CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC BECAMEX
NA6, KCN Mỹ Phƣớc 2, Phƣờng Mỹ Phƣớc, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dƣơng
MST: 3700683163
Điện thoại: 0650.553326 Fax: 0650.559899

CHƢƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN 2016
A. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
- Thời gian : 08h00 thứ năm, ngày 28 tháng 04 năm 2016
- Địa điểm : Hội trƣờng Công Ty Cổ Phần Dƣợc Becamex
- Địa chỉ
: Đƣờng NA6, KCN Mỹ Phƣớc 2, Phƣờng Mỹ Phƣớc,Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình
Dƣơng

B. CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
STT THỜI GIAN
I. Thủ tục khai mạc
1
8h00 – 8h30
8h30 – 8h35
8h35 – 8h40
8h40 – 8h45
II. Nội dung Đại hội
1
8h45 – 9h00
2
3
4

2
3
4

9h00 – 9h10
9h10 – 9h20
9h20 – 9h30

5
9h30 – 10h10

6
7
8

10h10 – 10h25
10h25 – 10h55
10h55 – 11h00

9

11h00 – 11h15

III. Tổng kết Đại hội
1
11h15 – 11h25
2
11h25 – 11h30

NỘI DUNG
- Tiếp đón Đại biểu, Khách mời, quý Cổ đông; Đăng ký tham dự Đại hội;
- Gửi tài liệu Đại hội, Phiếu biểu quyết.
Tuyên bố lý do. Giới thiệu Đại biểu.
Báo cáo kiểm tra tƣ cách Cổ đông.
Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Chủ tọa đoàn, Thƣ ký Đại hội.
- Thông qua Chƣơng trình đại hội;
- Thông qua quy chế làm việc tại đại hội.
Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2015; kế hoạch và phƣơng hƣớng
hoạt động năm 2016.
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
Báo cáo của BKS về tình hình và kết quả hoạt động năm 2015.
Chủ tọa đoàn báo cáo:
- Tờ trình “Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2015 đã đƣợc kiểm toán và
phân phối lợi nhuận năm 2015”;
- Tờ trình “Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch
phân phối lợi nhuận năm 2016”;
- Tờ trình Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
- Tờ trình “Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS và Thƣ ký HĐQT năm 2016”;
- Tờ trình “Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên
và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016”.
- Tờ trình “ Sửa đổi , bổ sung điều lệ Công ty”
Các Cổ đông thảo luận và phát biểu ý kiến.
Chủ tọa đoàn trả lời các ý kiến.
Báo cáo kết quả kiểm tra tƣ cách cổ đông trƣớc khi biểu quyết.
Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung:
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2015; kế hoạch và phƣơng hƣớng
hoạt động năm 2016.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm
2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Báo cáo của BKS về tình hình và kết quả hoạt động năm 2015.
- Các tờ trình nêu trên.
Thƣ ký đọc Biên bản họp, Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp.
Bế mạc Đại hội.
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BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC BECAMEX
NA6, KCN Mỹ Phƣớc 2, Phƣờng Mỹ Phƣớc , Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dƣơng
MST: 3700683163
Điện thoại: 0650.553326 Fax: 0650.559899

TỔNG QUAN
CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC BECAMEX
I. THÔNG TIN CHUNG
Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC BECAMEX
Tên tiếng Anh : BECAMEX PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt
: BECAMEX PHARMA
Vốn điều lệ
: 40.400.000.000 VNĐ (Bốn mƣơi tỷ, bốn trăm triệu đồng chẵn)
Giấy chứng nhận ĐKKD số: 3700683163 - cấp ngày 12/02/2009 – Nơi cấp: Phòng ĐKKD Sở
Kế Hoạch và Đầu Tƣ Tỉnh Bình Dƣơng.
Trụ sở
: Đƣờng NA6, KCN Mỹ Phƣớc 2, Phƣờng Mỹ Phƣớc, thị xã Bến Cát, tỉnh
Bình Dƣơng
ĐT
: 0650.3.553.326
Fax
: 0650.3.559.899
Website
: www.becamexpharma.vn
Email
: administrator@becamexpharma.vn
II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Đƣợc đầu tƣ xây dựng vào năm 2007 và chính thức đi vào hoạt động sản xuất tháng
8/2009, Công ty Cổ phần Dƣợc Becamex đƣợc thành lập trên cơ sở tiếp quản từ Công ty Cổ
phần Dƣợc và Vật tƣ y tế Bình Dƣơng trƣớc đây. Chuyển đổi môi trƣờng hoạt động với đơn
vị chủ quản đầu tƣ trực tiếp là Tổng Công ty Đầu tƣ và phát triển Công nghiệp TNHH – MTV
Becamex IDC. Nhà máy Công ty Cổ phần Dƣợc Becamex với tổng vốn đầu tƣ lên đến hơn
100 tỷ đồng. Đây là nhà máy Dƣợc phẩm đƣợc đầu tƣ đạt chuẩn GMP – Chuẩn về thực
hành sản xuất thuốc tốt theo tiêu chuẩn của tổ chức y tế thế giới. Với quy trình sản xuất
khép kín trong điều kiện vệ sinh tuyệt đối, nhà máy luôn đảm bảo đƣợc 100% chất lƣợng và
mức độ an toàn của sản phẩm thuốc.
Nhà máy dƣợc phẩm Công ty Cổ phần Dƣợc Becamex đƣợc xây dựng theo tiêu chuẩn
ngành. Từ chất liệu xây dựng đến hệ thống điều hòa không khí và các thiết bị sản xuất đều
phải đạt tiêu chuẩn về vệ sinh theo tiêu chuẩn cấp sạch theo tiêu chuẩn của tổ chức Y tế thế
giới.
Nhà máy Dƣợc đƣợc thành lập và đi vào hoạt động cho thấy một chiến lƣợc đầu tƣ phù
hợp của Becamex IDC nhằm xây dựng một mô hình Tổng Công ty đa ngành toàn diện cùng
với việc nâng cao năng lực hoạt động các lĩnh vực đầu tƣ truyền thống. Việc thực hiện đẩy
mạnh các dự án an sinh xã hội nhƣ y tế, giáo dục đã cho thấy Tổng Công ty Đầu tƣ và Phát
triển Công nghiệp TNHH – MTV Becamex IDC đang hƣớng đến mục tiêu xây dựng một mô
hình công nghiệp - dịch vụ - đô thị bền vững phục vụ tốt nhu cầu phát triển của một thành phố
mới Bình Dƣơng trong tƣơng lai.
III. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:
- Sản xuất dƣợc phẩm, vật tƣ y tế;
- Sản xuất, gia công các loại thực phẩm và thực phẩm chức năng;
- Mua bán dƣợc phẩm, vật tƣ y tế, mỹ phẩm, hóa chất (không thuộc danh mục cấm),
nguyên liệu phục vụ cho sản xuất dƣợc phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, các loại thực phẩm
và thực phẩm chức năng;
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- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi
thuê;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
2. Phạm vi hoạt động của Công ty là:
- Công ty đƣợc 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 Công ty phù hợp với quy định
của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt đƣợc các mục tiêu của
Công ty;
- Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác đƣợc pháp luật
cho phép và đƣợc Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Công ty đƣợc phép hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật và Điều lệ nhằm đạt hiệu
quả kinh tế tốt nhất cho các Cổ động.
IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC
Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:
1. Đại hội đồng Cổ đông;
2. Hội đồng Quản trị;
3. Tổng Giám đốc điều hành;
4. Bam kiểm soát.
V. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
STT Loại
Số lƣợng Cổ đông
Cổ
đông Trong Nƣớc Tổng
nƣớc ngoài

1

Cá
nhân
2
Tổ
chức
Cộng

305

1

306

6

-

6

311

1

312

Số lƣợng CP sở hữu

Trong
nƣớc

Nƣớc
ngoài

Tổng

1.252.200 17.500 1.269.700 31,00%

0,43%

31,43%

2.770.300

0,00%

68,57%

4.022.500 17.500 4.040.000 99,57% 0,43%

100%

Trong
nƣớc

Nƣớc
ngoài

-

Tổng

Tỷ lệ sở hữu CP

2.770.300 68,57%
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CÔNG TY CP DƢỢC BECAMEX
Số: 01/2016/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Bình Dương, ngày 31 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày
01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ phần Dược Becamex đã được Đại Hội đồng Cổ Đông Công ty
thông qua ngày 25/4/2011 và được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 sửa đổi,
bổ sung ngày 29/5/2013;
Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-VSD ngày 25/04/2012 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán
Việt Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;
Căn cứ Thông báo số 411/TB-CNVSD ngày 17/03/2016 của Trung tâm Lưu ký Chứng
khoán Việt Nam – Chi nhánh TPHCM;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2016/BB-HĐQT ngày 31/03/2016 về việc tổ chức Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

-

QUYẾT NGHỊ
Điều 1:
1.

2.
3.
4.

Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thƣờng niên năm 2016 bao gồm các nội
dung sau:
Thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thƣờng niên năm 2016: Ngày 28/04/2016.
Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trƣờng Công ty CP Dƣợc Becamex, Đƣờng NA6, KCN Mỹ
Phƣớc II, Phƣờng Mỹ Phƣớc ,Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dƣơng.
Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để tổ chức Đại hội: 30/03/2016
Nội dung Đại hội:
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2015 và định hƣớng năm 2016.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch
SXKD năm 2016.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015 và định hƣớng năm 2016.
- Phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
- Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và Ban Thƣ ký HĐQT năm 2016.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2016.
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014 ngày
26/11/2014

Điều 2:
Điều 3:

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban có liên quan chịu
trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Lưu Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

5

6

7

8

9

CÔNG TY CP DƢỢC BECAMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---  --Bình Dương, ngày 05 tháng 04 năm 2016

THƢ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2016
Kính gửi: Cổ đông …………………………………………………………………………...
CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD số: …………………………………………………….
Địa chỉ: …………………………………………………………………………….
Điện thoại: …………………………………………………………………………
Số cổ phần sở hữu: ………………………………………………………………..
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dƣợc Becamex trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến
tham dự Đại hội đồng Cổ đông thƣờng niên năm 2016 với những nội dung sau:
1. Thời gian: 8h00 Thứ Năm, ngày 28/04/2016
2. Địa điểm: Hội trƣờng Công Ty Cổ Phần Dƣợc Becamex
Đƣờng NA6, KCN Mỹ Phƣớc 2, Phƣờng Mỹ Phƣớc,Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình
Dƣơng
3. Nội dung Đại hội:
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2015 và định hƣớng năm 2016.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch
SXKD năm 2016.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015 và định hƣớng năm 2016.
- Phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
- Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và Ban Thƣ ký HĐQT năm 2016.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2016.
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014 ngày
26/11/2014
4. Thành phần tham dự: Cổ đông của Công ty Cổ phần Dƣợc Becamex tại thời điểm chốt danh
sách ngày 04/04/2016 hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền tham dự.
5. Tài liệu Đại hội:
- Thƣ mời họp, mẫu giấy ủy quyền, giấy đăng ký tham dự Đại hội sẽ đƣợc gửi đến quý Cổ
đông.
- Tài liệu họp Đại hội đƣợc công ty đăng tải trên website: www.becamexpharma.vn từ ngày
13/04/2016.
6. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:
- Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thƣ mời họp, Giấy CMND/Hộ chiếu.
Trong trƣờng hợp tham dự theo ủy quyền thì phải có Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu của
Công ty (đƣợc gửi kèm theo Thƣ mời họp và đăng tải trên website Công ty).
- Để việc tổ chức Đại hội đồng đƣợc chu đáo, rất mong quý Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội
với Ban tổ chức Đại hội (HĐQT Công ty Cổ phần Dƣợc Becamex) – ĐT: 0650.3.553.326 (
gặp Bà Lý Thị Lộc ) hoặc email về địa chỉ: loclt@becamexpharma.vn . Thời gian đăng ký từ
ngày 14/04/2016 đến hết ngày 22/4/2016.
Trân trọng kính mời!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THÀNH TRUNG
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC BECAMEX
NA6, KCN Mỹ Phƣớc 2, Phƣờng Mỹ Phƣớc,Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dƣơng
MST: 3700683163
Điện thoại: 0650.553326 Fax: 0650.559899
Website: www.becamexpharma.vn

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2016
Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC BECAMEX
Họ tên: ……………………………………………………..Mã số cổ đông: ……….............
Ngày sinh: …/…/.......... Quốc tịch: ……………………...…………………………………..
Số CMND/Hộ chiếu: …………….. Cấp ngày: .../…/.......... Nơi cấp: ...……...……..………
Địa chỉ thƣờng trú: .…………………………………………………………………………..
Điện thoại: …………………Fax: ………………… Email: ……….………………………..
Số cổ phần sở hữu: ………………, số cổ phần đƣợc ủy quyền (nếu có): …….…………….
Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm 2016 của Công ty Cổ phần
Dƣợc Becamex, tổ chức ngày 28 tháng 04 năm 2016 tại địa điểm: Hội trƣờng Công Ty Cổ Phần
Dƣợc Becamex – địa chỉ: Đƣờng NA6, KCN Mỹ Phƣớc 2, Phƣờng Mỹ Phƣớc,TX Bến Cát, tỉnh
Bình Dƣơng.
Hình thức tham dự:

Trực tiếp

Ủy quyền

Trƣờng hợp cổ đông ủy quyền cho ngƣời khác tham dự, đề nghị cổ đông điền thông tin
vào Giấy ủy quyền theo mẫu và gửi về cho công ty 01 bản gốc kèm theo Giấy đăng ký tham dự.
….……………….ngày … tháng … năm 2016
CỔ ĐÔNG
Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu là tổ chức)
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CTY CP DƢỢC BECAMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---  --……………., ngày … tháng 04 năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC BECAMEX
1- BÊN ỦY QUYỀN:
Tên cổ đông: ………………………………….……………………………………….…
CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số: ………… cấp ngày: …………… tại: ……….………….…
Địa chỉ:…………………………………………………………...………………………...
Điện thoại: ………………………………………………………………………………....
Số cổ phần sở hữu: ………………………………………………………………….……..
2-BÊN ĐƢỢC ỦY QUYỀN:
Họ và tên: ………………………………………………………………………………
CMND/Hộ chiếu số: ………………. cấp ngày: …………… tại: ……………………..
Địa chỉ: ………….……………………………………………………………………….
Điện thoại: …………..……………………………………………………………………
Hoặc ủy quyền cho một trong những thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) sau:
(Đánh dấu X vào ô vuông)







Ông Nguyễn Thành Trung
Ông Quảng Văn Viết cƣơng
Ông Giang Quốc Dũng
Bà Nguyễn Thị Bích Sơn
Ông Phan Công Lý

- Chủ tịch HĐQT
- Thành viên HĐQT
- Thành viên HĐQT
- Thành viên HĐQT
- Thành viên HĐQT

3- NỘI DUNG ỦY QUYỀN :
Bên nhận ủy quyền nhân danh cho Bên ủy quyền thực hiện quyền tham dự, biểu quyết,
bầu cử và các quyền khác theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty tại Đại hội
đồng Cổ đông thƣờng niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dƣợc Becamex đƣợc tổ chức
ngày 28/04/2016 tại: Hội trƣờng Công Ty Cổ Phần Dƣợc Becamex - Đƣờng NA6, KCN Mỹ Phƣớc
2, Phƣờng Mỹ Phƣớc, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dƣơng.
Bên ủy quyền chỉ đƣợc thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không
đƣợc ủy quyền lại cho Bên thứ ba.
Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng Cổ đông thƣờng niên
năm 2016 của Công ty Cổ phần Dƣợc Becamex kết thúc.
Bên ủy quyền xin chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về mọi công việc do Bên đƣợc ủy
quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền, đồng thời cam kết không đƣa ra bất kỳ khiếu nại,
kiện cáo gì đối với Công ty.
BÊN ĐƢỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)
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CÔNG TY CP DƢỢC BECAMEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(BECAMEX PHARMA)
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---  --Bình Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2016

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC BECAMEX
Mục tiêu của Quy chế:
Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, sớm ổn
định hoạt động sản xuất kinh doanh.
Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dƣợc Becamex xin báo cáo Đại hội
đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội nhƣ sau:
I.
TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI
1.
Cổ đông/ ngƣời đƣợc ủy quyền dự họp đến dự họp xuất trình giấy tờ tùy thân, thƣ mời
họp và các giấy tờ khác liên quan đến việc xác minh tƣ cách cổ đông dự họp tại bàn tiếp
đón.
2.
Cổ đông/ ngƣời đƣợc ủy quyền dự họp khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc
khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ
chức.
3.
Không nói chuyện riêng, không nói chuyện điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.
Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ im lặng.
4.
Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải đƣợc công bố công khai và phải đƣợc Chủ tọa đoàn
chấp thuận trƣớc khi thực hiện.
5.
Các cổ đông/ ngƣời đƣợc ủy quyền dự họp có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ
khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trƣờng hợp cổ đông/đại diện cổ
đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời kh i cuộc họp trƣớc khi kết thúc Đại hội thì cổ
đông/ ngƣời đƣợc ủy quyền dự họp đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông
báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ đƣợc biểu quyết tại Đại hội.
6.
Cổ đông hoặc ngƣời đƣợc uỷ quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc đƣợc
đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa đoàn không
đƣợc dừng cuộc họp để những ngƣời đến muộn đăng ký; trong trƣờng hợp này, hiệu lực
của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hƣởng;
II.
ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI
1.
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đƣợc tiến hành khi có số cổ đông và ngƣời đƣợc ủy
quyền dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2.
Trƣờng hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản
1 Điều này thì đƣợc triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mƣơi ngày, kể từ ngày
dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai đƣợc
tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và ngƣời đƣợc ủy quyền dự họp đại
diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3.
Trƣờng hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định
tại khoản 2 Điều này thì đƣợc triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mƣơi ngày, kể
từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trƣờng hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ
đông đƣợc tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và ngƣời đƣợc ủy quyền dự họp
và đƣợc coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông
lần thứ nhất có thể phê chuẩn.
III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI
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Nguyên tắc:
Các vấn đề trong chƣơng trình Đại hội đều phải đƣợc thông qua bằng cách biểu quyết
trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông đƣợc cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi tên cổ
đông tham dự, số cổ phần đƣợc quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và
có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Dƣợc Becamex.
2.
Cách biểu quyết:
Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách
biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
Khi biểu quyết thông qua một vấn đề đƣợc Đại hội đồng đƣa ra, các cổ đông đồng ý
thông qua thì giơ Phiếu biểu quyết lên cao.
Tƣơng tự, theo sự hƣớng dẫn của Chủ tọa đoàn, các cổ đông không đồng ý hoặc có ý
kiến khác sẽ lần lƣợt giơ Phiếu biểu quyết.
3.
Thể lệ biểu quyết:
Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đƣợc thông qua tại cuộc họp khi đƣợc số cổ đông
đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
Đối với quyết định về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phải đƣợc số cổ đông đại diện ít
nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đƣợc thực
hiện theo phƣơng thức bầu dồn phiếu phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp
và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đƣợc Đại hội
đồng cổ đông thông qua.
IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI
1.
Nguyên tắc:
Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận giơ cao Phiếu biểu quyết đề nghị
phát biểu và đƣợc sự đồng ý của Chủ tọa đoàn. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo
luận, lần lƣợt các cổ đông giơ Phiếu biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa
đoàn.
2.
Cách thức phát biểu:
Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao
đổi, phù hợp với nội dung chƣơng trình Đại hội đã đƣợc thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp
xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.
Chủ tọa đoàn có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm
cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lƣợng thảo luận.
V.
QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN
1.
Chủ tọa đoàn gồm 03 thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị đƣơng nhiên làm Chủ tọa
Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
2.
Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chƣơng trình, quy chế đã đƣợc Đại hội thông
qua. Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
3.
Hƣớng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung
chƣơng trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
4.
Chủ toạ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách
hợp lý, có trật tự, đúng theo chƣơng trình đã đƣợc thông qua và phản ánh đƣợc mong
muốn của đa số ngƣời dự họp.
5.
Chủ tọa đoàn có quyền:
Yêu cầu tất cả ngƣời dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những ngƣời không
tuân thủ quyền điều hành của chủ toạ, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình
thƣờng của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra kh i cuộc
họp Đại hội đồng cổ đông.
1.
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Chủ toạ có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số ngƣời đăng ký dự
họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trƣờng
hợp sau:
Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả ngƣời dự họp
Có ngƣời dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không
đƣợc tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
Trƣờng hợp chủ tọa hoãn họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định trên, Đại hội đồng
cổ đông bầu một ngƣời khác trong số những ngƣời dự họp để thay thế chủ tọa điều hành
cuộc họp cho đến lúc kết thúc và hiệu lực các biểu quyết tại cuộc họp đó không bị ảnh
hƣởng.
7.
Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.
VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƢ KÝ
1.
Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã
đƣợc các cổ đông thông qua hoặc còn lƣu ý tại Đại hội.
2.
Đƣợc sử dụng máy ghi âm để hoàn chỉnh Biên bản họp Đại hội một cách đầy đủ và
trung thực theo trình tự diễn biến của cuộc họp ĐHĐCĐ.
3.
Cùng với Chủ tọa đoàn thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một
cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chƣơng trình đã đƣợc thông qua và phản ánh đƣợc
mong muốn của đa số ngƣời dự họp.
4.
Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã đƣợc thông qua tại
Đại hội.
VII. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU
1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông đối về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Chủ tọa và Thƣ ký Đại hội kết quả biểu quyết.
3. Tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trƣớc Đại
hội.
VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ BẦU CỬ
1. Hƣớng dẫn và phát phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm
soát.
2. Tổ chức kiểm phiếu để xác định kết quả bầu cử; lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết
quả kiểm phiếu trƣớc Đại hội.
IX. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải đƣợc Thƣ ký Đại hội ghi vào Biên bản họp
Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải đƣợc đọc và thông qua
trƣớc khi bế mạc Đại hội.
Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm 2016
của Công ty Cổ phần Dƣợc Becamex.
Kính trình Đại hội xem xét thông qua.
6.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

