xay d\lllg cong trinh dUCmgday va
~l;lffibi~n ap; Gieim sat cong tac xay d\lllg cong trinh giao
!thong; Gieim sat cong tac xay d\lllg cong trinh nong nghi~p
IVaphat tri~n nong thon;
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Xac dinh, tham tra du toan xay dung

Quan 11'du an d§.utu xay dung

Ki~m dinh xay dung.

Quan 11'chi phi d§.unr xay dung.

Lap quy hoach xay dung

Xac dinh, tham tra tang mire d§.unr xay dung; phan tich
rui ro va danh gia hieu qua d§.unr cua dir an;

Xac dinh chi tieu sufit v6n <faunr, dinh mire xay dung, gia
xay dung cong trinh, chi s6 gia xay dung; Di€u 113Nghi

Lap, thfun tra h6 sa thanh toan, quyet toan v6n d§.u ttl xay dinh

P\Illg, quy d6i v6n d§.unr cong trinh xay dung sau khi hoan
63/20I4/ND-CP

~anh duoc nghiem thu ban giao dua vao sir dung.

Tu vAndfiu th§.u;

Tu vfin d§.unr xay d\Illg cong trinh di~n, bao g6m: Nhi~t
Di~u 1Thong ttl

kti~n (trong do co di~n sinh kh6i, nha may di~n sir d\lIlg 36/201SnT-
~hAt thai rfut), thuy di~n va cac d~ng nang luqng tai t~o BCT

~ac; dUOngday va tr~m bi6n ap;

Tu vAn giam sat thi cong cong trinh di~n, bao g6m: Nhi~t
di~n (trong do co di~n sinh kh6i, nha may di~n sir d\mg
chAt thai rfut), thUy di~n va cac d~g nang luqng tai t~o
khac; dUOngday va tr~m bi6n ap.

4. Nganh ngh~ kinh doanh eiia Cong ty sau khi thl!c hi~n vi~c thay doi, bo sung
va c~p nh~p rna nghanh nhO' san:

STT Ten nganh, ngh~ kinh doanh Ma nganh Ghi chu

Tu vAn,moi giai, dAugia bAtdQng san, dAugia quy€n Slr
d\Ing dAt
- Chi ti6t: Dich V\l tu vAnbAtdQng san; Dich V\l moi gi6i

1 bAtdQng san; Dich V\l djnh gia bAtdQng san; Dich V\l san 6820
giao dich bAtdQng san; Dich V\l quang cao bAtdQng san;
Dich V\l quan Iy bAtdQng san; T6 chuc dich V\l quan ly,
v~ hanh va khai thac khu do thi, nha chung cu cao t&ng.

Kinh doanh bfit dQng san, quy€n sir d\mg dAtthuQc chu sa
hfru, chu sir d\mg ho~c di thue
- Chi ti6t: D§.utu t~o I~p nha, cong trinh xay d\Illg d~ ban,
cho thue, cho thue mua; Mua nha, cong trinh xay d\Illg d~

2 ban, cho thue, cho thue mua; Thue nha, cong trinh xay 6810
d\Illg d~ cho thue I~i; D§.utu cai t~o dAtva d§.utu cac cong
trinh h~ t&ngtren dAt thue d~ cho thue dAtdffco h~ t§.ng;
Nh~ chuy~n nhuqng quy€n sir d\mg dAt,d§.utu cong

, trinh h~ t§.ngd~ chuy~n nhuqng, cho thue; thue quy€n sir
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dung dAt da: co ha t§ng d€ cho thue lai.

3 Dao tao so cAp 8531Chi ti~t: Dao tao ngh€ xay l~p dien;

4 Dao tao trung c~p 8532Chi ti~t: Dao tao ngh€ xay l~p dien;

5 Dao tao cao dfutg 8533Chi ti~t: Dao tao ngh€ xay l~p dien;

6 Xay dung nha d€ 6 4101

7 Xay dung nha khong d€ 6 4102

8 Xay dung cong trinh dirong s~t 4211

9 Xay dung cong trinh dirong bQ 4212

10 Xay dung cong trinh dien 4221

11 Xay dung cong trinh cAp,thoat mroc 4222

12 Xay dung cong trinh vi~n thong, thong tin lien lac 4223

13 Xay dung cong trinh cong ich khac 4229

14 Xay dung cong trinh thuy 4291

15 Xay dung cong trinh khai khoang 4292

16 Xay dung cong trinh ch~ bien, ch~ tao 4293

17 Xay dung cong trinh Icy thuat dan dung khac 4299

18 Ban buon kim lo~i va qu~ng kim lo~i (trir kinh doanh vang 4662mi~ng)

19 Chu~n bi m~t bfutg (khong bao g6m ho~t dQng do min va 4312nb min)

20 San xuAtdi~n 3511(Till thuy di~n da ml}c tieu va di~n h~t nhan)

21 Ban buon thi~t bi va linh ki~n di~n tlr, vi~n thong 4652

Ban buon may moc, thi~t bi va ph\l rung may khac

22 - Chi ti~t: Ban buon may moe, thi~t bi di~n, v~t li~u di~n 4659(may phat di~n, dQng cO'di~n, day di~n va thi~t bi khac
dung trong m~ch di~n)

23 Ban Ie may vi tinh, thi~t bi ngo~i vi, ph§n m€m va thi~t bi 4741vi~n thong trong cac cira hang chuyen doanh

Ho~t ~Qngki~n trUc v~ tu,vk Icy thu~t co lien quan
Chi tiet: Khao sat, thiet ke xay d\l11gcac cong trinh di~n,

, cong nghi~p, dan d\lllg, tu vAngiam sat, d€n bu, giai

24 phong m~t bfutg; Giftm sat cong tac xay d\l11gva hoan 7110thi~n; Giftm sat cong tac l~p d~t thi~t bi cong trinh, Giftm,
sat cong tac l~p d~t thi~t bi cong ngh~;
- T~~t ~~, ~hfuntra thi~t k~ xay ~lJl1&cong trinh, bao g6m:
Thiet ke kien truc cong trinh; thiet ke cong trinh dUOng
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day va tram bi~n ap; thiet k~ k~t cftu cong trinh dan dung
- cong nghiep; thiet k~ co
- di~n cong trinh; thiet k~ cftp
- thoat nuoc cong trinh; thiet k~ xay dung cong trinh giao
thong; thiet k~ xay dung cong trinh nong nghiep va phat
trien nong thon; thiet k~ xay dung cong trinh ha tkg Icy
thuat.
- Khao sat xay dung bao gom: Khao sat dia hinh; khao sat
dia chftt cong trinh. - Giam sat cong tac xay dung bao
gbm: Giam sat cong tac xay dung cong trinh dan dung
- cong nghiep va ha tftng Icy thuat; Giam sat cong tac xay
dung cong trinh duong day va tram bi~n ap; Giam sat
cong tac xay dung cong trinh giao thong; Giam sat cong
tac xay dung cong trinh nong nghi~p va phat tri~n nong
thon;
- Xac d!nh, thfun tra dg toan xay d\ffig - Quan ly dg an dftu
tu xay d\ffig
- Ki~m dinh xay d\ffig.
- Quan ly chi phi dftu tu xay d\ffig.
- L~p quy ho~ch xay d\ffig
- Xac djnh, thfun tra tbng muc dftu tu xay d\ll1g; phan tich
nii ro va danh gia hi~u qua dftu tu cua dg an;
- Xac dinh chi tieu suftt v6n dftu tu, dinh muc xay d\ffig,
gia xay d\ffig cong trinh, chi s6 gia xay d\ffig;
- L~p, thfun tra h6 sa thanh toan, quy~t toan v6n dftu tu
xay dgng, quy dbi v6n dftu tu cong trinh xay d\ffig sau khi
hoan thanh duQ'cnghi~m thu ban giao dua vao su d\mg.
- Tu vftn dftu thftu;
- Tu vftn dftu tu xay d\ll1g cong trinh di~n, bao gbm: Nhi~t
di~n (trong do co di~n sinh kh6i, nha may di~n su d\mg
chftt thai rim), thuy di~n va cac d~ng nang lugng tai t~o
khac; dUOngday va tr~ bi~n ap;
- Tu vftn giam sat thi cong cong trinh di~n, bao g6m:
Nhi~t di~n (trong do co di~n sinh kh6i, nha may di~n su
dlplg chftt thai rfut), thuy di~n va cac d~g nang lugng tai
~o khac; dUOngday va tr~ bi~n ap.

25

San xuftt khac chua duQ'cphan vao dau
- Chi ti~t: San xuftt ch~ t~o cQt thep, m~ kern nhung nong
va cac cftu ki~n kim lo~i phl.lCV1.1 dan dlplg va cong
nghi~p;

3290

~6 Gia cong ca khi; xu ly va trang phu kim lo~i 2592

Ho~t dQng dich V1.1 h6 trQ'kinh doanh khac con l~i chua
duQ'cphan vao dau
- Chi ti~t: Xuftt nh~p kh§u cac m~t hang Cong ty kinh
doanh;

8299
i
27

Khai thac da, cat, soi, dftt set
28 _Chi ti~t: Khai thac, ch~ bi~n da cac lo~i;
I

0810
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29 Lap d~t h~ thong di~n 4321

Hoat dQng he; tro dich vu tai chinh chua duoc phan vao
30 dau 6619

- Chi ti~t: Tu vfut d~u tu;

Hoat dQng chuyen mon, khoa hoc va cong nghe khac chua
duoc pharr vao dau
~Chi tiet: £)0 dac ban d6 dia chinh, giai thira, trich do tlura

31 d~t d~ phuc vu d~n bu thi cong cong trinh; Han n6i cap 7490
quang, thi nghiem tnroc va sau khi han noi cap quang; Thi
nghiem, do dien tro ti~p dia cac cong trinh di~n; L~p d~t,
thi nghiem, hieu chinh thiet bi dien, dirong day cap quang;

32 Khai thac quang sit 0710

33 Khai thac quang kim loai khac khong chua sit 0722

34 San xu~t s~t, thep, gang 2410

35 San xudt cac c~u kien kim loai 2511

36 Ren, dap, ep va can kim loai; luyen bQt kim loai 2591

37 V~ tai hang hoa bang dirong bQ 4933- Chi tiet: Kinh doanh v~ tai hang hoa b~ng xe 0 to

38 Ban buon d6 dUng khac cho gia dinh 4649- Chi ti~t: Ban buon d6 di~n gia d\lng, den va bQden di~n;
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CONG TY co PHAN
~====XA;:::AY LAP J):q:N 1

CQNG HOA xA HQI cnu NGHiA VJtT NAM .
I>Qcl~p - Tl}' do - Hanh Phuc

." .
Ha noi, ngay 02'thang 04 nam 2021

_ Can cu Luat Doanh nghiep s6 59/2020/Qf! 14 ngay 17/06/2020 co hieu lire thi
hanh tit 01101/2021 va cac van ban huang dan thi hanh;

- Can err Luat Chung khoan s8 54/2019/QIi14 ngay 26/1112019 co hieu hrc thi
hanh tit 01/0112021 va cac van ban huang dan thi hanh;

- Can cir f)i~u l~ t6 clnrc hoat dQng cua Cong ty C6 phan Xay lilp f)i~n I (PCC 1);

Thirc hien muc tieu nang eao tinh chuyen nghiep trong cong tic quan tri -di~u
hanh, han ch€ nii ro trong hoat dQng san xuftt kinh doanh, dam bao tinh minh bach
tren thi tnrong clnrng khoan d6i v61 cac Cong ty da thirc hien niem yet. Ban kiem
soat kinh trinh Dai hQi d6ng e6 dong thuong nien thong qua k€ hoach hra chon don vi
kiem tom bao cao tai chinh nam 2021 nhu sau :

1.Tieu chi Iva chon Cong ty ki~m toan dt)c I~p:
_ Cong ty ki~m toan trong Danh saeh nhom 04 Cong ty ki~m toan IOn - Big 4.

- Co muc phi ki~m tom phil hqp vai chftt lUQllgva ph~ vi ki~m toano

- Co cac dich V1} tu vfin uu dai cho Cong ty.

2. Ban Ki~m soat trinh D~i hqi dAng cc3dong:
- Phe duy~t k€ ho~ch h,raehQn don vi ki~m tom n&mtrong danh sach Big 4

- Dy quy~n eho HQi d6ng quan tri quy€t dinh hra ehQn don vi ki~m toan Cl} th~
thea d~ xuftt cua Ban ki~m soat d€ thl,fc hi~n ki~m tom bao cao tai chinh nam
2021 eua Cong ty.

- Giao T6ng giam d6c kY hqp d6ng dich V1} ki€m tom vai Cong ty ki~m toan da
dUQ'ell,fachQn.

Tran trQng kinh trinh !
Noi nhan:

- Nhutren;
- LUll:HDQT, BKS

TM. BAN KIEM SOAT
TRtrONGBAN
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PHẦN MỞ ĐẦU 

Điều lệ này được thông qua toàn văn theo Nghị quyết số 01/NQ-PCC1-
ĐHĐCĐ ngày …./04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp điện I. 

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 là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua 
khi thành lập công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này; 

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

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

c. “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc 

hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

d. “Ngày thành lập” là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

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

đương) lần đầu; 

e. “Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế 

toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty; 

f. “Người có liên quan” là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 

Luật Chứng khoán; 

g. “Cổ đông sáng lập” là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký 

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

h. “Thời hạn hoạt động” là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại 

Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công 

ty thông qua; 

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

j. Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần. 
k. 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. 
l. Cổ đông lớn là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng 

khoán; 
m. “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; 
n. “Sở giao dịch chứng khoán" là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các 

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

bản khác sẽ bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế chúng. 
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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; 

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, thời hạn hoạt động 

của Công ty và Người đại diện theo pháp luật của Công ty  
1. Tên Công ty 
Tên tiếng Việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I 
Tên tiếng Anh: POWER CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO 1 
Tên viết tắt: PCC1  

Biểu tượng Công ty:       
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 tại: Số 18 phố Lý Văn Phúc, phường Cát Linh, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 
Địa điểm kinh doanh của Công ty tại: Toà nhà CT2, số 583 đường Nguyễn Trãi, 

phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. 
Điện thoại:  024 38456329  Fax:   024 38231997  
Website: www.pcc1.vn  
4. Công ty có 01 Người đại diện theo pháp luật. Tổng giám đốc là đại diện 

theo pháp luật của Công ty. 
5. Công ty có thể thành lập các Công ty TNHH MTV, các chi nhánh và văn 

phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty 
phù hợp với 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 quy định tại khoản 2 Điều 54 
hoặc gia hạn hoạt động theo quy định tại Điều 56 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của 

Công ty là vô thời hạn kể từ ngày thành lập. 

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

CỦA CÔNG TY 
Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty 

1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty: 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  Mã ngành Ghi chú 

1 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử 

dụng đất 

- Chi tiết: Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ môi giới 

bất động sản; Dịch vụ định giá bất động sản; Dịch vụ sàn 

6820  
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giao dịch bất động sản; Dịch vụ quảng cáo bất động sản; 

Dịch vụ quản lý bất động sản; Tổ chức dịch vụ quản lý, 

vận hành và khai thác khu đô thị, nhà chung cư cao tầng. 

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

hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 

- Chi tiết: Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, 
cho thuê, cho thuê mua; Mua nhà, công trình xây dựng để 

bán, cho thuê, cho thuê mua; Thuê nhà, công trình xây 
dựng để cho thuê lại; Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công 
trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng; 

Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công 

trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê; thuê quyền sử 

dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại. 