15

CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC BECAMEX
NA6, KCN Mỹ Phƣớc 2, Phƣờng Mỹ Phƣớc, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dƣơng
MST: 3700683163
Điện thoại: 0650.553326 Fax: 0650.559899

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
Ông: Nguyễn Thành Trung
Ông: Quảng Văn Viết Cƣơng
Ông: Giang Quốc Dũng
Bà: Nguyễn Thị Bích Sơn
Ông: Phan Công Lý

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Chức vụ: Thành viên HĐQT
Chức vụ: Thành viên HĐQT
Chức vụ: Thành viên HĐQT
Chức vụ: Thành viên HĐQT

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2015
KẾ HOẠCH & PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016
Hôm nay, ngày 21 tháng 04 năm 2016, Công Ty Cổ phần Dƣợc Becamex tiến hành Đại
hội cổ đông thƣờng niên năm 2016. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dƣợc Becamex
xin trân trọng báo cáo đến toàn thể quý cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm
2015, kế hoạch và phƣơng hƣớng hoạt động năm 2016 nhƣ sau :
I. VỀ SẢN XUẤT
-

-

Cả nƣớc hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp đều đang tập trung sản xuất các dòng thuốc
thông thƣờng, các thuốc chuyên khoa, đặc trị, yêu cầu kỹ thuật bào chế hiện đại gần nhƣ
không đƣợc quan tâm; Do đó, tình trạng cạnh tranh phân khúc thuốc thông thƣờng rất
khốc liệt và thiếu lành mạnh giữa các doanh nghiệp trong nƣớc.
Các loại thuốc nhập khẩu vẫn ƣu thế trên thị trƣờng đặc biệt là phân khúc các thuốc điều
trị ung thƣ, tiểu đƣờng, hô hấp, béo phì, hệ miễn dịch… vẫn gần nhƣ là độc quyền cho
các công ty nƣớc ngoài. Các doanh nghiệp Việt Nam đa số chỉ sản xuất các thuốc thông
thƣờng từ các nguồn nguyên liệu hoàn toàn nhập khẩu.

II. VỀ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI
-

Tỷ trọng sử dụng thuốc trong hệ thống các cơ sở khám chữa bệnh phải thông qua cơ chế
đấu thầu; Việc thực hiện luật đấu thầu mang lại nhiều ảnh hƣởng tích cực đến việc quản
lý giá thuốc, cũng gây một số ảnh hƣởng tiêu cực đến các doanh nghiệp dƣợc trong
nƣớc;

-

Trong khi yếu tố chất lƣợng lại không đƣợc quan tâm nhƣ yếu tố giá nên đối với các
doanh nghiệp trong nƣớc đã đầu tƣ quy mô sản xuất hiện đại lại là bất lợi lớn do không
thể giảm giá thuốc để cạnh tranh với các nhà sản xuất nh và đặc biệt là nguồn cung
thuốc nhập khẩu từ các nƣớc lân cận.

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2015:
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STT

1
2
3
4
5

CHỈ TIÊU
Tổng doanh thu

TỶ LỆ TH/
KH
(%)

KẾ HOẠCH
NĂM 2015

THỰC HIỆN
NĂM 2015

91.547.500.000

72.713.049.067

79 %

3.070.596.367

33 %

Tổng lợi nhuận trƣớc thuế

9.360.000.000

Lợi nhuận sau thuế thu nhập
doanh nghiệp

5.596.000.000

1.109.695.924

20 %

1.392

235

17 %

8%

4%

50 %

Lãi cơ bản trên cổ phiếu
Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến

Chi tiết doanh thu theo từng hoạt động nhƣ sau:

Doanh thu hàng hóa
Doanh thu thành phẩm
Doanh thu cung cấp dịch vụ
Doanh thu bất động sản
IV.
-

Năm 2015
26.962.681.222
26.476.616.047
168.848.008
19.104.903.790

Năm 2014
2015/2014 (%)
25.990.577.954
103 %
24.750.420.280
106 %
661.187.669
25 %
32.108.116.727
59%

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015
Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã thực hiện một số các hoạt động chủ yếu nhƣ sau:
Trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn ông Nguyễn Thành Trung – Chủ tịch HĐQT kiêm
nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
Tổ chức Đại hội cổ đông thƣờng niên năm 2015
Tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông
Thông qua kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
Hội đồng quản trị đã cùng với Ban Giám đốc thực hiện những việc trọng yếu sau:
o Tiếp tục thực hiện cải tổ nhân sự, tuyển dụng và đầu tƣ nâng cao trình độ chuyên môn
của đội ngũ nhân viên làm nền tảng cho mở rộng các hoạt động sản xuất – kinh doanh
o Chú trọng nâng cao chất lƣợng sản phẩm, năng suất sản xuất (ổn định nguồn nguyên
liệu đầu vào, chú trọng công tác cung ứng và kế hoạch sản xuất, …) nhằm tạo ra sản
phẩm chất lƣợng cao – giá thành hợp lý
o Thực hiện đăng ký lại các sản phẩm hết hạn số đăng ký trong năm 2015 là 25 sản
phẩm, hiện tại có 6 sản phẩm có số đăng ký trong năm 2015, 13 sản phẩm chuẩn bị
đăng ký lại và 23 sản phẩm đƣợc gia hạn.
o Hoàn tất thủ tục mở thêm đƣợc 31 quầy mới, tái thẩm định 73 quầy thuốc doanh
nghiệp đạt chuẩn GPP, nâng tổng số lên 204 quầy và 60 Đại lý ở các khu vực Dầu
tiếng, Phú Giáo, Tân Uyên,Bến Cát.
o Đẩy mạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh (doanh số hàng sản xuất tăng 6% so với
năm 2014).

V. THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, THƢ KÝ
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-

Năm 2015, thù lao chi trả Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và thƣ ký là: 204.000.000
đồng. Trong đó:
Chủ tịch HĐQT: 48.000.000 đ
Thành viên HĐQT (4 thành viên): 96.000.000 đ
Trƣởng ban kiểm soát: 24.000.000 đ
Thành viên BKS (2 thành viên): 24.000.000 đ
Thƣ ký: 12.000.000 đ

VI. CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC :
- Mô hình Chủ Tịch HĐTQ kiêm Tổng Giám Đốc hiệu quả cho Công ty trong giai đoạn
hiện nay là rất thuận lợi từ khâu ý tƣởng, lập kế hoạch triển khai thực hiện kiểm tra,giám
sát và đặc biệt có nhiều điều chỉnh, xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình thực hiện
công việc đƣợc thống nhất, nhanh hơn và hiệu quả hơn.
- Thực hiện việc kiểm soát, giảm phí trong hoạt động mua nguyên liệu đầu vào, bao bì,
công cụ, dụng cụ, vật tƣ, thiết bị dùng cho sản xuất… thƣơng thảo với tất cả nhà cung
cấp nguyên liệu đầu vào, thay đổi các phƣơng thức thanh toán tốt nhất cho Công ty.
- Vấn đề công nợ đƣợc quản lý chặt chẽ, bán hàng phải thu đƣợc tiền, không để phát sinh
nợ xấu.
VII. PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 :
Năm 2016, hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty dự đoán sẽ còn đối mặt với những khó
khăn nhƣ sau:
- Nhiều sản phẩm có số đăng ký hết hạn chƣa đƣợc cấp số mới làm ảnh hƣởng sâu sắc đến hoạt
động sản xuất – kinh doanh
- Các sản phẩm hiện tại của công ty chủ yếu là thuốc OTC, chƣa tạo nên thế mạnh trong đấu
thầu cũng nhƣ cạnh tranh với các công ty trong và ngoài nƣớc khác, đặc biệt là về giá
- Nguồn nhân lực chƣa thật sự vững mạnh
- Các khó khăn trong việc tìm kiếm và mở rộng thị trƣờng kinh doanh phân phối
Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định định hƣớng hoạt động của công ty trong năm
2016 nhƣ sau:
 Về quản lý:
o Tăng cƣờng sự quản lý, giám sát của Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm
nâng cao năng suất và hiệu quả công việc
o Tạo môi trƣờng làm việc thân thiện, chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân
lực chất lƣợng cao
o Xây dựng các tiêu chí cụ thể trong đánh giá hiệu quả công việc, nhằm kích thích công
nhân viên sáng tạo, nâng cao năng suất làm việc
o Về phần mềm quản lý : Hiện nay rất nhiều Công ty dƣợc chƣa có phần mềm quản lý
ERP,DMS.
+ ERP : Phần mềm tổng thể quản lý công ty: sản xuất, QA, QC, kế toán.
+ DMS : Quản lý hệ thống phân phối và trình dƣợc.
o
 Về sản xuất:
o Đầu tƣ các thiết bị sản xuất cần thiết nhằm nâng cao năng suất, thiết bị kiểm soát qui
trình sản xuất nhằm tăng cƣờng kiểm soát chất lƣợng và ổn định qui trình
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o Chú trọng chất lƣợng và tính ổn định của nguồn nguyên liệu đầu vào, vừa đảm bảo chất
lƣợng thành phẩm, vừa chủ động và linh hoạt trong sản xuất
o Tăng cƣờng chỉ đạo và giám sát tiến độ đăng ký lại các sản phẩm hết hạn số đăng ký, tận
dụng tối đa các nguồn lực bên trong và bên ngoài trong công tác đăng ký để không ảnh
hƣởng kế hoạch sản xuất – kinh doanh
o Chú trọng công tác cung ứng và lập kế hoạch sản xuất, đặc biệt đối với các sản phẩm
gần hết hạn số đăng ký
o Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển, tăng cƣờng hợp tác, tƣ vấn từ bên ngoài, triển
khai sản xuất các sản phẩm đã có số đăng ký và phát triển sản phẩm mới
o Tìm đối tác sản xuất gia công, nhƣợng quyền
 Về kinh doanh:
o Tìm kiếm các đối tác và phát triển doanh số thành phẩm sản xuất dƣới hình thức là ký
hợp đồng bao tiêu.
o Chọn các sản phẩm chủ lực, xây dựng chiến lƣợc kinh doanh cụ thể cho các mặt hàng
này, đồng thời lập kế hoạch sản xuất tƣơng ứng đủ đáp ứng kế hoạch kinh doanh
o Xây dựng các chƣơng trình khuyến mãi, các th a thuận về doanh số với các quầy thuốc
o Tổ chức huấn luyện kỹ năng làm việc cho đội ngũ trình dƣợc viên, vừa khai thác hiệu
quả mạng lƣới bán buôn, vừa xây dựng và quảng bá hình ảnh công ty và sản phẩm
o Đẩy mạnh công tác đấu thầu thuốc
Xây dựng và phát triển hệ thống phân phối sản phẩm chia làm 3 nhóm thị trƣờng theo
mục tiêu sau :
Thị trƣờng trong tỉnh: Hệ thống quầy trực thuộc - đại lý, quầy thuốc tƣ nhân .
- Tiếp tục mở rộng, phát triển thêm quầy và đại lý mới.
- Rà soát và cũng cố hệ thống quầy: quầy không thực hiện đúng quy định khoán doanh số thì
Công ty mạnh dạn chấm dứt hợp đồng cho ra kh i hệ thống quầy doanh nghiệp.
- Xây dựng các mặt hàng chủ lực và có chiến lƣợc kinh doanh cụ thể cho từng mặt hàng.
- Ra các chính sách mới nhƣ: xây dựng các chƣơng trình khuyến mãi, thay đổi cách tính giá,
tính lƣơng, phƣơng thức đặt và giao hàng kịp thời …..tạo mọi điều kiện thuận lợi cho quầy
trực thuộc đạt đƣợc doanh số.
- Đối với quầy thuốc Công ty trực tiếp bán và quản lý nhƣ: Quầy số 1, số 9, số 486 Công ty
đang từng bƣớc cũng cố và xây dựng hoàn thiện để đây là mô hình đi đầu để định hƣớng các
quầy đi theo.
- Xây dựng hệ thống bán hàng có kỹ năng giao tiếp và trình độ chuyên môn cao khác biệt
với hệ thống khác như :
+ Xây dựng hệ thống đƣờng dây điện thoại nóng với dƣợc sỹ có chuyên môn: hỗ trợ tƣ vấn
trực tiếp khi gặp các trƣờng hợp khó xử lý trong cắt liều và điều trị….. .
+ Xây dựng đội ngũ Bác sĩ lâm sàng: hỗ trợ tƣ vấn, tập huấn, cập nhật kiến thức nhận biết lâm
sàn cho các Dƣợc sĩ trung cấp đứng bán trực tiếp tại các quầy thuốc tạo sự gắn bó giữa quầy
và Công ty.
+ Mở các lớp tập huấn về: kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp và thƣờng xuyên kiểm tra
đánh giá từng đối tƣợng.
+ Đối với các quầy trong hệ thống: Quy định phải trực tiếp tƣ vấn và bán hàng cho khách
hàng. Nếu quầy nào thuê ngƣời đứng bán phải báo cáo Công ty và phải đƣợc sự đồng ý của
Công ty.
Thị trƣờng ngoài tỉnh : Hệ thống OTC và ETC
- Đẩy mạnh công tác đấu thầu thuốc.
-

Ƣu tiên thiết lập mối quan hệ giữa Dƣợc Becamex với các Trung Tâm Y Tế, Bệnh viện tạo
thiện cảm và thuận lợi trong công tác đấu thầu

-

Thành lập đội ngũ trực tiếp quản lý thị trƣờng OTC và ETC bao gồm 30 Tỉnh và Thành Phố.
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-

Có chính sách và giá bán phù hợp với từng thị trƣờng.
Thị trƣờng ETC trong tỉnh : Bệnh viện công, bệnh viện tƣ, phòng khám đa khoa và
phòng mạch tƣ.
- Trong năm 2016 xây dựng, khai thác và phát triển thị phần này. Đây là thị phần lớn mà
trƣớc đây Công ty chƣa chú trọng phát triển.
- Xây dựng chính sách riêng cho thị trƣờng này .
Căn cứ vào tình hình kinh doanh năm 2015, dự đoán tình hình thị trƣờng trong năm 2016, Hội
đồng quản trị xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông
nhƣ sau:
Tỷ lệ
Thực hiện
Kế hoạch năm
KH
STT
CHỈ TIÊU
năm 2015
2016
2016/
TH 2015
(%)
1

Tổng doanh thu

2
3

Lợi nhuận trƣớc thuế
Lợi nhuận sau thuế TNDN
Dự kiến chia cổ tức cho các
cổ đông

4

72.713.049.067

80.081.000.000

110 %

3.070.596.367
1.109.695.924

4.091.000.000
2.480.000.000

133 %
223 %

4%

5%

125 %

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, kế hoạch và phƣơng hƣớng
hoạt động năm 2016, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THÀNH TRUNG
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC BECAMEX
NA6, KCN Mỹ Phƣớc 2, Phƣờng Mỹ Phƣớc, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dƣơng
MST: 3700683163
Điện thoại: 0650.553326 Fax: 0650.559899

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Ông : NGUYỄN THÀNH TRUNG
Ông : LÊ TRUNG HIẾU
Bà : NGUYỄN THỊ BÍCH SƠN

Chức vụ : Ngƣời đại diện theo pháp luật
Chức vụ : Phó Tổng giám đốc
Chức vụ : Kế toán trƣởng

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 &
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016
Công ty cổ phần dƣợc Becamex trực thuộc Tổng công ty Đầu tƣ và Phát triển Công
nghiệp TNHH - MTV BECAMEX IDC.
Công ty Cổ phần Dƣợc Becamex (“Công ty”) là một công ty cổ phần đƣợc thành lập theo
Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700683163,
do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Tỉnh Bình Dƣơng cấp vào ngày 12 tháng 2 năm 2009, và theo các
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh.
Hoạt động chính của Công ty là sản xuất và kinh doanh dƣợc phẩm, dụng cụ, thiết bị y tế
cho ngành dƣợc, ngành y tế, mỹ phẩm, thực phẩm dinh dƣỡng, dƣợc liệu, hóa chất, nguyên
phụ liệu và cá loại dƣợc phẩm bào chế khác; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất
thuộc chủ sở hữu, bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
Công ty có trụ sở chính tại Đƣờng NA6, Khu công nghiệp Mỹ Phƣớc 2, Phƣờng Mỹ
Phƣớc, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dƣơng, Việt Nam, với tổng diện tích đất là: 41.657 m2
Nhà máy sản xuất của Công ty tọa lạc tại địa chỉ KCN Mỹ Phƣớc 2, Phƣờng Mỹ Phƣớc,
Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dƣơng. Đây là nhà máy đƣợc đầu tƣ đạt chuẩn GMP - WHO, với
hệ thống máy móc hiện đại và quy trình sản xuất khép kín trong điều kiện vệ sinh tuyệt đối,
nhà máy luôn đảm bảo đƣợc chất lƣợng và mức độ an toàn của sản phẩm.