6810  

3 Đào tạo sơ cấp 

Chi tiết: Đào tạo nghề xây lắp điện; 

8531  

4 Đào tạo trung cấp 

Chi tiết: Đào tạo nghề xây lắp điện; 

8532  

5 Đào tạo cao đẳng 

Chi tiết: Đào tạo nghề xây lắp điện; 

8533  

6 Xây dựng nhà để ở 4101  

7 Xây dựng nhà không để ở 4102  

8 Xây dựng công trình đường sắt 4211  

9 Xây dựng công trình đường bộ 4212  

10 Xây dựng công trình điện 4221  

11 Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222  

12 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223  

13 Xây dựng công trình công ích khác 4229  

14 Xây dựng công trình thủy 4291  

15 Xây dựng công trình khai khoáng 4292  

16 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293  

17 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299  

18 Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ kinh doanh vàng 

miếng) 

4662  

19 Chuẩn bị mặt bằng (không bao gồm hoạt động dò mìn và 4312  
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nổ mìn) 

20 Sản xuất điện 

(Trừ thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân) 
3511  

21 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652  

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

- Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện 

(máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 

dùng trong mạch điện) 

4659  

23 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị 

viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh 

4741  

24 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 

Chi tiết: Khảo sát, thiết kế xây dựng các công trình điện, 

công nghiệp, dân dụng, tư vấn giám sát, đền bù, giải 

phóng mặt bằng; Giám sát công tác xây dựng và hoàn 
thiện; Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình, Giám 

sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ;  
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao gồm: 

Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế công trình đường 

dây và trạm biến áp; thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
 - công nghiệp; thiết kế cơ 
 - điện công trình; thiết kế cấp  
- thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình giao 

thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát 

triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 

thuật.  
- Khảo sát xây dựng bao gồm: Khảo sát địa hình; khảo sát 
địa chất công trình. - Giám sát công tác xây dựng bao 
gồm: Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng  
- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Giám sát công tác xây 
dựng công trình đường dây và trạm biến áp; Giám sát 

công tác xây dựng công trình giao thông; Giám sát công 

tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông 

thôn;  
- Xác định, thẩm tra dự toán xây dựng - Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng  
- Kiểm định xây dựng.  
- Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.  
- Lập quy hoạch xây dựng  
- Xác định, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng; phân tích 
rủi ro và đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án;  
- Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, 
giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng;  
- Lập, thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư 

xây dựng, quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi 

7110  
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hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. 
- Tư vấn đấu thầu;  
- Tư vấn đầu tư xây dựng công trình điện, bao gồm: Nhiệt 

điện (trong đó có điện sinh khối, nhà máy điện sử dụng 
chất thải rắn), thủy điện và các dạng năng lượng tái tạo 

khác; đường dây và trạm biến áp;  
- Tư vấn giám sát thi công công trình điện, bao gồm: 

Nhiệt điện (trong đó có điện sinh khối, nhà máy điện sử 

dụng chất thải rắn), thủy điện và các dạng năng lượng tái 
tạo khác; đường dây và trạm biến áp. 

25 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 

- Chi tiết: Sản xuất chế tạo cột thép, mạ kẽm nhúng nóng 
va các cấu kiện kim loại phục vụ dân dụng và công 

nghiệp; 

3290  

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

27 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa 

được phân vào đâu 

- Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh 
doanh; 

8299  

28 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 

- Chi tiết: Khai thác, chế biến đá các loại; 
0810  

29 Lắp đặt hệ thống điện 4321  

30 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào 

đâu 
- Chi tiết: Tư vấn đầu tư; 

6619  

31 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 

được phân vào đâu 

- Chi tiết: Đo đạc bản đồ địa chính, giải thửa, trích đo thửa 

đất để phục vụ đền bù thi công công trình; Hàn nối cáp 

quang, thí nghiệm trước và sau khi hàn nối cáp quang; Thí 

nghiệm, đo điện trở tiếp địa các công trình điện; Lắp đặt, 

thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện, đường dây cáp quang; 

7490  

32 Khai thác quặng sắt 0710  

33 Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722  

34 Sản xuất sắt, thép, gang 2410  

35 Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511  

36 Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591  

37 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933  
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- Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

38 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 

- Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; 
4649  

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty:  
Không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất, thương mại và dịch vụ trong 

lĩnh vực hoạt động kinh doanh nhằm tối đa hoá lợi nhuận có thể có được của Công ty 
cho cổ đông và cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống của người 

lao động trong Công ty, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, làm tròn nghĩa vụ với ngân 

sách Nhà nước và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.                                                                            
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 quy định của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ này, phù 
hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt 

được các mục tiêu của Công ty. 
2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được 

pháp luật cho phép và được Hội đồng quản trị phê chuẩn. 

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 hiện nay 1.911.881.590.000 VNĐ (Bằng chữ: Một 

nghìn chín trăm mười một tỷ tám trăm tám mươi mốt triệu năm trăm chín mươi nghìn 
đồng).Vốn điều lệ được thay đổi ngày 08/01/2021. 

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 191.188.159 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 chỉ bao gồm cổ 

phần phổ thông. 
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. Công ty phải thông báo việc chào 

bán cổ phần, trong thông báo phải nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn đăng 

ký mua phù hợp (tối thiểu hai mươi ngày làm việc) để cổ đông có thể đăng ký mua. 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 hoặc 

trong trường hợp cổ phần được bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao 

dịch Chứng khoán.  
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6. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành (kể cả cổ phần 

ưu đãi hoàn lại) theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật 

hiện hành. Cổ phần phổ thông do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị 

có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này và Luật 
Chứng khoán và văn bản hướng dẫn liên quan. 

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

cổ đông nhất trí thông qua bằng văn bản 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 05 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 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 chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát 

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

Điều 8. Sổ đăng ký cổ đông  
1. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại 

này. 
2. Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty; 
b) Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán 

và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; 
c) Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp; 
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d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy 

chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ 

đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở 

chính đối với cổ đông là tổ chức; 
e) Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần. 
3. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc Trung tâm 

lưu ký chứng khoán. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội 

dung sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng 

khoán. 
4. Trường hợp cổ đông có thay đổi địa chỉ thường trú thì phải thông báo kịp 

thời với công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm 

về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ của 

cổ đông. 
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần  

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

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

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

2. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường 

hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng 

bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận 

chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký. Trường hợp chuyển nhượng thông 

qua giao dịch trên thị trường chứng khoán, trình tự, thủ tục và việc ghi nhận sở hữu 

thực hiện theo quy định của Luật Chứng khoán. 
3. Trường hợp Cổ đông là cá nhân chết, người thừa kế theo di chúc hoặc theo 

pháp luật của Cổ đông đó là Cổ đông của Công ty nhưng quy định này không phủ 

nhận rằng cổ phần thuộc quyền sở hữu của Cổ đông đã chết không còn liên quan về 

nghĩa vụ tài chính đối với những nghĩa vụ hoặc cam kết mà Cổ đông đó đã thực hiện 

(nếu có). 
4. Trường hợp cổ phần của Cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa 

kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số Cổ phần đó 

được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự. 
5. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại 

Công ty cho người khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Trường hợp này, người được tặng 
cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ là Cổ đông của Công ty. 

6. Trường hợp Cổ đông chuyển nhượng một số cổ phần thì Cổ phiếu cũ bị hủy 

bỏ và Công ty phát hành Cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần đã chuyển nhượng và số 

cổ phần còn lại. 
7. Người nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành 

Cổ đông của Công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại Điều 8.2 Điều lệ 

này được ghi đầy đủ vào Sổ đăng ký cổ đông của Công ty. 
8. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng 

các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng 
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vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền 

lợi khác theo quy định của pháp luật. 
Điều 10. Thu hồi cổ phần         

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả 

để mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh 

toán số tiền còn lại và chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng 

ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh do việc không thanh toán đầy 

đủ. 
2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu 

là bảy ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ 

trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị 

thu hồi. 
3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và 

đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực 

hiện. 
4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định 

tại khoản 3 Điều 112 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy 

quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy 

là phù hợp..  
5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi 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 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát 

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 
1. Đại hội đồng cổ đông; 
2. Hội đồng quản trị,  
3. Ban kiểm soát; 
4. Tổng giám đốc. 

VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
Điều 12. Quyền của cổ đông  

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: 

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

biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác 
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do Điều lệ công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu 
quyết; 

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

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

từng cổ đông trong Công ty; 

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

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

pháp luật có liên quan; 

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

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

mình; 

e) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại 

hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

g) Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương 

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

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

Luật Doanh nghiệp; 

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

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

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

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

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

công bố theo quy định của pháp luật; 

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

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

Luật Doanh nghiệp; 

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

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở 

lên có các quyền sau: 

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

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

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

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

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

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



 

13 
 

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

điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và 
phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp 
lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ 

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

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

và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm 

tra; 

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

phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày 

khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, 

vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp; 

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

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 
có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội 

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

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 

tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 

40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được 

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

viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% 

được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

b)  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; 

c. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn 

số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì 

số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử. 

Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông 
Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau: 

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

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

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

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

khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên 
đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm 

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

3. Tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. 
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4. Chấp hành Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị. 

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

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

lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty 
cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác. 

6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết 

thông qua các hình thức sau: 

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

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

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

hình thức điện tử khác; 

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

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

hiện một trong các hành vi sau đây: 

a) Vi phạm pháp luật; 

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

của tổ chức, cá nhân khác; 

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

Công ty. 

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

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 
1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan 

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

lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 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 triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa 

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

theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính 
năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công 
ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty 
phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài 
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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; 

đ. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

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

a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 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 30 ngày tiếp theo, Ban 
kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định 

tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp; 

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

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

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

đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; 

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng 

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

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

tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không 
bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại. 

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

140 Luật Doanh nghiệp. 
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Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 

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

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

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

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

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

kiểm soát; 

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

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

đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; 

e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

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

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

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

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

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

đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

l) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban 
kiểm soát; 

m) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty 

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

toán viên được chấp thuận khi xét thầy cần thiết; 

n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. 

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

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

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

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

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

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

động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; 
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đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban 

kiểm soát; 

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

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

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

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

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

k) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty 

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

cần thiết; 

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

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

phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu 

tiên kể từ ngày thành lập; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

một số điều của Luật Chứng khoán; 

t) Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng 

quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; 

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

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

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

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

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

Doanh nghiệp. 

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

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

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

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

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

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

khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình 
thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ 

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

3. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy 
quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trừ trường hợp: 

a) Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất 

năng lực hành vi dân sự; 

b) Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; 

c) Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền. 

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

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

trước khi cuộc họp được triệu tập lại. 

Điều 17. Thay đổi các quyền 
1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần 

ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên 

của tất cả cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung 
làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được 

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

phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 

75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị 

quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 

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

thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu 02 cổ đông (hoặc 
đại diện theo ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu 1/3 giá trị mệnh giá của các cổ 

phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc 

họp được tổ chức lại trong thời hạn 30 ngày tiếp theo và những người nắm giữ cổ phần 

thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp 

hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. 
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Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ 

cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu 

kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu 

trên. 

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

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

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

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

quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đổi khi 

Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại. 

Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp ĐHĐCĐ  
1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất 

thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các 
trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 Điều lệ này. 

2. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải thực hiện các công việc sau đây: 

a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp 

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

được lập không quá 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, nội dung đại hội; 

c) Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 

d) Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ theo nội dung dự kiến của cuộc họp; 

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

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

có quyền dự họp; 

g) Các công việc khác phục vụ đại hội. 

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 hoặc đăng ký giao dịch. Người 

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

trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc 

cuộc họp  (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). 

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được 

biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện 
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tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội 

đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để 

các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm: 

a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; 

b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành 

viên Hội đồng quản trị, 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 theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này 

có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị 

phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 05 ngày làm việc trước 

ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần 

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

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy 
định tại khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

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

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

5% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này; 

c) Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông; 

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

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

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

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

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

Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông  
1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại 

diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. 

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

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

30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 

hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết 

trở lên. 
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3. Trường hợp cuộc họp 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. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba 

được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. 

Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ 

đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt 
đăng ký hết theo trình tự sau: 

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

theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và 

tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông 

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

chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán 
thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số 

thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành 
hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay 
trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu 

hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu 

do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp; 

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

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

quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách 

nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung 
đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 

2. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau: 

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

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

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

thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp 

theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban 

kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những 

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

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

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

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

c) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp; 

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

đề nghị của chủ tọa cuộc họp. 
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3. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông 

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

từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. 

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

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

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

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

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

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

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên 
và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào 

cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác. 

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

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

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

bế mạc cuộc họp. 

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

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

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

đổi. 

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

sau đây: 

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

pháp, hợp lý khác; 

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

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

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

khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

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

đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai 

mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây: 

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

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

tham gia, thảo luận và biểu quyết; 

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

được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 
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9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với 

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

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

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

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

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

biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định 

tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 
31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Chứng khoán. 
Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại 
diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ 

trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: 

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

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

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

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

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

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty; 

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

phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các 
khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 

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

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

tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều 

lệ công ty. 

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

quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của 

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

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

nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.. 

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

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

quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu 
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cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy 

định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này. 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

b) Mục đích lấy ý kiến; 

c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ 

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

trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy 
tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của 

từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; 

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

đ) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý 
kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến; 

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

g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi 

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

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

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

của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì 
dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

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

được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu; 

c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung 
phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp 

gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là 
phiếu không tham gia biểu quyết. 

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

của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên 
bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 
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c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó 

phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi 

phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

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

vấn đề; 

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

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

giám sát kiểm phiếu. 

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu 

phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; 

liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua 
do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác. 

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

hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị 

quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong 

thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 

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

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

tại trụ sở chính của Công ty. 

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

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

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

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

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; 

đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp; 
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e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục 

danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu 

tương ứng; 

g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ 

phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán 

thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông 

dự họp; 

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

ứng; 

i) Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối 

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

đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên 
bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp. 

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

khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên 
bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên 

bản. 

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

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

và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. 

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

đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài 
liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp 

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

trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 
Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại 

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

cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có 

quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội 

dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi 
phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường 

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

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này. 
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VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 
1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải 

công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc 

họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể 

tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị 

phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân 

được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì 
lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin 

liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

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

công ty khác); 

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

e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty; 

g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà 
ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản 

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

có). 

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 
có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp 

và Điều lệ công ty. 

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

cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh 

nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề 

cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế 

hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm 

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

thành viên Hội đồng quản trị theo quy định 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. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. 
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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 
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: 

Hội đồng quản trị gồm 01 Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị. 

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành 

viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành 

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

Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo 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 

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

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

định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp. 