PHẦN I
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2015
I. Báo cáo tình hình nhân sự :
1. Công tác nhân sự:
- Tổng số nhân sự hiện tại: 99 CBNV khối trực tiếp (văn phòng + nhà máy)
Trong đó:
 Tăng mới : 15 CBNV
 Giảm
: 16 CBNV
- Tổng số Quầy thuốc doanh nghiệp trực thuộc Công ty 204 Quầy
Trong đó:
 Tăng mới : 31 quầy
 Giảm
: 27 quầy
- Tổng số Đại lý: 60 ở các khu vực (Dầu tiếng, Phú Giáo, Tân Uyên, Bến Cát)
2.Công tác tổ chức năm 2015:
21

- Hoàn tất hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Công ty CP Dƣợc
Becamex “Buôn bán thành phẩm thuốc tân dƣợc và đông dƣợc”.
- Mở rộng và phát triển hệ thống quầy thuốc trực thuộc thêm 34 quầy mới và điều chỉnh 9 quầy
thuốc củ cho phù hợp với nhu cầu phát triển kinh doanh.
- Điều chỉnh giấy phép đăng ký kinh doanh công ty lần thứ 12 (trong đó: tăng mới 34 quầy,
chuyển địa điểm kinh doanh 5 quầy và thay đổi người phụ trách chuyên môn 4 quầy).
- Tổ chức ký hợp đồng lao động cho 88 quầy thuốc doanh nghiệp củ và 5 quầy thuốc doanh
nghiệp mới đủ điều kiện kinh doanh.
- Tổ chức tập huấn triển khai các qui định thành lập quầy mới và công tác GPP cho quầy thuốc
doanh nghiệp mới trong hệ thống.
- Tổ chức hƣớng dẫn, kiểm tra và đi tái thẩm định GPP cho 73 quầy thuốc củ.
- Tổ chức khám sức kh e cho toàn thể CBNV Công ty.
- Tổ chức đi khảo sát và đánh giá tình hình thực tế quầy thuốc doanh nghiệp trực thuộc.
- Phối hợp với tổ chức đoàn thể tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2017.
- Thay đổi công tác tổ chức tổ bảo vệ, tổ bảo vệ đƣợc thành lập mới trực thuộc công ty với 5
nhân sự.
- Phối hợp với tổ chức Công đoàn và đoàn thanh niên xây dựng phong trào trồng cây nhớ bác
Nhận định chung tình hình nguồn nhân lực hiện tại và ý kiến đề xuất:
- Sau hơn 2 năm củng cố hệ thống nguồn nhân lực hiện tại tƣơng đối ổn định. Công ty đã tuyển
dụng mới đƣợc 02 dƣợc sĩ đại học, tốt nghiệp tại Đại học Y Dƣợc Thành Phố Hồ Chí Minh,
có năng lực chuyên môn khá tốt giúp củng cố và xây dựng phòng Nghiên cứu & Phát triển
của Công ty ngày càng hoàn thiện hơn.
- Tuy nhiên để đẩy mạnh phát triển công ty cần bổ sung nhân sự có đủ năng lực và trình độ
chuyên môn cho các vị trí sau:
 Trƣởng phòng Kinh doanh (xây dựng chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường).
Đây là hai bộ phận quan trọng, quyết định trong chiến lƣợc phát triển kinh doanh của
Công ty.
 Tuyển dụng dƣợc sĩ đại học đào tạo và phát huy nguồn nhân lực tiềm năng có khả năng
phát triển hơn nữa trong tƣơng lai.
 Cần bổ sung nhân sự có đủ năng lực nhằm giúp phòng Cơ điện phát huy hết vai trò trách
nhiệm của mình, giúp công ty cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lƣợng sản phẩm.
Hệ thống quầy thuốc: tình hình hiện tại
- Nhiều quầy thuốc doanh nghiệp chƣa thực hiện tốt việc sắp xếp quầy, tủ, kệ và trƣng bày sản
phẩm, mặt tiền quầy thuốc bị che khuất bởi nhiều sản phẩm linh tinh khác.
- Nhân viên quầy chƣa thống nhất mặt áo đồng phục và đeo bảng tên theo qui định của công ty
khi đứng bán thuốc.
- Nhân viên quầy thuốc bán hàng theo cách tự phát và bản năng tự có chƣa đƣợc đào tạo.
- Chƣa xây dựng mô hình quầy thuốc mẫu trong hệ thống Công ty Dƣợc Becamex.
3. Kiến nghị xây dựng hệ thống quầy thuốc doanh nghiệp:
- Nhằm thúc đẩy tình hình hoạt động kinh doanh quầy thuốc xây dựng quy chế quản lý hệ
thống quầy thuốc (quy định GPP, chính sách khen thưởng/ kỷ luật…)
- Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất.
- Chính sách chăm sóc hệ thống quầy thuốc.
- Chế độ ƣu đãi và khen thƣởng quầy thuốc đạt, vƣợt doanh số trong quí, năm.
- Tổ chức đào tạo kỹ năng bán hàng, tƣ vấn cho khách hàng.
- Đào tạo kiến thức phối hợp thuốc trong điều trị.

4. Biến động nhân sự trong năm 2015:
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*. Tình hình biến động nhân sự khối văn phòng và nhà máy 2015:

. Nhân sự giảm:

. Nhân sự Tăng:

16

15

- DS đại học và
trên ĐH.

2

- Đại học

3

- DS trung học

6

- DS trung học

5

- ĐH khác

2

- ĐH Khác

2

- Trình độ khác

6

- Trung cấp khác

5

Thuyên chuyển công tác và Bổ nhiệm nhân sự: 04 CBNV
01: Trƣởng phòng Kinh doanh.
01: Phó phòng Kiểm tra chất lƣợng.
01: Phó phòng đảm bảo chất lƣợng.
01: Phó phòng kinh doanh.
5.

Công tác đào tạo năm 2015:

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề cho CBNV công ty.
Stt

Họ tên

Nội dung đào tạo

Thời gian

Đơn vị đào tạo

Nguyên tắc thực hành tốt phòng
kiểm nghiệm thuốc - GLP

Ngày 20 và
21/08/2015

Viện kiểm nghiệm
thuốc thành phố Hồ
Chí Minh

Các Phƣơng pháp thẩm định & Hồ
sơ đăng ký thuốc

Ngày 22 và
23/08/2015

Viện kiểm nghiệm

Hàng Thanh Thảo

- Nghiên cứu và phát triển sản
phẩm
Ngày 02 và
- Thiết lập tính liên kết chuẩn đảm
03/10/2015
bảo kết quả thử nghiệm và thiết
lập hồ sơ chất chuẩn làm việc.

Viện Kiểm Nghiệm
TP.HCM,

Hàng Thanh Thảo

Quản lý và Kỹ thuật an toàn Phòng Ngày 25 và
thí nghiệm hóa học và vi sinh
26/11/2015

Trung Tâm Đào Tạo
và Phát Triển Sắc Ký

1. cử CBNV tham gia đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn :
1

Nguyễn Thị Hiếu
Hạnh

2

Trần Ngọc Thắng

3

Phan Nhật Duy

4

CBNV Phòng
R&D, Phòng QA
và Phòng QC

5

6

II. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN :
Đây là hoạt động rất quan trọng của Công ty. Trong năm 2015,phòng nghiên cứu phát triển có nhiều
chuyển biến tích cực cả trong công tác chuyên môn và còn là biểu tƣợng cho sự đoàn kết các phòng
ban với nhau.Trong năm 2015, công tác chuyên môn của phòng đã đƣợc cải thiện rõ rệt, nâng cao
chất lƣợng của sản phẩm hiện có, nghiên cứu và triển khai đƣợc một số sản phẩm mới đã có số nhƣng
chƣa sản xuất, hỗ trợ trong công tác đăng ký thuốc.
Năm 2016 sẽ có nhiều sự chuyển biến tích cực từ phòng nghiên cứu phát triển, công việc không phải
trong phòng thí nghiệm mà phải tiếp cận và đáp ứng đƣợc nhu cầu ngƣời sử dụng và sự khắc khe của
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thị trƣờng. Ngoài ra với những con ngƣời mới có năng lực chuyên môn, nhiệt huyết xử lý công việc
nhanh chóng, gọn gàng tạo đƣợc tinh thần đoàn kết giữa các phòng ban.
Về hồ sơ đăng ký , Công ty đã thực hiện đăng ký cụ thể nhƣ sau :
- Hồ sơ có số đăng ký năm 2015: 6 sản phẩm
- Hồ sơ đăng ký lại năm 2015: 25 sản phẩm
- Hồ sơ đƣợc gia hạn: 23 sản phẩm
- Hồ sơ chuẩn bị đăng ký lại : 13 sản phẩm
Đồng thời bộ phận nghiên cứu và phát triển cũng đang trong quá trình nghiên cứu thêm những sản
phẩm mới phù hợp với nhu cầu điều trị của ngành y tế.
III. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:
Trong năm 2015, giá trị sản xuất của Công ty năm 2015 đạt gần 29 tỷ đồng với 51 mặt hàng, đạt
100% so với kế hoạch năm 2015. Số lƣợng cụ thể cho từng mặt hàng đƣợc sản xuất nhƣ sau :