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

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

6. Thành viên Hội đồng quản trị 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 của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và 
Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và 

nghĩa vụ sau: 

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh 
hằng năm của Công ty; 

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng 

loại; 

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; 
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đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 

Luật Doanh nghiệp; 

e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn 

theo quy định của pháp luật; 

g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có 
giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của 

Công ty, trừ trường hợp  hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 

167 Luật Doanh nghiệp; 

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý 

quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và 
lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia 

Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù 
lao và quyền lợi khác của những người đó; 

k) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành 

công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định 

thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần 

của doanh nghiệp khác; 

m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, 

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua 
nghị quyết; 

n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ 

đông; 

o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc 

xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty; 

q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội 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; 

s) 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. 
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3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của 

Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 
tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Chứng khoán. 
Điều 28. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo 

kết quả và hiệu quả kinh doanh. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù 

lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành 

viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù 
lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội 

đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. 

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh 
doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được 

thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo 

cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên 

Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện 

những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội 

đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói 
theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo 

quyết định của Hội đồng quản trị. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi 

lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách 

nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong 

việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu 

ban của Hội đồng quản trị. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách 
nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao 

gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến 

việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty. 

Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 
1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm 

trong số các thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 
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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 

ĐHĐCĐ; 

đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 

công ty. 

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 không quá 15 
ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. 

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện 

được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực 

hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị . Trường hợp không có người 

được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp 

hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt 

buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành 

vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm 

chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu 

một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên 
tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng 
quản trị. 

Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 
1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng 

quản trị trong thời hạn 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; 
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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 

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 07 
ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thời 

hạn khác ngắn hơn. 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; 
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đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ 

công ty. 

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu 

quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng 

quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước 

sự chứng kiến của tất cả những người dự họp. 

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành 

viên được ủy quyền cho 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. Người phụ trách quản trị công ty 
1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản 

trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản 

trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 

Luật Doanh nghiệp. 

2. Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức 

kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công 

ty. 

3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau: 

a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; 

b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ 

đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 

c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

d) Tham dự các cuộc họp; 

đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy 

định của pháp luật; 

e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và 
các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; 

g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của 

Công ty; 

 h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan; 
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 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 VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 
 

Điều 32. 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 khác do HĐQT 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 33. Người điều hành công ty 

1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế 

toán trưởng và các chức danh khác do HĐQT bổ nhiệm. 

2. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản 

trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành 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 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc. 

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc 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 không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại 

với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện 

theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

4. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của 

Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 
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b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty; 

d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; 

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ 

các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

e) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, 

kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc; 

g) Tuyển dụng lao động; 

h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị 

quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng 

quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay 

thế. 
Điều 35. Thư ký Công ty 

Hội đồng quản trị sẽ chỉ định một (hoặc nhiều) người làm Thư ký Công ty với 
nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản 
trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp 
luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ 
lý Thư ký Công ty tuỳ từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao 
gồm: 

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 và lợi ích 
hợp pháp của cổ đông; 

e) Hỗ trợ Công ty trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, 
công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính; 

f) Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của 
Pháp luật và Điều lệ công ty. 



 

36 
 

 
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 tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công 

ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới 

thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu 

quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. 
Điều 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 các 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 bất khả kháng; 

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng 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 
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bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế 

toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát: 

a) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 

b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác cung 

cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; 

c) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội 

đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông. 
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 với HĐQT, 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. 
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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 giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát. 

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám 

đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần 

được làm rõ. 

Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát 
Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực 

hiện theo quy định sau đây: 

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích 

khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng 

mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của 

Ban kiểm soát. 

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử 

dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không 
vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng 

cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. 

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí 
kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, 

quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo 
cáo tài chính hằng năm của Công ty. 

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 trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi  
1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và 

người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan. 
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2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, 

người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử 

dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và 
người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty 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 và các cá nhân, tổ 

chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được 

ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc 

giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành 

viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng 
quản trị và được Hội đồng quản trị chấp thuận. 

b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao 
dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 

35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội 

dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã 

được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 
Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường  

1.Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và 

người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không 

hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi 

phạm của mình gây ra. 

2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên 

liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành 

chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã 
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hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, 

người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang 

thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi 

ích của Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng 

người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình. 

3. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các 

khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) khi giải quyết 

những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm 

cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên. 

XI. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 
Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ Công ty 

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 hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, 

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

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

2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu 

tra cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ 

đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và 
người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ 

đông, sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của 
mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật. 

4. Công ty phải lưu giữ Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu 

tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội 

đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo 
của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy 

định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và 

Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này. 

5. Điều lệ công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. 
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XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN  

 
Điều 45. Công nhân viên và công đoàn 

1. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề 

liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã 

hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh 
nghiệp. 

2. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề 

liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, 

thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều 

lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành. 
XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 

Điều 46. Phân phối lợi nhuận 
1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ 

tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. 

2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả 

liên quan tới một loại cổ phiếu. 

3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 

thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ 

quan thực thi quyết định này. 

4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu 

được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả 

có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi 
tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển 

khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông 

đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty 
đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng 

ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến 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. 
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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, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI 

CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN 
Điều 47. Tài khoản ngân hàng 

1. Công ty sẽ mở tài khoản tại một ngân hàng Việt Nam hoặc tại các 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 48. Năm tài khóa 

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 49. Chế độ kế toán 

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ 

kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành, chấp thuận. 

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy 

định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập 

nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty. 

3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp 

Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự 

chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó 

trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp. 

XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ 

THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG 
Điều 50. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý 

1. Công ty phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải được 

kiểm toán theo quy định của pháp luật. Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã 
được kiểm toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng 

khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết 

minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải 

phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty. 

3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo 

cáo tài chính quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng 

khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
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Điều 51. 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 52. Kiểm toán 

1. Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua 

danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định 

lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công 
ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với 

Hội đồng quản trị. 

2. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty. 

3. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty 
được tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo 

và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được phát biểu 

ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của 
Công ty. 

XVII.  DẤU CỦA DOANH NGHIỆP 
Điều 53. Dấu của doanh nghiệp 

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ 
ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 

2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu 

của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có). 

3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của 

pháp luật hiện hành. 

XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY 
Điều 54. Giải thể công ty 

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau: 

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết 

định gia hạn; 

b) Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản 
lý thuế có quy định khác; 

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội 

đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải 
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được thông báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) 

theo quy định. 

Điều 55. Gia hạn hoạt động 
1. Hội đồng quản trị sẽ triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất bảy tháng 

trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt 

động của Công ty thêm một thời gian theo đề nghị của Hội đồng quản trị. 
2. Thời hạn hoạt động sẽ được gia hạn thêm khi có từ 65% trở lên tổng số 

phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại 

diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thông qua. 
Điều 56. Thanh lý 

1. Tối thiểu 06 tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc 

sau khi có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý 

gồm 03 thành viên, trong đó 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và 01 
thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ 01 công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý 
chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể 

được lựa chọn trong số nhân viên của Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi 
phí liên quan đến thanh lý được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác 

của Công ty. 

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về 

ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt 

Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các 

cơ quan hành chính. 

3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau: 

a) Các chi phí thanh lý; 

b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác 

của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; 

c) Nợ thuế; 

d) Các khoản nợ khác của Công ty; 

đ) Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên 
đây được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước. 

XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 
Điều 57. Giải quyết tranh chấp nội bộ 

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công 

ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ 

công ty, các quy định pháp luật khác hoặc thỏa thuận giữa: 

a) Cổ đông với Công ty; 
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b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hay người 

điều hành khác; 

Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và 

hòa giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội 

đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu 

từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 30 ngày làm việc 

kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị 
hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu công ty chỉ định 

một chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp. 

2. Trường hợp không đạt được quyết định hòa giải trong vòng 06 tuần từ khi bắt 

đầu quá trình hòa giải hoặc nếu quyết định của trung gian hòa giải không được các bên 

chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc Tòa án. 

3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa giải. 

Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án. 

XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 
Điều 58. 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 mục, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ 

phần Xây lắp điện I nhất trí thông qua ngày ... tháng  04 năm  2021 tại Hà Nội và cùng 
chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 

2. Điều lệ được lập thành 01 bản và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công 

ty. 

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ 

tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.       
Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật  Công ty. 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
   
 

 



 

46 
 

 
            Trịnh Văn Tuấn 
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QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- 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; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp Điện I 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ... ngày... tháng... năm 2021 

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Xây lắp 

Điện I. 

Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Xây lắp Điện I bao gồm các nội 
dung sau: 

CHƯƠNG I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế nội bộ về quản trị công ty quy định các nội dung về vai 
trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; 
trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm 
thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các hoạt động khác 
theo quy định tại Điều lệ công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật. 
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, 
Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người liên quan. 

CHƯƠNG II 
CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông 

1. Cổ đông có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 114, Điều 115 của 
Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, ngoài ra cổ đông công ty đại chúng có các quyền 
sau đây: 

a) Quyền tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ và được ghi trong 
sổ cổ đông của Công ty, trừ một số trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng theo quy 
định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 
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b) Quyền được đối xử công bằng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông 

sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp công ty có các loại 
cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải 
được công bố đầy đủ cho cổ đông và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

c) Quyền được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do công ty 
công bố về hoạt động của công ty; 

d) Quyền và trách nhiệm tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện 
quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ 
phiếu từ xa; 

e) Quyền được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần 
trong Công ty. 

2. Cổ đông có quyền bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của mình. Trường hợp quyết định 
của Đại hội đồng cổ đông, quyết định của Hội đồng quản trị vi phạm pháp luật hoặc 
Điều lệ công ty, hoặc vi phạm những quyền lợi cơ bản của cổ đông theo quy định của 
pháp luật, cổ đông có quyền đề nghị hủy quyết định đó theo trình tự, thủ tục pháp luật 
quy định. 

Điều 3: Trách nhiệm của cổ đông lớn 

1. Cổ đông lớn không được lợi dụng ưu thế của mình gây tổn hại đến các quyền và lợi 
ích của công ty và các cổ đông khác. 

2. Cổ đông lớn có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật. 

Điều 4: Vai trò, quyền và nghĩa vụ của ĐHĐCĐ 

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các 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 đây: 

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; 
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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 thầy cần thiết; 

m) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. 

Điều 5: Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng 
hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm các nội dung 
chính sau đây: 

1. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông: 

Hội đồng quản trị triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên và bất thường. Hội đồng 
quản trị triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây: 

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 
b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng 

thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; 
c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của 

Luật Doanh nghiệp; 
d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 
e) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. 

2. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 

a) Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ 
đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ 
đông được lập không 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) Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ 
liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, 

mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối 
với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại cổ phần của từng cổ đông. 

3. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ 

Hội đồng quản trị phải thông báo ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp 
ĐHĐCĐ ít nhất 20 ngày trước ngày chốt danh sách, thông báo phải được đưa lên 

Website của công ty. 

4. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông 
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a) Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc 
họp. 

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật doanh nghiệp 
có quyền kiến nghị vẫn 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, trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định thời hạn khác. 
Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn 
đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. 

c) Trường hợp người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến nghị thì 
chậm nhất là 02 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông phải 
trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

chỉ được từ chối kiến nghị nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây; 

- Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 2 Điều 142 Luật doanh 
nghiệp; 

- Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

- Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty. 
Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị vào 
quy định tại khoản 2 Điều 142 Luật doanh nghiệp vào dự kiến chương trình và 

nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 142 Luật doanh 
nghiệp; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc 
họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. 

5. Việc ủy quyền cho người đại diện họp Đại hội đồng cổ đông 

a) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp 
tham dự họp, ủy quyển bằng văn bản 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. 

b) Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông 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 cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần 
được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 

phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào họp. 
6. Cách thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 

Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong 

trường hợp sau đây: 

a) Tham dự và biểu quyết 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 gửi thư, fax, thư điện tử; 
e) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong điều lệ công 

ty. 
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7. Điều kiện tiến hành 
a) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hàng khi có số cổ đông dự họp đại 

diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy 
định. 

b) Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định 
tại khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp này thì thông báo mời họp lần thứ hai 
được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc 
họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp 
đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên. 

c) Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định 
tại khoản 2 Điều 145 Luật doanh nghiệp 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. Cuộc họp 
Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số 
phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. 

8. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết 
tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. 
9. Cách thức bỏ phiếu 

a) Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình sẽ thực hiện bằng hình thức biểu quyết 
trực tiếp công khai tại đại hội. 

b) Đối với việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên 
Ban kiểm soát được tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu. 

10. Điều kiện để nghị quyết được thông qua 
a) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 

65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ 
trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: 

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; 
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được 

ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty 
quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; 

- Tổ chức lại, giải thể Công ty; 

b) Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số 
phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại 
các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 

c) Đối với việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, bầu thành viên Ban kiểm soát: thì 
người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu 
bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến 
khi có đủ thành viên theo quy định tại điều lệ công ty. Trường hợp có từ hai ứng 
cử viên trở lên đạt cùng phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của 
HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu 
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ngang nhau. 
11. Thông báo kết quả kiểm phiếu 

a) Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội 
với từng vấn đề biểu quyết; 

b) Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đâị hội đồng cổ đông. 
12. Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại 
hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ 
đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh 
nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc 
một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau 
đây: 

- Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm 
nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp 
quy định tại khoản 2 Điều 152 Luật doanh nghiệp. 

- Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty. 
13. Lập biên bản Đại hội đồng cổ đông 

a) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi 
và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể 
lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 
- Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 
- Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 
- Họ, tên chủ tọa và thư ký; 
- Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông về từng vấn đề trong chương trình họp; 
- Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh 

sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu 
tương ứng; 

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương 

thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành 
và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự 
họp; 

- Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; 
- Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký 

biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của 
Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 
này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp. 

b) Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi 
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kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên 
bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung 
biên bản. 

c) Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý 
như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng 
Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được 
áp dụng. 

d) Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng 

ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài 
liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời 
họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin 
trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

14. Công bố nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

a) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ 
thời điểm có hiệu lực ghi tại nghị quyết đó. 

b) Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết là hợp pháp và có tính hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục 
triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy của Luật doanh nghiệp và 
Điều lệ công ty. 

Điều 6: Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng 
hình thức lấy ý kiến bằng văn bản bao gồm các nội dung chính sau đây 

1.  Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản 
Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết 
Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ các trường hợp 
sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty; 
b) Định hướng phát triển công ty; 
c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 
d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 
e) 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, trừ trường hợp Điều lệ 
công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; 

f) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 
g) Tổ chức lại, giải thể công ty. 

2. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy 
ý kiến bằng văn bản. 

a) Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả các cổ đông có 

quyền biểu quyết chậm nhất là 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý 
kiến. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại 
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khoản 1 và khoản 2 Điều 141 của Luật doanh nghiệp. Yêu cầu và cách thức gửi 
phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo quy định tại Điều 143 của Luật doanh 
nghiệp; 

b) Phiếu lấy ý kiến phải bao gồm các nội dung sau đây: 
- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 
- Mục đích lấy ý kiến; 
- Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông 

là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ 
trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số 
giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ 
phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; 

- Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua; 
- Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến; 
- Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 
- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị; 
c)  Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty bằng hình thức gửi 

thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây: 
- Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông 

là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật 
của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong 
phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

- Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được 
giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu; 

- Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu 
lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp 
gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi 
là phiếu không tham gia biểu quyết; 

d) Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng 
kiến, giám sát của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản 
lý công ty. Biên bản kiểm phiếu phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 
- Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 
- Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân 

biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số 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; 
- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn 

đề; 
- Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 
- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người giám sát kiểm phiếu và 
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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; 
e) 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. Trường hợp công ty có trang thông tin 
điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc 
đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty; 

f) 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 được lưu giữ tại trụ sở 
chính của công ty; 

g) Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có 
giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 7: Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng 
hình thức hội nghị trực tuyến (bao gồm trình tự, thủ tục tổ chức cuộc họp và biểu 
quyết), trong đó lưu ý quy định rõ các nội dung sau: 

a) Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến; 
b) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến; 
c) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến; 
d) Điều kiện tiến hành; 
e) Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến; 
f) Cách thức bỏ phiếu trực tuyến; 
g) Cách thức kiểm phiếu trực tuyến; 
h) Thông báo kết quả kiểm phiếu; 
i) Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông; 
j) Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 8: Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng 
hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến (bao gồm trình tự, thủ tục tổ 
chức cuộc họp và biểu quyết), trong đó lưu ý quy định rõ các nội dung sau: 

a) Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông; 
b) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông; 
c) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông; 
d) Điều kiện tiến hành; 
e) Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 
f) Cách thức bỏ phiếu; 
g) Cách thức kiểm phiếu; 
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h) Thông báo kết quả kiểm phiếu; 
i) Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông; 

k)   Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.. 

CHƯƠNG III 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 9: Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành 
viên Hội đồng quản trị. 

1. Vai trò của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn 
quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ 
các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị 
chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, 
Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty, đối xử bình đẳng với tất cả cổ đông và tôn 

trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến công ty. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị: 

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh 
hằng năm của Công ty; 

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; 
c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán 

của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 
d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; 
e) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật 

Doanh nghiệp; 
f) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo 

quy định của pháp luật; 
g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 
h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá 

trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất 
của Công ty, trừ trường hợp và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định 
của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và 
khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp; 

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý 
quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, 

thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy 
quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, 
quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; 

j) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công 
việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

k) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành 
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lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của 
doanh nghiệp khác; 

l) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu 
tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua 

nghị quyết; 
m) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông; 
n) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử 

lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 
o) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty; 
p) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về 

quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 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; 

q) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 
khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty. 

3. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, thành viên HĐQT có các quyền và nghĩa 

vụ sau: 

a) Quyền của thành viên Hội đồng quản trị 
- Quyền được cung cấp thông tin: 
+ Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu thành viên Ban Tổng giám đốc 

và người quản lý công ty cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, 
hoạt động kinh của công ty và của các đơn vị trong Công ty 

+ Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các 
thông tin, tài liệu theo yêu cầu của các thành viên Hội đồng quản trị. 

- Quyền được nhận thù lao và lợi ích khác: Theo quy định tại Điều 28 Điều lệ công 
ty. 

b) Nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị: 
- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo đúng quy định của Luật doanh 

nghiệp, Luật Chứng khoán, pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty và quyết định 
của Đại hội đồng cổ đông; 

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao 1 cách trung thực, cẩn trọng nhằm 
đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty và cổ đông; 

- Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí 
quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, làm dụng địa vị, chức vụ tài sản của Công 
ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; 

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến rõ ràng về các 
vấn đề được đưa ra thảo luận tại cuộc họp; 

- Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về các doanh nghiệp mà thành 
viên Hội đồng quản trị và người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, 
phần vốn góp chi phối. Thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và chi 
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nhánh của Công ty; 
- Các thành viên Hội đồng quản trị không được tăng lương, trả thưởng khi Công ty 

không thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn. 
Điều 10: Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản 
trị bao gồm các nội dung chính sau đây 

1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 

a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. 
b) 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 
độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. 
Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các 
thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên 
mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. 

2. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp; 
b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh 

vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của 

công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác; 
c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng 

quản trị của công ty khác; Thành viên HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên 

HĐQT tại tối đa 05 công ty khác. 
3. Tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT độc lập: 

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. 
4. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị: 

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có 
quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Trong trường hợp điều lệ không có quy 
định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị được thực hiện như sau: 
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- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề 
cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng 
viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến 
dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề 
cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng 
viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

- 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; 

- Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số 
ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông 

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

vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng 
quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo 
quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 

5. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị: 

a) Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, 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 định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 

b) 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. 

6. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT: 

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 của Luật đoanh 

nghiệp; 
b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 
c) Có bằng chứng chứng tỏ thành viên Hội đồng quản trị bị mất năng lực hành vi 

dân sự; 
d) Các trường hợp khác theo pháp luật và theo Điều lệ công ty. 

7. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: 

a) Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, công ty đại 
chúng phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu là 10 ngày 
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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; 
Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được công bố tối thiểu 
gồm: 

- Họ tên, ngày tháng năm sinh; 
- Trình độ chuyên môn; 
- Quá trình công tác; 
- Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị 

và các chức danh quản lý khác; 
- Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có); 
- Các thông tin khác (nếu có) 
b) Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản 

trị thực hiện theo quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 
8. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị: 

a) 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. 

b) Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc. 
Điều 11: Thù lao và lợi ích của Hội đồng quản trị 

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết 
quả và hiệu quả kinh doanh. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao 
công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên 
Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho 
từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng 
quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. 

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh 
của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện 
thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội 
đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội 
đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công 
việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, 
có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, 
lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội 
đồng quản trị. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, 
ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm 
thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới 
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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 12: Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng Quản trị bao gồm các nội dung 
sau: 

1. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường. 

2. Các trường hợp phải triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường:Hội đồng quản 
trị họp bất thường trong các trường hợp xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty. 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; 

3. Thông báo họp Hội đồng quản trị (gồm thời gian, địa điểm, chương trình họp, các vấn 
đề thảo luận và quyết định): 

a) 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 2 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. 

b) 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 nếu Điều lệ 
công ty không có quy định khác. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời 
gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông 
báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của 
thành viên. 

c) 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. 
Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài 
liệu kèm theo đến các thành viên Ban kiểm soát như đối với các thành viên Hội 
đồng quản trị. 

4. Quyền dự họp Hội đồng quản trị của thành viên Ban kiểm soát: 

Thành viên Ban kiểm soát có các quyền dự các cuộc họp HĐQT; có quyền thảo luận 
nhưng không được biểu quyết. 
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5. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị: 

Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4  tổng số thành viên trở lên 
dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệp tập theo quy định tại khoản này không có 
đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong 07 ngày 
kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định thời 
hạn khác ngắn hơn. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn 1 nửa số 
thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

7. Cách thức thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị: 

a) 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. 

b) Việc ủy quyền cho người khác tham dự họp của thành viên Hội đồng quản trị: 
Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được 
ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng 
quản trị chấp nhận. 

c) Lập biên bản họp Hội đồng quản trị: 
Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu 

giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập 

thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 
- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 
- Thời gian, địa điểm họp; 
- Mục đích, chương trình và nội dung họp; 
- Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức 

dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 
- đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 
- Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của 

cuộc họp; 
- Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành 

và không có ý kiến; 
- Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 
- Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản. 

d) Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký biên bản họp Hội đồng quản trị: 
Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất 
cả thành viên khác của HĐQT tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định 
thì biên bản này có hiệu lực. 

Điều 13: Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 

1. Tiêu chuẩn của người phụ trách quản trị công ty; 

- Có hiểu biết về pháp luật; 
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- Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện 
các công việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty; 

- Các tiêu chuẩn khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. 
2. Việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị; 

Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị 
công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu 
quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết 
định, tối đa là năm (05) năm. 

3. Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty; 

Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần 
nhưng không được trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. 

4.  Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty. 

a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; 

b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ 
đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 

c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

d) Tham dự các cuộc họp; 

đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định 
của pháp luật; 

e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và 
các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; 

g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của 
Công ty; 

h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan; 

i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; 

k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

CHƯƠNG IV 
BAN KIỂM SOÁT 

Điều 14: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành viên Ban 
kiểm soát. 

1. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát: 
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a) Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh 
nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau: 

b) 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. 

c) Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 
d) 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. 
e) Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông. 
f) Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của 

thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh 
nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong 
vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp 
khắc phục hậu quả. 

g) Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông 

thông qua. 
h) Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 

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

i) Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và 
địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của 
Công ty trong giờ làm việc. 

j) 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. 

k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

2. Trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát: 
a) 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. 
b) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất 

nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty. 
c) Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và 

sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi 

hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. 
d) Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. 
e) Trường hợp vi phạm quy định mà gây thiệt hại cho công ty hoặc người khác thì 

thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường 
thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà thành viên Ban kiểm soát có được do vi 

phạm phải hoàn trả cho công ty. 
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f) Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm trong thực hiện quyền 

và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát; yêu cầu 

người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả. 
Điều 15: Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát. 

a) 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. 

b) Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên; việc 
bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng 
Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số 
Kiểm soát viên thường trú tại Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt 
nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế 
toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt 
động kinh doanh của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định 
tiêu chuẩn khác cao hơn. 

c) Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát 
viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục 
thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu 
và nhận nhiệm vụ. 

d) Thành viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu chọn. Việc bầu chọn thành 
viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.  

Điều 16: Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát 

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại 
Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau: 

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các 

báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó. 
- Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 
- Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định 

tại khoản 2 Điều này; 
- Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

Điều 17: Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát 

- Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại 
khoản 4 Điều 10 Quy chế này. 

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không 
đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc 
tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty 
và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới 
thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu 
quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. 
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Điều 18: Cách thức bầu Thành viên Ban kiểm soát 

Việc bầu thành viên Ban kiểm soát được tiến hành theo phương thức bầu dồn phiếu tại 
Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 19: Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát 

1. 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; 
2. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 
b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường 

hợp bất khả kháng; 
c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng 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. 

3. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát 

Việc Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát được thực 
hiện tương tự quy định tại khoản 4 Điều 10 Quy chế này. 

Điều 20: Các cuộc họp của Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự 
họp ít nhất là 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi 
tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải 
ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ 
nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát. 

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại 
diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ. 

Điều 21: Tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Ban kiểm soát. 

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện 
theo quy định sau đây: 

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo 
quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền 
lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm 
soát. 

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch 
vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng 



23 
 

ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp 
thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. 

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh 
của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác 
của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính 
hằng năm của Công ty. 

CHƯƠNG V 
TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Điều 22: Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc. 

1. Vai trò, trách nhiệm: 

Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự 
giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp 
luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao. 

2.  Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công 
ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 
c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty; 
d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; 
e) đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ 

các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 
f) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả 

người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc; 
g) Tuyển dụng lao động; 
h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 
i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị 

quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 
Điều 23: Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc: 

1. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc 

a) Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc một 
người khác làm Tổng giám đốc. 

b) Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với 
số nhiệm kỳ không hạn chế.  

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc: 
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a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp; 
b) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm 

soát viên của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp 

tại công ty và công ty mẹ; 
c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty. 

Điều 24: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc 

Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng 

quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay 

thế. 
Điều 25: Tiền lương và lợi ích khác của Tổng giám đốc 

- Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng giám đốc 
do Hội đồng quản trị quyết định. 

- Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo 
quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục 
riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ 
đông tại cuộc họp thường niên. 

CHƯƠNG VI 
CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 

Điều 26: Phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc 

Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám Đốc phải tự chịu trách nhiệm trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ được giao và phải nghiêm túc phối hợp hoạt động để bảo vệ 
quyền lợi hợp pháp của cổ đông, phát triển Công ty. 
Tất cả các thành viên đều có quyền bảo lưu ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất đối 
với một nội dung và có trách nhiệm giải trình về việc đó khi được yêu cầu. 
Điều 27: 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 quy chế này. 

Điều 28: Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm 
soát 

Nghị quyết/quyết định, biên bản họp HĐQT sau khi được ban hành phải được gửi đến 
cho thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm theo phương thức như gửi cho thành viên 
HĐQT. 

Điều 29: Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Tổng giám 
đốc 

Nghị quyết/quyết định, biên bản họp HĐQT (Đối với các nội dung liên quan đến trách 
nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng giám đốc) sau khi được ban hành phải được gửi 
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đến cho Tổng giám đốc cùng thời điểm theo phương thức như gửi cho thành viên 
HĐQT. 

Điều 30: Các trường hợp Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp 
Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị 

1. Các trường hợp đề nghị triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị 
a) Ban kiểm soát có thể đề nghị triệu tập cuộc họp HĐQT trong các trường hợp sau: 

- Khi có yêu cầu của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 115 
của Luật doanh nghiệp; 

- Khi xét thấy quyền tiếp cận các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình hoạt 
động của công ty, của 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 HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác sau khi đã thực hiện thông 
báo bằng văn bản với HĐQT theo quy định tại Điều lệ công ty nhưng người có 
hành vi vi phạm chưa chấm dứt vi phạm hoặc có giải pháp khắc khục hậu quả. 

b) Tổng giám đốc có thể đề nghị triệu tập cuộc họp HĐQT trong các trường hợp sau: 
- Khi xét thấy các quyền của Tổng giám đốc theo quy định tại Điều lệ công ty 

không được thực thi; 
- Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm điều lệ công ty của những 

người điều hành khác sau khi đã thực hiện thông báo bằng văn bản với HĐQT 

nhưng người có hành vi vi phạm chưa chấm dứt hoặc có giải pháp khắc phục hậu 
quả. 

2. Những vấn đề cần xin ý kiến của Hội đồng quản trị 
a) Kiến nghị với HĐQT về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của 

công ty; 
b) Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý công ty; 
c) Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến 

kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty; 
d) Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên 

quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã 
hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành 
doanh nghiệp. 

e) Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên 
quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, 
thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định 
tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành. 

f) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 
g) Các nội dung khác khi xét thấy lợi ích của Công ty. 
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Điều 31: Báo cáo của Tổng Giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện 
nhiệm vụ và quyền hạn được giao 

1. Báo cáo về tình hình thực hiện nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh 
doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua. 

2. Định kỳ hàng quý, hàng năm báo cáo đánh giá tình hình tài chính, tình hình hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty; 

3. Báo cáo về những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý; 
4. Báo cáo hàng năm về việc triển khai thực hiện các nghĩa vụ đối với môi trường, 

cộng đồng, người lao động; 
5. Báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung được HĐQT và ĐHĐCĐ ủy quyền 

khác; 
6. Thực hiện báo cáo các vấn đề khác theo yêu cầu của HĐQT. 

Điều 32: Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội 
đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc 

Căn cứ vào báo cáo của Tổng giám đốc về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được 
giao theo quy định tại Điều 23 của quy chế này, HĐQT sẽ tiến hành kiểm điểm kết quả 
thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT với Tổng giám đốc. 

Điều 33: Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức 
thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

1. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức 
thông báo cho Hội đồng quản trị 

a) Các nội dung theo Điều 31 của quy chế này; 
b) Tổng giám đốc có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT các giao dịch giữa Công ty, công 

ty con, công ty khác do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ 
với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo 

quy định của pháp luật. 
c) Các nội dung khác cần xin ý kiến, báo cáo HĐQT phải được gửi trước ít nhất là 07 

ngày làm việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng 07 ngày làm việc. 
2. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức 

thông báo cho Ban kiểm soát 

a) Báo cáo của Tổng giám đốc trình HĐQT hoặc tài liệu khác do công ty phát hành 
được gửi đến các thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như 

đối với thành viên HĐQT. 

b) Tổng giám đốc, người điều hành khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời 
thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công 
ty theo yêu cầu của Thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát. 

c) Các thức thông báo cho BKS thực hiện như đối với HĐQT. 
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Điều 34: Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên 
Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc theo các 
nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu trên. 

1. Nguyên tắc phối hợp: 

HĐQT, BKS và TGĐ phối hợp hoạt động theo nguyên tắc sau: 

a) Phân định giữa các chức năng, nhiệm vụ nhằm đảm bảo sự minh bạch; 
b) Luôn vì lợi ích chung của Công ty nhằm đưa công ty phát triển bền vững; 
c) Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật liên quan và của Công ty; 
d) Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác và thường xuyên 

trao đổi nhằm cùng nhau tháo gỡ vướng mắc, khó khăn (nếu có). 
2. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT với TGĐ: 

a) Chủ tịch HĐQT phải triệu tập cuộc họp HĐQT, không được trì hoãn nếu không 
có lý do chính đáng, theo đề nghị bằng văn bản của TGĐ. Đề nghị của TGĐ phải 
nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của 
HĐQT; 

b) TGĐ phải triệu tập cuộc họp những người điều hành theo yêu cầu của HĐQT; 
c) Định kỳ hàng quý, HĐQT sẽ họp với TGĐ (có thể kết hợp với phiên họp HĐQT 

định kỳ hàng quý) để kiểm điểm việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐQT và 
các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT đối với TGĐ; TGĐ báo cáo với HĐQT về 
việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao. 

d) Thành viên HĐQT có quyền yêu cầu TGĐ cung cấp các thông tin, tài liệu về tình 
hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong trường hợp nhận được 
yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, TGĐ phả cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính 
xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu trong vòng 05 ngày làm việc hoặc thời hạn 
khác được thống nhất với thành viên HĐQT yêu cầu cung cấp các thông tin đó. 

e) Trường hợp phát hiện rủi ro có thể gây ảnh hưởng lớn đến uy tín hoặc hoạt động 
kinh doanh của công ty hoặc các sự kiện cần thiết khác, TGĐ cần báo ngay cho 
Chủ tịch HĐQT và thành viên của HĐQT có liên quan. 

f) Các hoạt động phối hợp khác theo quy định của pháp luật và công ty. 
3. Phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT: 

BKS có vai trò giám sát, phối hợp, tư vấn và thông tin đầy đủ, kịp thời, chính 
xác. Cụ thể như sau: 

a) Thường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động, tham khảo ý kiến của 
HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên ĐHĐCĐ; 

b) Trong các cuộc họp của BKS, BKS có quyền yêu cầu thành viên của HĐQT, 

Tổng giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được cấp thuận tham dự và trả lời 
các vấn đề cần được làm rõ; 

c) Các cuộc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất của BKS phải có kết luận bằng văn bản 
(trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra) gửi cho HĐQT để có thêm 
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cơ sở giúp HDQT trong công tác quản lý công ty. Tùy theo kết quả và mức độ 
của cuộc kiểm tra trên, BKS cần bàn bạc thống nhất với HĐQT, Tổng giám đốc 
trước khi báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp không thống nhất 
được quan điểm thì được quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản và Trưởng BKS 
có trách nhiệm báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất. 

d) Trường hợp BKS phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm điều 
lệ công ty của các thành viên HĐQT, BKS thông báo bằng văn bản với HĐQT 

trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt 
và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

e) Đối với các kiến nghị liên quan đến tình hình hoạt động và tài chính công ty thì 
BKS phải gửi văn bản cùng tài liệu liên quan trước ít nhất 15 ngày so với ngày 
dự định nhận được phản hồi. 

f) Các nội dung kiến nghị đến HĐQT phải được gửi trước ít nhất 07 ngày làm việc 
và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng 07 ngày làm việc. 

g) Các hoạt động phối hợp khác theo quy định của pháp luật và công ty. 
4. Phối hợp hoạt động giữa BKS và TGĐ: 
a) Các báo cáo của TGĐ trình HĐQT hoặc tài liệu khác do công ty phát hành phải 

được gửi đến BKS cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên 
HĐQT; 

b) BKS được yêu cầu TGĐ cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin và tài liệu 
vè công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; 

c) Trưởng BKS phải triệu tập họp BKS khi có yêu cầu của TGĐ. Các biên bản họp 
BKS trong trường hợp này phải được gửi tới TGĐ 

d) Các hoạt động phối hợp khác theo quy định của pháp luật và công ty. 
CHƯƠNG VII 

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 
Điều 35: Đánh giá hoạt động đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGĐ và 

Cán bộ quản lý. 

1. Thẩm quyền đánh giá: 

a) Chủ tịch HĐQT sẽ tiến hành đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT; 

b) HĐQT sẽ tiến hành đánh giá hoạt động của các chức danh do HĐQT bổ nhiệm; 
c) Ban kiểm soát sẽ tiến hành đánh giá hoạt động của thành viên BKS. 
d) TGĐ sẽ đánh giá các hoạt động của người điều hành khác do TGĐ bổ nhiệm. 

2. Tiêu chí, xếp loại đánh giá: 

Tiêu chí, xếp loại đánh giá thành viên HĐQT, thành viên BKS và người điều 
hành theo quy định của Công ty. 
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Điều 36: Khen thưởng 

1. Các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Người điều hành có thành tích trong việc 
quản trị, điều hành công ty và các nhiệm vụ khác được giao sẽ được xem xét, khen 
thưởng theo quy định của pháp luật và Công ty; 

2. Các hình thức khen thưởng, tiêu chuẩn cụ thể về hình thức khen thưởng, trình tự, thủ 
tục khen thưởng sẽ được thực hiện theo quy định của công ty. 

Điều 37: Kỷ luật 

Các thành viên HĐQT, BKS và Người điều hành trong quá trình thực thi nhiệm vụ của 
mình mà có hành vi vi phạm quy định pháp luật hoặc quy định của Công ty thì tuỳ theo 
mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình 
sự theo quy định của hệ thống kỷ luật và quy định của pháp luật. Trường hợp gây thiệt 
hại đến lợi ích của Công ty, cổ đông hoặc người khác sẽ phải bồi thường theo quy định 
của pháp luật và của Công ty. 

CHƯƠNG VIII 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 38: Hiệu lực thi hành 

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Điện I bao gồm 8 Chương, 38 Điều 
và có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua. 

                      TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                               CHỦ TỊCH HĐQT 
 

 

 

 

                                             Trịnh Văn Tuấn 
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PHỤ LỤC 4 



 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Mục đích và phạm vi điều chỉnh 
1. Mục đích: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp Điện I 

được xây dựng và ban hành nhằm mục đích cụ thể hóa và quy định chi tiết về phạm vi, 

quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm, cách thức tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị 

(HĐQT), mối quan hệ giữa HĐQT với Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc đã được quy 

định trong Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 
2. Đối tượng điều chỉnh: Thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng giám đốc, Kế 

toán trưởng, các bộ phận và cá nhân giúp việc cho HĐQT. 
Điều 2. Căn cứ pháp lý và tài liệu tham khảo 
1. Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020  (gọi tắt là “Luật doanh nghiệp”); 
2. Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (gọi tắt là “Luật chứng khoán”); 
3. 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 điêu của Luật Chứng khoán; 
4. 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; 
5. Điều lệ của Công ty cổ phần xây lắp điện I; 
6. Quy chế quản trị Công ty cổ phần xây lắp điện I; 
7. Các tài liệu liên quan khác. 
Điều 3.  Giải thích từ ngữ và viết tắt 
1. Quy chế: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp Điện I. 
2. Công ty: Công ty cổ phần Xây lắp Điện I; 
3. Điều lệ: Điều lệ của Công ty cổ phần Xây lắp Điện I; 
4.  HĐQT: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Điện I; 
5.  BKS: Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây lắp Điện I;  
6. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp Điện I; 
7. Chủ tịch HĐQT: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Điện I; 
8.  Ban tổng giám đốc: bao gồm Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc; 
9. Người có liên quan: là cá nhân hoặc tổ chức được quy định theo quy định của 

Luật chứng khoán và Luật doanh nghiệp. 
 Các thuật ngữ khác chưa được giải thích ở đây sẽ có nghĩa như quy định ở Điều 

lệ và các quy định pháp luật có liên quan.  



 

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức hoạt động 
1. HĐQT Công ty CP Xây lắp Điện I do ĐHĐCĐ bầu ra, là cơ quan quản lý có toàn 

quyền nhân danh Công ty để quyết định và thực hiện các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp 

pháp của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. 
2. HĐQT thực hiện chức năng quản lý, kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Công 

ty, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty. Thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và của 

HĐQT theo nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần. 
3. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên HĐQT chịu 

trách nhiệm cá nhân về phần việc được phân công và cùng chịu trách nhiệm trước 

ĐHĐCĐ, trước pháp luật về các văn bản, nghị quyết, quyết định của HĐQT đối với hoạt 

động và sự phát triển của Công ty.  
4. HĐQT giải quyết công việc theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của 

pháp luật; đảm bảo sự giám sát của ĐHĐCĐ, BKS trong việc thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ theo quy định. 
5. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc tổ chức điều hành thực 

hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 
Chương II 

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY GIÚP VIỆC  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 5. Cơ cấu tổ chức và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 
1. Số lượng thành viên HĐQT  

Số lượng thành viên HĐQT là (05) năm người. Số lượng thành viên Hội đồng 

quản trị được quyết định dựa trên các yêu cầu của pháp luật, nhu cầu cụ thể của 

Công ty và được Đại hội đồng cổ đông quyết định cho từng giai đoạn. 
2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT  
- Nhiệm kỳ của HĐQT là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được 

bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT đó. 
- Thành viên Hội đồng quản trị 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 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có 

quy định khác. 
3. Cơ cấu HĐQT:  
- HĐQT bao gồm 01 Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT. Chủ tịch Hội đồng 

quản trị do Hội đồng quản trị bầu ra theo nguyên tắc quá bán.  
- Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đảm bảo các thành viên HĐQT đủ năng 

lực để phụ trách các hoạt động cốt lõi của công ty và phù hợp với quy định hiện 

hành. 



 

Điều 6. Bộ máy giúp việc Hội đồng quản trị 
1. HĐQT sử dụng bộ máy điều hành và con dấu của Công ty để thực hiện nhiệm vụ 

và quyền hạn của mình.  
2. HĐQT sẽ chỉ định một (hoặc một số) người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ 

và những điều khoản theo quyết định của HĐQT. HĐQT có thể bãi nhiệm Thư ký Công 

ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Nhiệm 

vụ của Thư ký Công ty bao gồm:  
a. Thực hiện thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, HĐQT; ghi chép các biên 

bản họp; 
b. Giúp việc cho thành viên HĐQT trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được 

giao;  
c. Giúp việc cho HĐQT trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công ty; 
d. Giúp việc cho Công ty trong xây dựng quan hệ Cổ đông và bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của cổ đông; 
e. Giúp việc cho Công ty trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, 

công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính; 
f. Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của Pháp luật 

và Điều lệ công ty. 
3. HĐQT chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để 

hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của 

Người phụ trách quản trị công ty do HĐQT quyết định, tối đa là năm (05) năm. Người 

phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm Thư ký công ty. 
Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau: 
a. Tham mưu HĐQT 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 HĐQT, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu 

cầu của HĐQT hoặc Ban kiểm soát; 
c. Tham mưu về thủ tục của các cuộc họp; 
d. Tham dự các cuộc họp của HĐQT; 
e. Tham mưu thủ tục lập các nghị quyết của HĐQT phù hợp với quy định của pháp 

luật; 
f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin 

khác cho thành viên của HĐQT và Kiểm soát viên; 
g. Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của công ty. 
h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; 

Chương III 
TIÊU CHUẨN, ĐỀ CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM 

THÀNH VIÊN HĐQT 
Điều 7. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị  
1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau: 
a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý 

doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp. 



 

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và 

không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 
c. Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty 

khác, nhưng không quá 5 công ty. 
d. Ngoài ra, cần có các phẩm chất và năng lực sau đây: 
- Có tố chất lãnh đạo, liêm chính, trách nhiệm, chín chắn, đạo đức, và nhận được 

sự tin tưởng của các cổ đông, các thành viên khác trong HĐQT, các cán bộ quản 

lý, và nhân viên của Công ty; 
- Có khả năng cân bằng lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan và đưa 

ra những quyết định hợp lý; 
- Có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ học vấn cần thiết để hoạt động một 

cách có hiệu quả; 
- Có khả năng biến kiến thức và kinh nghiệm thành các giải pháp thực tiễn; 
- Khả năng và ý chí đương đầu với thách thức; 
- Kĩ năng giao tiếp tốt. 
2. Thành viên HĐQT độc lập phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 

1 điều này và các tiêu chuẩn điều kiện sau đây:  
a. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không 

phải là người đã từng làm việc cho công ty, 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 HĐQT được hưởng theo quy định; 
c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha 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 1% tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết của công ty; 
e. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty 

ít nhất trong 05 năm liền trước đó; trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 

nhiệm kỳ; 
3. Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty. 

Điều 8. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT  
1. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần phổ thông trở lên có 

quyền đề cử các ứng viên HĐQT.  Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị được thực 

hiện như sau: 
a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 

hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% 

đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề 

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



 

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

90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 
b. 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; 
2. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không 

đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức 

đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương 

nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng 

cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử. 
Điều 9. Phương thức bầu cử   
1. Việc bầu cử thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín 

và bầu dồn phiếu. 
2. Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương 

ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) 
nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT.  

3. Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu 
quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số 
ứng cử viên.  