OTC

STT
I.
1
1
2
3
4
5
6
7
2
8
3
9
10
11
12
13
14
15
4
16
17
5
18
6

TÊN SẢN PHẨM

ĐVT

Các loại thuốc viên
Nhóm thuốc dị ứng
Cetirizin 10mg đ , vỉ
Viên
Cetirizin 10mg đ , chai 500v
Viên
Cetirizin 10mg đ , chai 200v
Viên
Cetirizin 10mg trắng, vỉ
Viên
Cetirizin 10mg trắng, chai
Viên
Clazidyne, viên nén, trắng
Viên
Fexofenadin 180mg
Viên
Nhóm thuốc gan
Methionin 250mg
Viên
Nhóm thuốc hạ sốt, giảm đau
Paracetamol 500mg ch500 xanh
trắng
Viên
Paracetamol 500mg ch500 tím
hồng
Viên
Paracetamol 500mg ch500 tím
tím
Viên
Paracetamol 500mg vỉ
Viên
Ecaxan
Viên
Lessenol 500
Viên
Lessenol Extra
Viên
Nhóm thuốc thần kinh
Piracetam 400
Viên
Piracetam 800
Viên
Nhóm thuốc ho
Tofluxin, viên nang các loại
Viên
Nhóm thuốc kháng sinh

KẾ
HOẠCH
2015

THỰC HIỆN
2015

TỈ LỆ %
TH/KH

3,000,000
2,000,000

1.915.500
2,772,000

64
139

3,000,000
7,000,000
1,000,000
200,000

3,989,900
12,456,000
5,018,700
192,150

133
178
502
96

3,000,000

4,651,800

155

1,500,000

1,500,500

100

1,500,000
1,000,000
1,000,000
1,500,000
3,000,000

1,372,000
1,400,700
1,642,300
1,521,700
3,182,000

91
140
164
101
106

400,000
700,000

151,400
1,467,650

38
210

4,000,000

5,374,000

134

1,000,000
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19
20
21
7
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
8
35
36
37
9
38
39
40
41
42
43
II.
44

STT
I.
1
1
2
3
2
4
3
5
4

Becacipro 500mg
Viên
Becaspira 1,5MUI
Viên
Becaspira 3MUI
Viên
Nhóm thuốc kháng viêm
Alpha Chymotrypsine
Viên
Abidal
Viên
Betamethasone hồng
Viên
Betamethasone xanh
Viên
Dexamethason 0,5mg, vàng
Viên
Dexamethason 0,5mg, kem
Viên
Dexamethason 0,5mg vỉ
Viên
Dexamethason 0,5mg trắng chai
500
Viên
Prednison 5mg hồng (ch500)
Viên
Prednison 5mg xanh (ch500)
Viên
Prednisone hủ hồng
Viên
Prednisone hủ xanh
Viên
Prednison xanh vỉ 100v
Viên

2,000,000
400,000
600,000

1,201,500
410,160
201,950

60
103
34

6,000,000
6,000,000
6,000,000
4,000,000
6,000,000
6,000,000
1,000,000

4,633,880
13,719,000
13,808,000
9,797,000
11,855,000
17,930,500
1,245,600

77
229
230
245
198
299
125

4,000,000
20,000,000
18,000,000
2,000,000
2,000,000
1,000,000

6,063,000
11,582,500
10,486,500
3,933,000
3,810,000
1,334,900

152
58
58
197
191
133

4,995,400
110,190
593,735

83
55

690,600

115

1,151,600

58

499,000
1,629,500
60,400

78

Nhóm thuốc tiêu hoá, dạ dày
Becadom
Viên
6,000,000
Lansoprazole
Viên
200,000
Zimzym Tab
Viên
Nhóm thuốc bổ
Vitamin C 500mg, vỉ
Viên
600,000
Vitamin C 500mg, chai 100
viên
Viên
2,000,000
Vitamin C 500mg, chai 200
viên
Mg-B6
Viên
2,100,000
Vitamin B Complex C (Vỉ)
Viên
Vitamin B Complex C (Chai
100 viên)
Viên
Thực phẩm chức năng
Cao ích mẫu
Chai
16,000
TỔNG
130.716.000
ETC
KẾ HOẠCH
TÊN SẢN PHẨM
ĐVT
2015
Các loại thuốc viên
Nhóm thuốc kháng sinh
Becazithro 250mg trắng vỉ
Viên
400,000
Becazithro 250mg chai
Viên
200,000
Becaclary 250mg
Viên
Nhóm thuốc tiêu hoá, dạ dày
Pyomezol
Viên
2,000,000
Nhóm thuốc tim mạch
Becamlodin
Viên
2,000,000
Nhóm thuốc kháng viêm

1,003,900
4,844
171.363.459

30

THỰC HIỆN
2015

TỈ LỆ %
TH/KH

650,250
667,710
146,730

163
334

1,538,862

77

1,670,189

84
25

6 Beroxib
7 Morif 7.5 mg viên nén
TỔNG

Viên
Viên

2,000,000
4,000,000
10.600.000

2,582,550
5,263,800
12,520,091

129
132

KẾ HOẠCH
2015
6,300,000

THỰC HIỆN
2015
3.997.300

TỈ LỆ %
TH/KH
63

Viên

9,000,000

2,287,500

25

Viên

9,000,000

2,207,500

25

BAO TIÊU
STT
TÊN SẢN PHẨM
1 Cetirizin 10mg đ , vỉ
Paracetamol 500mg ch500 tím
2 hồng
Paracetamol 500mg ch500 tím
3 tím
Paracetamol 500mg ch200 tím
4 hồng
Paracetamol 500mg ch200 tím
5 tím
6 Piracetam 800
7 Betamethasone hồng hủ
8 Betamethasone xanh hủ
9 Diosmectit 3g
Vitamin C 500mg cam/tím chai
10 200
11 Dexamethason 0,5mg, vàng
12 Dexamethason 0,5mg, kem
13 Becadom
14 Prednisone hủ hồng
15 Prednisone hủ xanh
CỘNG
TỔNG CỘNG

ĐVT
Viên

Viên

2,007,200

Viên
Viên
Viên
Viên
Viên

1,978,200

Viên
Viên
Viên
Viên
Viên
Viên

1,500,000
16,000,000
6,000,000
85,000
2,000,000

191.201.000

12
101

1,940,000
85,960
3,543,800
6,000,000
1,940,000
2,000,000
2,580,000
1,600,000
28,170,160
216,051,010
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IV. TÌNH HÌNH KINH DOANH :
Hiện tại Công ty có 204 quầy thuốc doanh nghiệp và hơn 60 đại lý phân phối các sản phẩm của
Công ty sản xuất, cũng nhƣ hệ thống đại lý phân phối tại các tỉnh thành trên cả nƣớc nên thị
trƣờng tiêu thụ của Công ty cũng khá ổn định.
IV. KẾT QUẢ KINH DOANH :

CHỈ TIÊU

Năm 2014

KH 2015

Năm 2015

1

Doanh thu bán hàng và cung cấp
dịch vụ

83.510.302.630

91.547.500.000

2

Các khoản giảm trừ doanh thu

284.493.251

3

Doanh thu thuần về bán hàng
và cung cấp dịch vụ

4

Giá vốn hàng bán

6

Doanh thu hoạt động tài chính

7

Chi phí tài chính

STT

2015/2014

TH/KH

72.713.049.067

87 %

79%

245.000.000

225.367.072

79 %

92 %

83.225.809.379

91.302.500.000

72.487.681.995

87 %

79 %

58.422.087.268

64.662.000.000

53.691.017.643

92 %

83 %

8.042.546

8.000.000

6.269.424

78 %

78 %

2.151.602.724

2.531.000.000

2.416.893.353

112 %

95%
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Trong đó: chi phí lãi vay

2.151.602.724

2.531.000.000

2.416.893.353

112 %

95 %

8

Chi phí bán hàng

5.855.072.238

5.700.000.000

4.284.308.235

73 %

75 %

9

Chi phí quản lý doanh nghiệp

8.692.863.235

9.910.000.000

9.855.111.184

113 %

99 %

10

Lợi nhuận thuần từ hoạt động
kinh doanh

8.112.226.460

8.507.500.000

2.246.621.004

28 %

26 %

13

Lợi nhuận khác

400.504.683

853.000.000

823.975.363

205 %

96 %

8.512.731.143

9.360.500.000

3.070.596.367

36 %

33 %

3.424.564.090

3.764.000.000

1.095.632.538

56 %

50 %

14
15
16
17
18

Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc
thuế
Chi phí thuế thu nhập doanh
nghiệp hiện hành
Chi phí thuế thu nhập doanh
nghiệp hoãn lại
Lợi nhuận sau thuế thu nhập
doanh nghiệp
Lãi cơ bản trên cổ phiếu

55.267.905
5.088.167.053

5.596.500.000

1.109.695.924

22 %

20 %

1.266

1.392

235

22 %

17 %

PHẦN II
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016
I. CÔNG TÁC NHÂN SỰ :
- Củng cố hệ thống quầy thuốc hiện tại:
 Xây dựng mô hình mẫu chuẩn quầy thuốc doanh nghiệp, training và hỗ trợ NV quầy
tổ chức lại quầy thuốc.
 Tổ chức đào tạo kỹ năng bán hàng, tƣ vấn cho khách hàng.
 Đào tạo kiến thức phối hợp thuốc trong điều trị.
 Xây dựng chính sách khen thƣởng, kỷ luật quầy thuốc doanh nghiệp.
 Tổ chức kiểm tra định kỳ hàng tháng/quí (kiểm tra công tác tổ chức quầy thuốc, cách
bán hàng và tư vấn cho khách hàng).
- Mở rộng hệ thống quầy thuốc doanh nghiệp trong năm 2016
- Mở rộng hệ thống kinh doanh ra các khu vực lân cận: Bình Phƣớc, Tây Ninh, TP.HCM,Vũng
Tàu ,Đồng Nai, Bến Tre…...
II. SẢN XUẤT:
- Nâng cao hiệu quả công tác đăng ký lại các sản phẩm hết hạn số đăng ký để không ảnh hƣởng
kế hoạch sản xuất – kinh doanh
- Chú trọng công tác cung ứng, đảm bảo cung ứng đủ và kịp thời theo kế hoạch sản xuất
- Có kế hoạch sản xuất chi tiết, đặc biệt đối với các sản phẩm gần hết hạn số đăng ký, đảm bảo
cung cấp đủ hàng hóa cho kinh doanh, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực:
- Chú trọng chất lƣợng và tính ổn định của nguồn nguyên liệu đầu vào, vừa đảm bảo chất lƣợng
thành phẩm, ổn định giá thành, vừa chủ động và linh hoạt trong sản xuất.
- Tìm đối tác sản xuất gia công để sử dụng hết công suất nhà máy
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển, tăng cƣờng hợp tác, tƣ vấn từ bên ngoài, triển khai
sản xuất các sản phẩm đã có số đăng ký và phát triển sản phẩm mới
- Năm 2016, Công ty đẩy mạnh công tác bán hàng: kế hoạch sản xuất của Công ty năm 2016 dự
kiến khoảng 30 tỷ, tăng 13% giá trị so với năm 2015.
III. KINH DOANH :
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-