4. Người trúng cử thành viên HĐQT 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 Quy chế này. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng 

số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong 

số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. 
Điều 10. Không còn tư cách thành viên HĐQT  
1. Thành viên HĐQT bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 
a. Thành viên đó không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp; 
b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức và được chấp thuận; 
c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của HĐQT có những bằng 

chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi; 
2. Thành viên HĐQT bị bãi nhiễm trong các trường hợp sau: 
a. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 
b. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của HĐQT liên tục trong 

vòng sáu tháng và trong thời gian này HĐQT không cho phép thành viên đó 

vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống; trừ trường 

hợp bất khả kháng; 
c. Thành viên HĐQT bị luật pháp cấm không được làm thành viên HĐQT 
d. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên 

HĐQT; 



 

e. Bị cơ quan Nhà nước xác định là vi phạm nghiêm trọng các quy định về công 

khai các lợi ích có liên quan và nghĩa vụ của thành viên HĐQT; 
3. Các thành viên HĐQT sau khi bị miễn nhiệm, bãi nhiệm vẫn phải chịu trách 

nhiệm cá nhân đối với các quyết định trái với quy định pháp luật và Điều lệ công ty 

trong thời gian đương nhiệm. 
4. Việc bãi nhiễm, miễn nhiệm thành viên HĐQT phải được công bố theo các quy 

định của pháp luật về chứng khoán về công bố thông tin. 
Điều 11. Cách thức thay thế thành viên HĐQT 
1. Đối với việc miễn nhiệm 
- Trường hợp một thành viên HĐQT không đủ tư cách theo quy định của pháp luật 

hoặc không đủ năng lực hành vi thì HĐQT chịu trách nhiệm thu thập bằng chứng, 

thông tin và lập báo cáo và đề xuất, trình HĐQT biểu quyết quyết định. 
- Đối với trường hợp từ nhiệm của thành viên HĐQT, việc miễn nhiệm chỉ có hiệu 

lực khi có Nghị quyết bằng văn bản của HĐQT. 
2. Đối với việc bãi nhiệm 
- Đối với trường hợp thành viên HĐQT bị pháp luật cấm không được làm thành 

viên HĐQT, HĐQT sẽ triệu tập cuộc họp để ban hành Nghị quyết. 
- Đối với trường hợp thành viên HĐQT: không hoàn thành nhiệm vụ, gian dối 

.v.v.. HĐQT sẽ phải thu thập bằng chứng, thông tin và lập báo cáo và đề xuất 

trình HĐQT biểu quyết quyết định. 
3. HĐQT phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên HĐQT 

trong trường hợp sau đây: 
a. Số thành viên HĐQT bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ 

công ty. Trường hợp này, HĐQT 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 HĐQT giảm xuống không đảm bảo tỷ lệ theo quy 

định tại khoản 1 điều 137 của Luật doanh nghiệp. 
Trường hợp khác, tại cuộc họp gần nhất, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới 

thay thế thành viên HĐQT đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. 
4. Trong trường hợp bị số lượng thành viên HĐQT giảm quá 1/3 (một phần ba) so 

với tổng số thành viên HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định thì trong thời hạn 60 (sáu mươi) 

ngày kể từ ngày bị giảm quá 1/3, HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ để bầu bổ sung 

thành viên HĐQT. 
Chương IV 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị  
1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc 

chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền 

hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về 

Đại hội đồng cổ đông 



 

2. Nhiệm vụ chung: HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ quản lý công ty, giám sát các hoạt 

động điều hành của TGĐ, các phó TGĐ, kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác.  
3. Quyết định chiến lược phát triển công ty theo định hướng đã được ĐHĐCĐ thông 

qua: 
- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh 

hằng năm của công ty; 
- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo 

quy định của pháp luật; 
- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 
- Kiến nghị bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh;  

4. Kiện toàn tổ chức công ty: 
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, 

ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan 

trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương và quyền lợi khác 

của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng 

thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết 

định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; 
- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành 

lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần 

của doanh nghiệp khác; 
- Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản công ty; 

5. Các nội dung về tài chính và ngân sách: 
- Kiến nghị các loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng 

loại; 
- Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của 

từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 
- Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty; 
- Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Luật chứng 

khoán; 
- 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; 
- Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm; 

6. Phê duyệt và ký kết hợp đồng: 
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, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại 

hội đồng cổ đông; 
7. Tổ chức ĐHĐCĐ, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 
- HĐQT có trách nhiệm triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm 

trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.  



 

- HĐQT có trách nhiệm triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các 

trường hợp:   
+ Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;  
+ Bảng cân đối kế toán hàng năm, các báo cáo quý hoặc nửa năm hoặc báo cáo 

kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn điều lệ đã bị mất một nửa; 
+ Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm 

soát viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên 

Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy 

định tại Điều lệ này; 
+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ (năm) 5% trở lên tổng số cổ phần 

phổ thông của Công ty yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng một văn 

bản kiến nghị theo Khoản 3 Điều 115 Luật doanh nghiệp.  
+ Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin 

tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi 

phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 165 Luật Doanh nghiệp 

hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi 

quyền hạn của mình; 
+ Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

- Khi triệu tập họp ĐHDCĐ phải thực hiện các công việc sau đây: 
+ Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội 

đồng cổ đông. 
+ Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; 
+ Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 
+ Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc 

họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu 

thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên 
+ Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; 
+ Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông 

có quyền dự họp; 
+  Các công việc khác phục vụ đại hội 

- HĐQT có quyền  lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công 

ty; 
8. Kiểm soát, công bố thông tin và đảm bảo tính minh bạch 
9. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế 

quản trị Công ty. 
10. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ 

thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc điều hành và những 

cán bộ quản lý khác trong năm tài chính.  



 

Điều 13. Quyền và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị 
Phụ trách chung và chịu trách nhiệm cao nhất về các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của 

HĐQT theo Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, với các quyền và nhiệm vụ sau: 
1. Chủ toạ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 
2. Chuẩn bị chương trình, tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ, ký giấy triệu tập họp 

ĐHĐCĐ, phân giao chuẩn bị cuộc họp ĐHĐCĐ cho các bộ phận, cá nhân có liên quan. 
3. Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ: 

Quyết định các vấn đề cần lấy ý kiến, hình thức và nội dung phiếu lấy ý kiến; Tổ chức, 

gửi phiếu lấy ý kiến kèm theo tài liệu liên quan đến tất cả các cổ đông có quyền được 

họp ĐHĐCĐ; Kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu; thông báo kết quả kiểm 

phiếu, và các quyết định được thông qua đến tất cả các cổ đông có quyền dự họp 

ĐHĐCĐ trong vòng 15 ngày kể từ ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. 
4. Lập chương trình, kế hoạch hành động của HĐQT. 
5. Chuẩn bị kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT. 

Nội dung phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên HĐQT phải được thể hiện 

dưới dạng văn bản và có chữ ký của Chủ tịch HĐQT.  
6. Chuẩn bị nội dung, tài liệu, chương trình phục vụ cuộc họp HĐQT hoặc để lấy ý 

kiến của các thành viên HĐQT; Triệu tập và chủ tọa cuộc họp của HĐQT.  
7. Thay mặt HĐQT ký các nghị quyết, quyết định của HĐQT; Giám sát quá trình 

tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định đó.  
8. Đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo hoạt 

động của Công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các 

cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông. 
9. Giám sát các thành viên HĐQT trong việc thực hiện các công việc được phân 

công và các nhiệm vụ, quyền hạn của họ.  
10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật.  
Điều 14. Quyền và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị  
1. Thành viên HĐQT có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, 

các văn bản liên quan và Điều lệ Công ty. 
2. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo đúng quy chế hoạt động của 

HĐQT và sự phân công của HĐQT một cách trung thực vì lợi ích của Công ty và các 

cổ đông.  
3. Xem xét báo cáo tài chính do kiểm toán viên độc lập chuẩn bị, có ý kiến hoặc 

yêu cầu người quản trị, điều hành Công ty, kiểm toán viên độc lập và kiểm toán nội bộ 

giải trình các vấn đề liên quan đến báo cáo. 
4. Đề nghị Chủ tịch HĐQT triệu tập cuộc họp HĐQT bất thường khi cần theo quy 

định của Điều lệ Công ty. 
5. Tham dự các cuộc họp HĐQT; thảo luận và biểu quyết tất các các vấn đề thuộc 

nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT, trừ trường hợp không được giải quyết vì vấn đề 

xung đột lợi ích với thành viên đó. 
6. Triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT. 



 

7. Có trách nhiệm giải trình trước ĐHĐCĐ, HĐQT và BKS về việc thực hiện nhiệm 

vụ được giao khi có yêu cầu. 
8. Nghiên cứu, đánh giá tình hình kết quả hoạt động và đóng góp vào việc xây dựng 

phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ. 
9. Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, ĐHĐCĐ và HĐQT về hoạt động của 

mình.  
10. Thành viên HĐQT phải đảm bảo các trách nhiệm 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 hộp của HĐQT và có ý kiến rõ ràng về các vấn đề được 

đưa ra thảo luận; 
c. Báo cáo kịp thời và đầy đủ HĐQT các khoản thù lao mà họ nhận được từ các 

công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác mà họ là người đại diện phần 

vốn góp của công ty; 
d. Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và thực hiện 

công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty theo quy định của 

pháp luật. 
Chương V 

CHẾ ĐỘ HỌP, LẤY Ý KIẾN VÀ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 15. Họp Hội đồng quản trị 
1. Cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT để bầu Chủ tịch và ra các quyết định 

khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn 07 (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 cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số 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 HĐQT. 
2. Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT bất thường khi có một trong các trường 

hợp sau đây: 
a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập; 
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 điều hành của HĐQT; 
d. Có đề nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần phổ thông 

trở lên liên tục trong 6 tháng. 
Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo 

luận và quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. 
3. Thời gian triệu tập họp HĐQT  
- Cuộc họp thường kỳ: Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp 

HĐQT, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất 07 ngày trước 

ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, 

nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một lần. 



 

- Cuộc họp HĐQT bất thường: Cuộc họp HĐQT phải được tiến hành trong vòng 

07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị nêu tại khoản 3 Điều này.  
4. Trường hợp có yêu cầu của kiểm toán viên độc lập, Chủ tịch HĐQT phải triệu 

tập họp HĐQT để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty. 
5. Địa điểm họp: Các cuộc họp HĐQT sẽ được tiến hành ở địa chỉ đã đăng ký của 

Công ty hoặc những địa điểm khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của 

Chủ tịch HĐQT và được sự nhất trí của HĐQT. 
6. Thông báo và chương trình họp: Thông báo họp HĐQT phải được gửi trước cho 

các thành viên HĐQT ít nhất (03) ba ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội 

đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu 

lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải 

thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần 

thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu 

bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp.    
Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, 

nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên HĐQT được đăng ký tại Công 

ty. 
7. Số thành viên tham dự tối thiểu: Các cuộc họp của HĐQT chỉ được tiến hành và 

thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư số thành viên HĐQT có mặt trực tiếp 

hoặc qua người đại diện thay thế. 
Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu 

tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc 

họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên HĐQT 
dự họp. 

Thành viên HĐQT có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư 

điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết 

phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch HĐQT chậm nhất một 

(01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất 

cả người dự họp. 
8. Biểu quyết. 
a. Trừ quy định tại Khoản 8b điều này, mỗi thành viên HĐQT hoặc người được uỷ 

quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp HĐQT sẽ có một phiếu 

biểu quyết; 
b. Thành viên HĐQT không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc 

đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi 

ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Một thành viên 

Hội đồng sẽ không được tính vào số lượng đại biểu tối thiểu cần thiết có mặt để 

có thể tổ chức một cuộc họp HĐQT về những quyết định mà thành viên đó không 

có quyền biểu quyết; 
c. Theo quy định tại Khoản 8d điều này, khi có vấn đề phát sinh trong một cuộc 

họp của HĐQT liên quan đến mức độ lợi ích của thành viên HĐQT hoặc liên 

quan đến quyền biểu quyết một thành viên mà những vấn đề đó không được giải 

quyết bằng sự tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của thành viên HĐQT đó, những 

vấn đề phát sinh đó sẽ được chuyển tới chủ toạ cuộc họp và phán quyết của chủ 



 

toạ liên quan đến tất cả các thành viên HĐQT khác sẽ có giá trị là quyết định 

cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên HĐQT 
liên quan chưa được công bố một cách thích đáng; 

d. Thành viên HĐQT hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điều 42 của 

Điều lệ Công ty sẽ được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó. 
9. Biểu quyết đa số: HĐQT thông qua các nghị quyết và ra quyết định bằng cách 

tuân theo ý kiến tán thành của đa số thành viên HĐQT có mặt (trên 50%). Trường hợp 

số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, lá phiếu của Chủ tịch sẽ là lá phiếu 

quyết định. 
10. Công khai lợi ích: Thành viên HĐQT trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ 

một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và 

biết là mình có lợi ích trong đó, sẽ phải công khai bản chất, nội dung của quyền lợi đó 

trong cuộc họp mà HĐQT lần đầu tiên xem xét vấn đề ký kết hợp đồng hoặc giao dịch 

này. Hoặc thành viên này có thể công khai điều đó tại cuộc họp đầu tiên của HĐQT 
được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong 

giao dịch hoặc hợp đồng liên quan. 
11.  Họp trực tuyến hoặc các hình thức khác: Cuộc họp của HĐQT có thể tổ chức 

theo hình thức nghị sự giữa các thành viên của HĐQT khi tất cả hoặc một số thành viên 

đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có 

thể: 
a. Nghe từng thành viên HĐQT khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;  
b. Nếu muốn, người đó có thể phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một 

cách đồng thời. 
Các quyết định được thông qua trong một cuộc họp trực tuyến hoặc các hình thức 

khác được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức sẽ có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc 

họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên 

HĐQT tham dự cuộc họp này. 
12.  Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý 

kiến tán thành của đa số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu 

lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp. 
13. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Thành viên được ủy 

quyền cho người khác tham dự họp khi: 
- Các thông tin về việc ủy quyền được gửi bằng văn bản hoặc email đến các thành 

viên HĐQT và Thư ký Công ty ít nhất (02) ngày trước ngày họp HĐQT. 
- Các thành viên HĐQT sẽ biểu quyết chấp thuận việc ủy quyền này ít nhất một 

(01) ngày trước ngày họp HĐQT (có thể thông qua văn bản hoặc email). Việc ủy 

quyền sẽ có hiệu lực khi được đa số thành viên HĐQT chấp thuận. Khi việc ủy 

quyền được chấp thuận, thành viên HĐQT sẽ xác lập văn bản ủy quyền với nội 

dung và phạm vi ủy quyền đã được các Thành viên HĐQT khác chấp thuận và 

người được ủy quyền sẽ có trách nhiệm xuất trình trước cuộc họp HĐQT. 
- Văn bản ủy quyền của thành viên HĐQT phải có tối thiểu các nội dung sau: (i) 

Họ tên, các thông tin cá nhân và vị trí công tác của người được ủy quyền; (ii) 

phạm vi ủy quyền phải được đề cập rõ phạm vi, bao gồm một phần hay toàn bộ 

về (1) ủy quyền dự họp, (2) ủy quyền biểu quyết, (3) ủy quyền nêu ý kiến, diễn 



 

giải các ý kiến về những vấn đề cụ thể theo chương trình họp và/hoặc bất cứ vấn 

đề nào phát sinh trong cuộc họp HĐQT 
Việc ủy quyền này không có nghĩa là người được ủy quyền đưa ra các ý kiến cá 

nhân của mình cho các nội dung trong cuộc họp HĐQT. Người được ủy quyền chỉ được 

đưa ra các ý kiến trong phạm vi được ủy quyền và người ủy quyền vẫn chịu trách nhiệm 

cho các nội dung mình ủy quyền đó. Người được ủy quyền có trách nhiệm bảo mật thông 

tin và người ủy quyền chịu trách nhiệm cho việc bảo mật thông tin của người được ủy 

quyền. 
Việc ủy quyền này không làm mất quyền gửi các ý kiến, biểu quyết…bằng văn bản 

của thành viên HĐQT ủy quyền. 
14.  Biên bản họp HĐQT:  
- Thư ký công ty có trách nhiệm chuyển biên bản họp HĐQT cho các thành viên 

và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công 

việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội 

dung biên bản trong thời hạn mười ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp HĐQT 
được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên HĐQT tham 
dự cuộc họp. 

- Biên bản họp HĐQT có chữ ký của Chủ tọa và Thư ký theo Khoản 1 Điều 158 

Luật doanh nghiệp có hiệu lực thi hành. Trường hợp chủ tọa, thư ký 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 của pháp luật thì 

biên bản này có hiệu lực. 