Tiếp tục mở rộng hệ thống quầy thuốc doanh nghiệp, đặc biệt khu vực Bến Cát, Phú Giáo,
Tân Uyên
Có định hƣớng cụ thể phát triển và khai thác hiệu quả hệ thống phân phối trực tiếp: Quầy
thuốc số: 1, 486, 599.
Xây dựng các chính sách bán hàng, giá cả phù hợp với từng thời điểm.
Huấn luyện kỹ năng làm việc cho đội ngũ trình dƣợc viên trong công tác quản lý và chăm sóc
khách hàng.
Đẩy mạnh công tác đấu thầu thuốc. Tạo mối quan hệ thân thiết với các Bệnh viện, các trung
tâm Y tế của các Tỉnh, Thành phố.
Thành lập bộ phận xuất nhập khẩu : đáp ứng nhu cầu mua trực tiếp nguyên vật liệu nhằm tăng
cƣờng kiểm soát chất lƣợng đầu vào, đồng thời phát triển kinh doanh nguyên vật liệu, nhập
khẩu ủy thác.

Bảng Kế hoạch kinh doanh mặt hàng dược phẩm năm 2016
ST
T

NỘI DUNG

Năm 2015

1

Hàng hóa

26.962.681.222

2

Thành phẩm
sản xuất
Tổng cộng
doanh thu

Kế hoạch 2016

Tỷ lệ tăng
giảm 2016/2015

27.500.000.000

26.476.616.047

30.000.000.000

53.439.297.269

57.500.000.000

102 %

113 %
i. %

Bảng Kế hoạch kết quả kinh doanh dự kiến năm 2016
STT

CHỈ TIÊU

1

Doanh thu bán hàng và cung cấp
dịch vụ

2

Các khoản giảm trừ doanh thu

3

Thực hiện Năm
2015

Kế hoạch Năm
2016

Tỉ lệ KH
2016/TH
2015

72.713.049.067

80.081.000.000

110 %

225.367.072

225.000.000

99 %

Doanh thu thuần về bán hàng
và cung cấp dịch vụ

72.487.681.995

79.856.000.000

110 %

4

Giá vốn hàng bán

53.691.017.643

56.058.000.000

104 %

6

Doanh thu hoạt động tài chính

6.269.424

6.300.000

100 %

7

Chi phí tài chính

2.416.893.353

2.419.000.000

100 %

Trong đó: chi phí lãi vay

2.416.893.353

2.419.000.000

100 %

8

Chi phí bán hàng

4.284.308.235

5.989.000.000

139 %

9

Chi phí quản lý doanh nghiệp

9.855.111.184

11.860.000.000

120 %

10

Lợi nhuận thuần từ hoạt động
kinh doanh

2.246.621.004

3.536.300.000

157 %

13

Lợi nhuận khác

823.975.363

554.700.000

67 %

3.070.596.367

4.091.000.000

133 %

1.095.632.538

1.610.000.000

146 %

14
15

Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc
thuế
Chi phí thuế thu nhập doanh
nghiệp hiện hành
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16
17

Chi phí thuế thu nhập doanh
nghiệp hoãn lại
Lợi nhuận sau thuế thu nhập
doanh nghiệp

55.267.905
1.109.695.924

2.480.000.000

223 %

18

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

235

586

249 %

19

Dự kiến chia cổ tức cho
các cổ đông

4%

5%

125 %

Trên đây là Bảng báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản
xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty Cổ phần Dƣợc Becamex, kính trình Đại hội đóng góp
ý kiến để báo cáo đƣợc hoàn chỉnh hơn.
Bình Dương, ngày 12 tháng 04 năm 2016
TỔNG GIÁM ĐỐC
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CÔNG TY CP DƢỢC BECAMEX
Số:01/2016/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---  --Bình Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH
“V/v: Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2015 đã đƣợc kiểm toán
và phân phối lợi nhuận năm 2015”
Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP DƢỢC BECAMEX
-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông
qua ngày 26/11/2014 .
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ phần Dược Becamex;
Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Dược Becamex đã được đơn vị
kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tiến hành kiểm toán;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dƣợc Becamex kính trình Đại hội đồng Cổ đông:
1.

Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2015 đã đƣợc kiểm toán bởi Công ty TNHH
Kiểm toán và Tƣ vấn A&C với các chỉ tiêu chính nhƣ sau:
- Tổng doanh thu:
72.713.049.067 đồng
- Tổng lợi nhuận trƣớc thuế:
3.070.596.367 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:
1.109.695.924 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:
235 đồng/cổ phiếu

2.

Phƣơng án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015:
Lợi nhuận 2014 chuyển sang
Lợi nhuận sau thuế năm 2015
LN sau thuế dự kiến phân phối
LN dự kiến phân phối trong năm nhƣ sau:
Thù lao HĐQT ( năm 2015 )
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15 %/ LNST)
Trích quỹ đầu tư phát triển (5%/LNST)
Chia cổ tức (4%/ VĐL)
LN còn lại chƣa phân phối chuyển sang năm 2016

1.103.373.423
1.109.695.924
2.213.069.347
2.034.099.185
204.000.000
166.454.388
55.484.796
1.608.160.000
178.970.162

Kính trình Đại hội xem xét, phê chuẩn.
Trân trọng!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THÀNH TRUNG

30

CÔNG TY CP DƢỢC BECAMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---  --Bình Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2016

Số:02/2016/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH
“V/v: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016”
Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP DƢỢC BECAMEX
-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông
qua ngày 26/11/2014 .
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ phần Dược Becamex;
Căn cứ vào tình hình thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty; Dự
báo những thuận lợi và khó khăn trong năm 2016.
Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐQT ngày 31/03/2016 của Hội đồng quản trị.

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2016:
- Tổng doanh thu:
80.081.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trƣớc thuế:
4.091.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:
2.480.000.000 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:
555 đồng/cổ phiếu
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:
Căn cứ vào kết quả kinh doanh dự kiến nhƣ trên, Hội đồng Quản trị trình Đại hội phê
duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:
- Trích quỹ đầu tƣ phát triển:
5 % lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thƣởng, phúc lợi: 10 % lợi nhuận sau thuế
- Tỷ lệ chi trả cổ tức:
5 %/ Vốn điều lệ
Kính trình Đại hội xem xét, phê chuẩn.
Trân trọng.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THÀNH TRUNG
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CÔNG TY CP DƢỢC BECAMEX

Số: 03/2016/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---  --Bình Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH
“V/v: Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc”
Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƢỢC BECAMEX
-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông

-

qua ngày 26/11/2014 .
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ phần Dược Becamex;

-

Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐQT ngày 31/03/2016 của Hội đồng quản trị.

-

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức
danh Tổng Giám đốc điều hành của Công ty, như sau:

THÔNG QUA ÔNG NGUYỄN THÀNH TRUNG – CHỦ TỊCH
HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY
Kính trình Đại hội xem xét, phê chuẩn.
Trân trọng.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THÀNH TRUNG
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CÔNG TY CP DƢỢC BECAMEX
Số:04/2016/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---  --Bình Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH
“V/v: Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2016”
Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP DƢỢC BECAMEX
-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông
qua ngày 26/11/2014 .
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ phần Dược Becamex;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015;
Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
Hội đồng quản trị Công ty CP Dƣợc Becamex kính trình Đại hội đồng cổ đông thông
qua các nội dung nhƣ sau:
1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thƣ ký năm 2015:
Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 với tổng số tiền là: 204.000.000 đồng
2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thƣ ký năm 2016:
SỐ TIỀN/ THÁNG
STT
NỘI DUNG
(Đồng)
1
Chủ tịch HĐQT
4.000.000
2

Thành viên HĐQT

2.000.000

3

Trƣởng Ban kiểm soát

2.000.000

4

Thành viên Ban kiểm soát

1.000.000

5

Thƣ ký HĐQT

1.000.000

Kính trình Đại hội xem xét, phê chuẩn.
Trân trọng.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THÀNH TRUNG
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CÔNG TY CP DƢỢC BECAMEX
Số:05/2016/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---  --Bình Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH
“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên
và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016”
Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP DƢỢC BECAMEX
-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông

-

qua ngày 26/11/2014 .
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ phần Dược Becamex;

Năm 2015, thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông, Ban kiểm soát Công ty
Cổ phần Dƣợc Becamex đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tƣ vấn A&C làm đơn
vị kiểm toán báo cáo tài chính.
Trong năm 2016, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt ủy
quyền cho Ban Kiểm Soát chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên
và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 nằm trong danh sách các đơn vị kiểm toán
độc lập đƣợc Ủy ban chứng khoán Nhà nƣớc cho phép kiểm toán trong lĩnh vực chứng
khoán.
Kính trình Đại hội xem xét, phê chuẩn.
Trân trọng .
TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƢỞNG BAN

NGUYỄN THỊ THANH NHÀN
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CÔNG TY CP DƢỢC BECAMEX

Số: 06/2016/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---  --Bình Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH
“ V/v : Sửa đổi , bổ sung điều lệ Công ty ”
Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƢỢC BECAMEX

-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ

-

nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014 ( “Luật Doanh nghiệp năm 2014” ).
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ phần Dược Becamex ban hành ngày 29
tháng 05 năm 2013 ( Điều lệ Công ty”).
Để Điều lệ Công ty cho phù hợp với các nội dung quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014.
Hội đồng Quản trị đã rà soát, xem xét một số điều khoản của bản Điều lệ Công ty, chi tiết
các nội dung sửa đổi, bổ sung bản Điều lệ Công ty đƣợc nêu chi tiết tại Phụ lục đính kèm tờ
trình này.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua bản Điều lệ mới của
công ty bao gồm các điều khoản đã đƣợc sửa đổi, bổ sung. Bản Điều lệ mới có hiệu lực
kể từ ngày thông qua và thay thế cho bản Điều lệ Công ty đƣợc Đại hội đồng cổ đông sửa
đổi bổ sung ngày 29/05/2013.