Chương VI 
CHƯƠNG TRÌNH, ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC, THÙ LAO, 

QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP ỦY QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Điều 16. Chương trình làm việc, kế hoạch công tác của thành viên Hội đồng 

quản trị  
1. Nhiệm vụ của các thành viên HĐQT được quy định tại một Quyết định riêng của 

HĐQT về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT công ty. 
2. Căn cứ mục tiêu, chương trình, kế hoạch, định hướng phát triển từng năm và từng 

giai đoạn của Công ty, căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT và nhiệm vụ của từng 

thành viên HĐQT, các thành viên HĐQT tiến hành xây dựng chương trình, kế hoạch 

công tác cụ thể và trình Chủ tịch HĐQT. 
3. Căn cứ chương trình công tác chung của HĐQT đã được phê duyệt và nhiệm vụ 

của từng thành viên HĐQT đã được phân công, từng thành viên HĐQT chủ động thực 

hiện chương trình công tác của mình.  
Điều 17. Công khai các lợi ích liên quan 
1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải kê khai cho công ty về các lợi 

ích liên quan của mình, bao gồm: 



 

a. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh 
nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu 
phần vốn góp hoặc cổ phần đó; 

b. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh 

nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần 

vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ. 

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 

ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được 

thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung 

tương ứng. 

Điều 18. Thù lao, lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị  
1. Thành viên Hội đồng quản trị được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư 

cách là thành viên Hội đồng quản trị. Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị sẽ 

do Đại hội đồng cổ đông quyết định. 
2. 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. 
3. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán 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, gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự 

các cuộc họp của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông. 
Điều 19. Điều kiện làm việc của thành viên Hội đồng quản trị  
1. Ban Tổng giám đốc, các Phòng, Ban công ty, đơn vị trực thuộc Công ty có trách 

nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cần thiết, liên quan đến hoạt động của Công 

ty theo yêu cầu của HĐQT để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo Điều 10 
Quy chế này, phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

2. HĐQT sử dụng bộ máy điều hành và con dấu của Công ty để thực hiện nhiệm vụ 

của mình. Các phòng, ban chức năng của Công ty có trách nhiệm tham mưu, giúp HĐQT  

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.  
Điều 20. Phân cấp, ủy quyền của Hội đồng quản trị 
HĐQT phân cấp, ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt 

động của Công ty. Việc phân cấp, ủy quyền được thể hiện bằng biểu quyết của các thành 

viên HĐQT và được thông qua theo quy định của pháp luật. Những trường hợp không 

có phân cấp, ủy quyền của HĐQT Tổng giám đốc được điều hành và quyết định các vấn 

đề thuộc quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng giám đốc quy định trong Điều lệ và các quy 

chế quản lý nội bộ của Công ty.  
Chương VII 

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Điều 21. Nguyên tắc phối hợp trong công tác 

HĐQT, thành viên HĐQT phối hợp trong quan hệ công tác theo nguyên tắc sau:  
1. Luôn trung thành vì lợi ích của Công ty. 



 

2. Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan của pháp luật, Điều lệ Công ty và 

các quy định nội bộ của Công ty. 
3. Phải tự chịu trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao và phải 

nghiêm túc phối hợp hoạt động để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông, phát triển 

Công ty. 
4. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch. 
5. Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác và 

thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc (nếu có) vì lợi ích 

chung của Công ty. 
6.  Tất cả các thành viên đều có quyền bảo lưu ý kiến thống nhất hoặc không thống 

nhất đối với một nội dung và có trách nhiệm giải trình về việc đó khi được yêu cầu. 
Điều 22. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị 
1. Quan hệ giữa các thành viên HĐQT là mối quan hệ phối hợp, các thành viên 

HĐQT có tránh nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề liên quan trong quá trình xử lý công 

việc.  
2. Trong quá trình xử lý công việc mà thành viên HĐQT được phân công chịu trách 

nhiệm chính, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực khác do thành viên HĐQT khác phụ 

trách mà cần có ý kiến của thành viên đó thì thành viên HĐQT chịu trách nhiệm chính 

phải chủ động phối hợp xử lý. Trong trường hợp giữa các thành viên HĐQT có ý kiến 

khác nhau thì thành viên HĐQT chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch HĐQT xem 

xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp lấy ý kiến các thành viên HĐQT 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 HĐQT thì các thành 

viên HĐQT phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan. Việc bàn giao phải 

được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch HĐQT về việc bàn giao đó.  
Điều 23. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc 
1. HĐQT bảo đảm mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, 

cơ sở vật chất để Ban Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
2. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT có hiệu lực bắt buộc thi hành. Khi tổ chức 

thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT nếu phát hiện vấn đề không có lợi cho 

Công ty thì Tổng giám đốc có trách nhiệm đề nghị HĐQT xem xét, điều chỉnh cho phù 

hợp. Trường hợp HĐQT không điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định thì Tổng giám 

đốc vẫn phải thực hiện nhưng có quyền bảo lưu ý kiến và kiến nghị lên ĐHĐCĐ hoặc 

cơ quan có thẩm quyền khác.  
3. Chủ tịch HĐQT tham dự hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác tham dự các 

cuộc họp giao ban, cuộc họp chuẩn bị các nội dung trình HĐQT do Tổng giám đốc chủ 

trì.  
4. Tại phiên họp HĐQT, Chủ tịch HĐQT hoặc người chủ trì phiên họp căn cứ vào 

nội dung họp để quyết định mời các cán bộ quản lý của Công ty, đơn vị trực thuộc có 

liên quan đế tham dự cuộc họp, báo cáo công việc cụ thể và tham gia ý kiến (nếu cần). 
5. Các cán bộ quản lý Công ty chịu trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi để các 

thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ được phân công, được tiếp cận thông tin, báo 
cáo trong thời gian nhanh nhất.  



 

Trong trường hợp phát hiện rủi ro hoặc các sự cố có thể ảnh hưởng đến uy tín, hoạt 

động kinh doanh của Công ty hoặc các sự kiện xét thấy cần thiết khác, cán bộ quản lý 

Công ty phải báo cáo ngay cho Chủ tịch HĐQT hoặc các thành viên HĐQT trực tiếp 

phụ trách mảng công tác đó biết để chỉ đạo kịp thời.  
Điều 24. Mối quan hệ với Ban kiểm soát 
1. HĐQT có trách nhiệm phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành viên 

BKS trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của mình; đồng thời có trách 

nhiệm chỉ đạo, giám sát việc chấn chỉnh và xử lý các sai phạm theo kiến nghị của BKS.  
2. Chủ tịch HĐQT phải đảm bảo rằng thông báo mời họp, chương trình, nội dung 

các cuộc họp, phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT và tài liệu kèm theo phải được gửi 

đến thành viên BKS cùng thời điểm và theo phương thức như với thành viên HĐQT. 
3. Các nghị quyết của HĐQT được gửi đến BKS đồng thời với thời điểm gửi Tổng 

giám đốc trong vòng 7 ngày kể từ ngày xác lập. 
4. Đối với đề xuất của BKS về số lượng thành viên BKS thời gian phản hồi ý kiến 

bằng văn bản của HĐQT trong thời hạn 7 ngày. 
5. Đối với đề xuất lựa chọn Kiểm toán độc lập, thời gian phản hồi ý kiến bằng văn 

bản của HĐQT trong vòng 7 ngày. 
6. Ngoài các thông tin báo cáo theo định kỳ, thành viên BKS có thể đề nghị HĐQT 

cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty. 
7. HĐQT đảm bảo tất cả các bản sao thông tin về tài chính và các thông tin khác 

được cung cấp cho các thành viên HĐQT, cũng như nghị quyết, quyết định, biên bản 

họp HĐQT sẽ được cung cấp cho các thành viên BKS cùng với việc cung cấp cho các 

thành viên HĐQT. 
Chương VIII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
Điều 25. Hiệu lực thi hành 
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Điện I này gồm 

8 chương, 25 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng     năm 2021. 
 

                      TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                                     CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
                                                 Trịnh Văn Tuấn 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 
 XÂY LẮP ĐIỆN I 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021 

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG  CỦA BAN KIỂM SOÁT  
(Ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021) 

 

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
- 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; 
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp điện I; 
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ... ngày... tháng 4 năm 2021 
- Ban kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần 

Xây lắp điện I. 

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây lắp điện I bao gồm 

các nội dung sau: 

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (sau đây được gọi tắt 

là Quy chế) quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ 

của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, 

Điều lệ công ty và các quy định khác có liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng cho 

Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát. 

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban kiểm soát 

chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội 

đồng cổ đông, trước pháp luật về các công việc, quyết định của Ban Kiểm soát. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Các từ ngữ được sử dụng trong Quy chế này có cùng nghĩa như được định nghĩa 

tại Điều lệ Công ty. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/chung-khoan/nghi-dinh-155-2020-nd-cp-huong-dan-luat-chung-khoan-461323.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/chung-khoan/nghi-dinh-155-2020-nd-cp-huong-dan-luat-chung-khoan-461323.aspx
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Chương II. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

Điều 4. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát 

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và 

đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao. 

2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất 

nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty. 

3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức 

vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi 

hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. 

4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt 

hại cho Công ty hoặc người khác thì thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm cá 

nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà thành viên Ban 

kiểm soát có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công ty. 

6. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm trong thực hiện 

quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát, yêu 

cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả. 

Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát có 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 đã 

hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên Ban kiểm 

soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. 

Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát 

1. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh 

nghiệp; 

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm 

toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh 

của Công ty; 

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 

Giám đốc và người quản lý khác; 

d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc 
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người lao động của Công ty; 

đ) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

e) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận 

thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó; 

g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và 

Điều lệ công ty. 

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên Ban 

kiểm soát công ty đại chúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh 

nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của 

Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần 

vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty. 

Điều 7. Trưởng Ban kiểm soát 

1. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong 

các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc 

chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm 

soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. 

3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. 

Điều 8. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát 

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định tại 

Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. 

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử 

không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên 

hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản 

trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm 

giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông 

biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật 

Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát 

1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền 

của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc biểu quyết bầu thành 

viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông 

có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành 

viên được bầu của Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số 

phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban 

kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử 

viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. 

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên 
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cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu 

bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ 

công ty. 

Điều 10. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp 

sau đây: 

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy 

định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp; 

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c. Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau 
đây: 

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường 

hợp bất khả kháng; 

c. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của thành viên Ban 

kiểm soát quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

d. Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 

Điều 11. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty phải công bố 

thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại 

hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về 

các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng 

văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải 

cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của 

công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử 

viên Ban Kiểm soát được công bố bao gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các chức danh quản lý khác; 

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

e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty; 

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

đang nắm giữ các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử 

viên Ban kiểm soát (nếu có). 
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2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát 

thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 

Chương III. BAN KIỂM SOÁT 

Điều 12. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát 

1. Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc 

quản lý và điều hành Công ty. 

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản 

lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác 

kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. 

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, 

báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý 

của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp 

đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông. 

4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội 

bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty. 

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc 

quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định 

tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp. 

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 

Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban 

kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị 

và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định 

tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không 

gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. 

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ 

sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của 

Công ty. 

8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc vi phạm quy 

định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng 

quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp 

khắc phục hậu quả. 

9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 

quản trị và các cuộc họp khác của Công ty. 

10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện 
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nhiệm vụ được giao. 

11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình 

báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông. 

12. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của 

Công ty theo đề nghị của cổ đông. 

13. Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông. 

14. Thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 

30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp. 

15. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

16. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai Danh 

sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp. 

17. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm 

toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty, tổ chức kiểm 

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

thiết. 

18. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

19. Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của 

thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác, sự phối hợp hoạt 

động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông. 

20. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty 

của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp 

khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) 

giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu 

quả. 

21. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

22. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông 

thông qua. 

23. Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu 

nếu được Hội đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

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

họp đối với trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc mà các 

thành viên Hội đồng quản trị còn lại không bầu được người làm chủ tọa. Trường hợp 

này, người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. 

25. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, 
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Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 13. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát 

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm 

và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm: 

a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu 

kèm theo; 

b) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 

quản trị; 

c) Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công 
ty phát hành. 

2. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ 

tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người 

quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc. 

3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý 

khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, 

điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm 

soát hoặc Ban kiểm soát. 

Điều 14. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường 

Đại hội đồng cổ đông 

1. Ban kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông trong thời hạn 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 

Điều 15. Cuộc họp của Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên 

tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát.  
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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 16.  Biên bản họp Ban kiểm soát 

Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và 

các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên 

bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành 

viên Ban kiểm soát. 

Chương V.  BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH 

Điều 17. Trình báo cáo hàng năm 

Các Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 

bao gồm các nội dung sau đây: 

1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng 

quản trị, Tổng Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên. 

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

kiểm soát. 

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành 

viên Ban kiểm soát. 

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban 

Kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty. 

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công 

ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành 

viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; 

giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên 

sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời 

điểm giao dịch. 

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người 

điều hành doanh nghiệp khác. 

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản 

trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông. 

8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm 

toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm 

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

thiết. 

Điều 18. Tiền lương và quyền lợi khác 

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được 
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thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát do Đại hội 

đồng cổ đông quyết định. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán các khoản chi phí 

ăn ở, đi lại và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của 

Ban kiểm soát hoặc thực thi các hoạt động khác của Ban kiểm soát. 

2. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh 

doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định 

khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính 

hằng năm của Công ty. 

Điều 19. Công khai các lợi ích liên quan 

1. Thành viên Ban kiểm soát của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi ích 

liên quan của mình, bao gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của 

doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm 

làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó; 

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của 

doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu 

riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ. 

2. Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời 

hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải 

được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ 

sung tương ứng. 

3. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên Ban 

kiểm soát chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ 

lợi ích của Công ty. 

4. Thành viên Ban kiểm soát có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do 
Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với 

thành viên Ban kiểm soát hoặc với những người có liên quan của thành viên Ban kiểm 

soát theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ 
đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về 

các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin. 

5. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên này 

không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các 

giao dịch có liên quan. 

Chương VI. MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Ban kiểm soát 

Các thành viên Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau 
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nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách 

nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ công 

ty. Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công việc chung của Ban kiểm soát nhưng 

không có quyền chi phối các thành viên Ban kiểm soát. 

Điều 21. Mối quan hệ với ban điều hành 

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với ban điều hành Công ty, là đơn vị thực 

hiện chức năng giám sát hoạt động của ban điều hành. 

Điều 22. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị 

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, là đơn vị 

thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị. 

Chương VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 23. Hiệu lực thi hành 

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây lắp điện I bao gồm 07 
Chương, 22 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng   năm 2021. 
  

  
TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÂY LẮP ĐIỆN I Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

------------------- -------------------------  
Số:  01/NQ-PCC1-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 24 tháng  04  năm 2021. 

 
 

NGHỊ QUYẾT 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

------------------- 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp điện I; 
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ 

phần Xây lắp điện I ngày 24/04/2021; 
 

QUYẾT NGHỊ 
Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các báo cáo sau: 

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm 2019 

và kế hoạch năm 2020: 
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản trong SXKD năm 2020: 

Tổng doanh thu    :  6.679 tỷ đồng; Đạt: 95% KH. 
Lợi nhuận sau thuế   :  544 tỷ đồng; Đạt 116% KH. 
Lợi nhuận sau thuế/doanh thu :  8.15% 

- Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2021:  

Tổng doanh thu    : 8.003 tỷ đồng; Tăng 20% so với năm 2020. 
Lợi nhuận sau thuế   : 510 tỷ đồng 
Lợi nhuận sau thuế/doanh thu : 6.38%. 

2. Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán 

AASC. 
3. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên 

năm 2021. 
Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau: 

1. Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2020; Kế hoạch lợi nhuận 

và dự kiến chia cổ tức năm 2021. 
1.1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020: Chi tiết tại phụ lục 01 đính 

kèm Nghị quyết này. 

1.2. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2020. 
- Trả cổ tức năm 2020: Mức trả 20%/Vốn điều lệ, tương ứng số tiền theo mệnh giá 

là 382.375.450.000 đồng 

DỰ THẢO 
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- Hình thức: Trả 20% bằng cổ phiếu. 
- Thời gian hoàn thành: trước quý IV/2021. 
1.3. Thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2021. 
- Lợi nhuận sau thuế: 510,51 tỷ đồng 
- Dự kiến chia cổ tức: 15%/Vốn điều lệ. 
2. Đầu tư năng lượng 
2.1. Phê duyệt chủ trương phát triển các dự án đầu tư điện gió, thủy điện dự kiến phát 

triển mới như sau: 
- Tổng công suất dự kiến: khoảng 300 MW. 
- Khởi công và đầu tư: năm 2022 - năm 2025  
- Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu 30%, Vốn vay 70%. 
- Tỷ lệ sở hữu của PCC1 tại mỗi dự án: tối thiểu 51%. 
2.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn dự án đầu tư và thực 

hiện các nội dung đầu tư của dự án đảm bảo đầu tư hiệu quả 
3. Đầu tư bất động sản 
3.1. Phê duyệt chủ trương phát triển, đầu tư dự án bất động sản như sau:  

a. Quy mô dự án: 
+ Sản phẩm:  
 - Hỗn hợp cao tầng (chung cư, diện tích văn phòng và thương mại); 
 - Các loại nhà thấp tầng. 
+ Tổng mức đầu tư/dự án dự kiến: 1.000÷10.000 tỷ đồng. 
+ Tổng diện tích khu đất nghiên cứu/dự án: 1,0 ha đến 50 ha. 

b. Vị trí địa lý: Quận nội, ngoại thành Hà Nội, một số tỉnh có tiềm năng. 
c. Diện tích căn hộ: từ 60 m2 đến 100 m2; Nhà biệt thự, liền kề: 80-500m2 
d. Doanh thu dự kiến/mỗi dự án: 1.000 ÷ 15.000 tỷ đồng. 
e. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu:  >=15% . 
f. Thời gian phát triển và đầu tư dự án: từ năm 2021-2030. 
g. Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn vay và vốn huy động từ khách hàng. 
h. Hình thức đầu tư: Đấu giá đất, M&A hoặc hợp tác đầu tư. 

3.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn Dự án đầu tư và 

thực hiện các nội dung đầu tư của dự án 
4. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, bán cổ phiếu quỹ và phát hành cổ 

phiếu mới cho cán bộ công nhân viên theo Chương trình lựa chọn cho người lao 

động (ESOP). 
4.1 Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 
4.1.1 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần xây lắp điện I 
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu. 
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- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 191.188.159 cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 191.187.727 cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 432 cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức 2020: 38.237.545 cổ phiếu 
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 382.375.450.000 đồng 
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 20% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, 

tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100:20 (tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ 

đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ nhận được 20 cổ 

phiếu phát hành thêm để trả cổ tức) 
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn 

đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân 

(nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện 

quyền nhận cổ tức năm 2020, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 8 cổ phiếu, số quyền 

được hưởng là 8, tương đương với số cổ phiếu trả cổ tức được nhận theo tỷ lệ phát 

hành là 8 x 0,20 = 1,6 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống nêu trên, số cổ 

phiếu trả cổ tức mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu; 0,6 cổ phiếu 

lẻ sẽ bị hủy bỏ.  
- Nguồn vốn phát hành: từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo 

tài chính hợp nhất kiểm toán ngày 31/12/2020. 
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 

đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020. 
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế. 
- Thời gian phát hành dự kiến: trong năm 2021, ngay sau khi được Ủy ban chứng 

khoán nhà nước chấp thuận đợt phát hành, đảm bảo phù hợp theo quy định của 

pháp luật và được thực hiện đồng thời với đợt bán cổ phiếu quỹ và phát hành cổ 

phiếu mới cho cán bộ công nhân viên theo chương trình ESOP được nêu tại mục I. 
- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện 

hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền 
nhận cổ tức. 

4.1.2 Uỷ quyền cho HĐQT: 
Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên 

quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ việc chia cổ tức năm 2020 bằng 

cổ phiếu, cụ thể như sau: 
- Lập các văn bản, hồ sơ báo cáo phát hành nộp UBCK Nhà nước; 
- Lựa chọn thời gian chốt danh sách cổ đông và phân phối cổ phiếu cho cổ đông 

hoàn thành trước quí 4-2021; 
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn thành việc phát hành; 
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc đăng ký điều chỉnh 

tăng vốn Điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và sửa đổi nội dung của 

Điều lệ (phần nội dung liên quan đến vốn điều lệ) tương ứng với số cổ phần phát 

hành thêm theo kết quả của phương án phát hành; 
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- Thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung 

toàn bộ số cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) 

và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX); 
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để chia cổ 

tức nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của Công ty. 
- Xử lý các vấn để phát sinh khác trong quá trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo 

quy định hiện hành. 
4.2. Bán cổ phiếu quỹ của Công ty 
Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty, cụ thể như sau: 
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây lắp điện I 
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 191.188.159 cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 191.187.727 cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu quỹ trước giao dịch: 432 cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu quỹ đề xuất bán cho người lao động nằm trong Chương trình 

ESOP lần này; 
- Cổ phiếu quỹ: 432 cổ phiếu (tương đương 0,0002% số lượng cổ phiếu đang lưu 

hành) 
- Giá bán cổ phiếu quỹ cho người lao động: 10.000 đồng/cổ phần 
- Số tiền dự kiến thu được: 4.320.000 đồng 
- Đối tượng chào bán cổ phiếu quỹ: Cán bộ quản lý, CBNV có vai trò đóng góp 

quan trọng, tích cực vào kết quả kinh doanh và Chiến lược phát triển của Công ty, 

danh sách cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.  Đại hội đồng cổ 

đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và ban hành quy chế, tiêu chí và 

danh sách cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP; 
- Hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phiếu bán theo chương trình ESOP bị hạn 

chế chuyển nhượng 2 năm kể từ ngày hoàn tất giao dịch bán cổ phiếu quỹ; 
Trường hợp cán bộ, nhân viên thôi không làm việc tại PCC1 trước thời hạn cổ 

phiếu bị hạn chế chuyển nhượng: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng 

quản trị Công ty quyết định xử lý số cổ phiếu ESOP lần này của cán bộ, nhân viên 

nghỉ việc. 
- Thời gian thực hiện bán: trong năm 2021, ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán 

nhà nước chấp thuận giao dịch bán cổ phiếu quỹ và đảm bảo phù hợp theo quy 

định của pháp luật 
- Phương án xử lý cổ phiếu quỹ không bán hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho 

Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho cán bộ công nhân viên khác với cùng mức 

giá bán cho cán bộ công nhân viên theo danh sách ban đầu. 
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4.3 Phát hành cổ phiếu mới cho Cán bộ công nhân viên theo chương trình ESOP 
4.3.1 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu mới cho cán bộ công nhân viên theo 

chương trình ESOP 

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây lắp điện I 
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 191.188.159 cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 191.187.727 cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tương đương 3% tổng số lượng cổ phiếu 

PCC1 đang lưu hành và bằng: 5.735.631 cổ phiếu; 
- Tổng giá trị theo mệnh giá dự kiến phát hành: 57.356.310.000 đồng 
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu 
- Đối tượng chào bán: Cán bộ quản lý, CBNV có vai trò đóng góp quan trọng, tích 

cực vào kết quả kinh doanh và Chiến lược phát triển của Công ty, danh sách cụ thể 

sẽ được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho 

Hội đồng quản trị quyết định và ban hành quy chế, tiêu chí và danh sách cán bộ 

công nhân viên được mua cổ phiếu phát hành mới theo chương trình ESOP 
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành cho cán bộ, công nhân viên sẽ bị hạn 

chế chuyển nhượng 02 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. 
Trường hợp cán bộ, nhân viên thôi không làm việc tại PCC1 trước thời hạn cổ 

phiếu bị hạn chế chuyển nhượng: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng 

quản trị Công ty quyết định xử lý số cổ phiếu ESOP lần này của cán bộ, nhân viên 

nghỉ việc. 
- Kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP lần này dự kiến cho khoảng thời gian 2- 3 

năm tính từ năm 2021. Thời gian thực hiện trong năm 2021, ngay sau khi được Ủy 

ban chứng khoán nhà nước chấp thuận đợt phát hành, đảm bảo phù hợp theo quy 

định của pháp luật và được thực hiện đồng thời với đợt bán cổ phiếu quỹ nêu tại 

mục 3. 
- Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho 

Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho cán bộ công nhân viên khác với cùng mức 

giá bán cho cán bộ công nhân viên theo danh sách ban đầu. 
4.3.2 Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phiếu 

mới cho cán bộ công nhân viên theo chương trình ESOP 

Tổng số tiền thu được sau khi bán cổ phiếu quỹ, phát hành cổ phiếu mới cho người lao 

động Công ty theo Chương trình ESOP là 57.360.630.000 đồng sẽ được sử dụng để bổ 

sung vốn lưu động của Công ty. Phương án sử dụng vốn cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị 

quyết định trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và đảm bảo tuân thủ quy định của 

pháp luật có liên quan. 
4.3.3 Phương án đảm bảo việc bán cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phiếu mới cho cán 

bộ công nhân viên theo chương trình ESOP đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước 

ngoài 
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Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án đảm bảo 

việc bán cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phiếu mới cho cán bộ công nhân viên theo 

chương trình ESOP đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp bán 

cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phiếu mới cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài. 
4.4 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên 

quan đến phương án bán cổ phiếu quỹ, phát hành cổ phiếu mới cho cán bộ công nhân 

viên theo chương trình ESOP, cụ thể: 

- Ban hành quy chế bán cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phiếu mới cho người lao động 

để thực hiện phương án này; 
- Quyết định tiêu chí, danh sách cán bộ công nhân viên đủ điểu kiện tham gia 

chương trình và số lượng cổ phiếu bán/phát hành cho từng cán bộ, công nhân viên; 
- Quyết định thời điểm bán cổ phiếu quỹ, chào bán cổ phiếu phát hành theo chương 

trình ESOP; 
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ và 

phát hành cổ phiếu mới theo chương trình ESOP; 
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn và đại lý bán cổ phiếu quỹ; 
- Quyết định phương án xử lý số lượng cổ phiếu không chào bán hết của đợt bán cổ 

phiếu quỹ và phát hành cổ phiếu mới theo chương trình ESOP (nếu có); 
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo việc bán cổ phiếu quỹ, báo cáo phát 

hành cổ phiếu mới cho người lao động theo chương trình ESOP với Ủy ban chứng 

khoán Nhà nước (UBCKNN), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của 

UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật liên quan; 
- Thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung 

số cổ phiếu phát hành thêm theo chương trình ESOP tại Trung tâm lưu ký chứng 

khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

(HOSE); 
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của 

Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu mới theo chương trình ESOP; 

đồng thời thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan 

tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền; 
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc 

được giao; 
- Hội đồng quản trị được phép ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc 

một số các công việc cụ thể nêu trên. 
4.5  Vốn điều lệ sau phát hành 
- Vốn điều lệ hiện hữu:  : 1.911.881.590.000 đồng 
- Tổng vốn điều lệ tạm tính sau khi hoàn thành việc 

phát hành.  
: 2.351.613.350.000 đồng 
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Trong đó 

+ Tăng từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020  : 382.375.450.000 đồng 

+  Tăng từ phát hành cổ phiếu mới cho cán bộ công 

nhân viên theo chương trình ESOP 

: 57.356.310.000 đồng   

- Tổng số tiền thu được sau đợt bán cổ phiếu quỹ và 

phát hành cổ phiếu mới cho cán bộ công nhân viên 

theo chương trình ESOP 

: 57.360.630.000 đồng 
 

5. Thông qua nội dung Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc 

Công ty. 
6. Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021.  

Chủ tịch HĐQT   :  20.000.000/tháng 
Thành viên HĐQT  :  5.000.000/tháng 
Trưởng Ban Kiểm soát  :  6.000.000/tháng 
Thành viên Ban kiểm soát :  2.000.000/tháng 
Thư ký Công ty   :  2.000.000/tháng 

7. Thông qua việc thay đổi tên Công ty, cụ thể: 
- Tên Công ty hiện tại: 
 Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I 

Tên viết bằng tiếng nước ngoài: POWER CONSTRUCTION JOINT STOCK 

COMPANY NO1 
 Tên viết tắt: PCC1 
- Tên Công ty dự kiến thay đổi: 

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1 
Tên viết bằng tiếng nước ngoài: PC1 Group  
Tên viết tắt: PC1 Group 
Uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm thực hiện và thay mặt Đại 

hội đồng cổ đông ban hành Quyết định thay đổi tên Công ty trong năm 2021; quyết 

định điều chỉnh các nội dung liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký thay 

đổi tên Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo tuân thủ quy định 

của pháp luật trong đặt tên Doanh nghiệp (nếu có). Giao Người đại diện theo pháp luật 

tổ chức thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi tên Công ty với cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền và Sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định. 
8. Sửa đổi, bổ sung nghành nghề đăng ký kinh doanh 

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nghành nghề kinh doanh theo Phụ lục 1 đính 

kèm Tờ trình số 02/TTr-PCC1-HĐQT ngày 02/04/2021 của HĐQT Công ty. 
Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục 

sửa đổi, bổ sung nghành nghề kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và sửa 

đổi Điều lệ Công ty theo quy định. 
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9. Sửa đổi Điều lệ Công ty 
Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và ban hành Điều lệ mới của Công ty theo các nội 

dung đề xuất sửa đổi và toàn văn dự thảo Điều lệ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông theo Phụ lục số 2 đính kèm Tờ trình số 02/TTr-PCC1-HĐQT ngày 02/04/2021 

của HĐQT Công ty. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông 

qua và thay thế cho Bản điều lệ hiện hành.  
Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện và ký ban 

hành Điều lệ mới theo quy định 
10. Thông qua các Quy chế thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ 
 Thông qua Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và 

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo các Dự thảo Quy chế tại Phụ lục 3, Phụ lục 

4 và Phụ lục 5 đính kèm Tờ trình 02/TTr-PCC1-HĐQT ngày 02/04/2021 của HĐQT 

Công ty.  
 Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sẽ có hiệu 

lực kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành sau 
khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.  

 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sẽ có hiệu lực kể từ ngày Trưởng ban kiểm 

soát thay mặt Ban kiểm soát ký ban hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê 

duyệt. 
11. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021. 
- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán nằm trong danh sách Big 4 
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán cụ thể theo 

đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của 

Công ty. 
- Giao Tổng giám đốc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán đã 

được lựa chọn 
Điều 3. Điều khoản thi hành. 

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty 

Cổ phần Xây lắp Điện I thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 24/04/2021. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban 

Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này và tổ chức triển khai 

theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty.   
 

                                                                TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG                                                                             
                                                               CHỦ TỌA 

 
Nơi nhận:  
- UBCKNN, HOSE (Báo cáo); 
- HĐQT,BTGD,BKS; 
- Các cổ đông; 
- Lưu VP  

       Trịnh Văn Tuấn 
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