Kính trình Đại hội xem xét, phê chuẩn.
Trân trọng.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THÀNH TRUNG
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PHỤ LỤC SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC BECAMEX

Điều
Điều 1. Định nghĩa

Nội dung Điều lệ hiện hành

Nội dung Điều lệ đƣợc sửa đổi, bổ sung

Lý do sửa
đổi, bổ
sung

a. “Vốn điều lệ” là vốn do tất cả các cổ đông a. “Vốn điều lệ” là tổng giá trị mệnh giá cổ phần
đóng góp và quy định tại Điều 5 của Điều lệ đã bán và đƣợc quy định tại Điều 5 của Điều lệ
này.
này.

Khoản 29
Điều 4
LDN

b. “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật
Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đƣợc Quốc
hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và
có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006.

b. “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh
nghiệp số 68/2014/QH13 đƣợc Quốc hội thông
qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực
thi hành từ ngày 01/07/2015.

Sửa đổi
cho phù
hợp với
quy định

d. “Cán bộ quản lý” là Tổng giám đốc điều
hành, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trƣởng, và
các vị trí quản lý khác trong Công ty đƣợc Hội
đồng quản trị phê chuẩn

d. “Người quản lý doanh nghiệp” là ngƣời quản
lý Công ty bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị,
thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc,
Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trƣởng và cá nhân
giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân
danh Công ty ký kết các giao dịch của Công ty;

e. “Ngƣời có liên quan” là cá nhân hoặc tổ e. “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức
chức đƣợc quy định tại Khoản 17 Điều 4 của có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với Công ty
Luật Doanh nghiệp
và đƣợc quy định tại Khoản 17 Điều 4 của Luật
Doanh nghiệp.

Khoản 18
Điều 4
LDN

Khoản 17
Điều 4
LDN
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Điều 2. Tên, hình 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo 4. Công ty có một ngƣời đại diện theo pháp luật.
Chủ tịch Hội đồng quản trị là ngƣời đại diện theo
thức, trụ sở, chi pháp luật của Công ty.
pháp luật của Công ty.
nhánh, văn phòng
đại diện và thời hạn
hoạt
động
của
Công ty

Khoản 2
Điều 13
LDN

Điều 5. Vốn điều lệ, 2. Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi đƣợc Đại 2. Công ty có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ khi
cổ phần, cổ đông hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các đƣợc Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù
quy định của pháp luật
hợp với các quy định của pháp luật để đáp ứng
sáng lập
nhu cầu kinh doanh
Công ty thay đổi vốn điều lệ trong trƣờng hợp
Công ty mua lại cổ phần đã phát hành quy định
tại Điều 129 và Điều 130 của Luật Doanh
nghiệp. Cổ phần đƣợc mua lại theo quy định tại
Điều 129 và Điều 130 của Luật Doanh nghiệp
đƣợc coi là cổ phần chƣa bán theo quy định tại
khoản 4 Điều 111 của Luật Doanh nghiệp. Công
ty phải làm thủ tục giảm vốn điều lệ tƣơng ứng
với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần đƣợc công
ty mua lại trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày
hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phần, trừ
trƣờng hợp pháp luật về chứng khoán có quy
định khác.

Khoản 5
Điều 111
và khoản 2
Điều 131
LDN
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Điều 10. Quyền của 2. Ngƣời nắm giữ cổ phần phổ thông có các
quyền sau:
cổ đông
e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin
liên quan đến cổ đông trong Danh sách cổ đông
đủ tƣ cách tham gia Đại hội đồng cổ đông và
yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;

2. Ngƣời nắm giữ cổ phần phổ thông có các
quyền sau:
e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin
trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và
yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5%
tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên
tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:
b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc
triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy
định tại Điều 79 và Điều 97 Luật Doanh
nghiệp;
Điều 11: Nghĩa vụ 3. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký
mua theo quy định; chòu traùch nhieäm veà
của cổ đông
caùc khoaûn nôï vaø nghóa vuï taøi saûn khaùc
cuûa coâng ty trong phaïm vi soá voán ñaõ
goùp vaøo coâng ty.

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10%
tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn
liên tục từ sáu tháng có các quyền sau:
Thay đổi từ
b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu 79, 97 sang
tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114,
Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp;
136

Điểm đ
Khoản 1
Điều 114
LDN

3. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần
cam kết mua.
Không đƣợc rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ
thông ra kh i công ty dƣới mọi hình thức, trừ
trƣờng hợp đƣợc công ty hoặc ngƣời khác mua
lại cổ phần. Trƣờng 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 ngƣời 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.

Khoản 1
Điều 115
LDN

8. Tuân thủ Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ
của công ty.

Khoản 2
Điều 115
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LDN
9. Chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đông, Hội đồng quản trị.
Điều 12. Đại hội 3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng
cổ đông bất thƣờng trong các trƣờng hợp sau:
đồng cổ đông
c) Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít
hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc
ít hơn một nửa số thành viên quy định trong
Điều lệ;
e) Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp
nếu Ban kiểm soát có lý do tin tƣởng 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 119 Luật Doanh nghiệp hoặc
Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định
hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;

Khoản 3
Điều 115
LDN

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng
cổ đông bất thƣờng trong các trƣờng hợp sau:
c) Khi số thành viên của Hội đồng quản trị, Ban
kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên mà luật
pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên
quy định trong Điều lệ;

Điểm b
Khoản 3
Điều 136
LDN

e) Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Thay đổi từ
Ban kiểm soát có lý do tin tƣởng rằng các thành Điều 119
viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp sang Điều
cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ
160
theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội
đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành
động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất 4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất
thƣờng:
thƣờng:
b. Trƣờng hợp Hội đồng quản trị không triệu
tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại
Khoản Error! Reference source not
found.Error! Reference source not found.
của điều này thì trong thời hạn ba mƣơi ngày
tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội
đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ

b. Trƣờng hợp Hội đồng quản trị không triệu tập Thay đổi từ
họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm
điều 97
a Khoản 4 của Điều này thì trong thời hạn ba sang Điều
mƣơi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải
136
thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội
đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 136
Luật Doanh nghiệp.
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đông theo quy định Khoản 5 Điều 97 Luật
Doanh nghiệp.

c. Trƣờng hợp Ban kiểm soát không triệu tập
họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại
Khoản 4b của điều này thì trong thời hạn ba
mƣơi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông
có yêu cầu quy định tại Khoản Error!
Reference source not found.d của điều này có
quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm
soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo
quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.
Điều 13. Quyền và 1. Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên có quyền
nhiệm vụ của Đại thảo luận và thông qua:
hội đồng cổ đông
a) Báo cáo tài chính năm đƣợc kiểm toán;
b) Báo cáo của Ban kiểm soát;

c. Trƣờng hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Thay đổi từ
Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b
điều 97
Khoản 4 của Điều này thì trong thời hạn ba mƣơi sang Điều
(30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có
136
yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 11 có quyền
thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu
tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định
Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.
1. Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên có quyền
thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:
a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty

Khoản 2
Điều 136
LDN

b) Báo cáo tài chính hằng năm;

c) Báo cáo của Hội đồng quản trị;

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) Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh
Công ty.
doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội
đồng quản trị, Tổng giám đốc;
e) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của
Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
f) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
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g) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền
2. Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên và bất 2. Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên và bất
thƣờng thông qua quyết định về các vấn đề thƣờng thông qua quyết định bằng văn bản về
sau:
các vấn đề sau:
l. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty
hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị
từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công
ty và các chi nhánh của Công ty đƣợc ghi trong
báo cáo tài chính đã đƣợc kiểm toán gần nhất;

l. Quyết định đầu tƣ hoặc bán số tài sản có giá
trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản
đƣợc ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của
công ty;

o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký
kết hợp đồng với những ngƣời đƣợc quy định tại
Điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị
bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của
Công ty và các chi nhánh của Công ty đƣợc ghi
trong báo cáo tài chính đã đƣợc kiểm toán gần
nhất;

Điểm d
Khoản 2
Điều 135
LDN

o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký Thay đổi
kết hợp đồng với những ngƣời đƣợc quy định Điều 120
tại Khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp thành Điều
với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị
162
tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công
ty đƣợc ghi trong báo cáo tài chính đã đƣợc
kiểm toán gần nhất;
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Điều 16. Triệu tập
Đại hội đồng cổ
đông, chƣơng trình
họp và thông báo
họp Đại hội đồng cổ
đông

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải bao
gồm chƣơng trình họp và các thông tin liên quan
về các vấn đề sẽ đƣợc thảo luận và biểu quyết tại
đại hội. Đối với các cổ đông đã thực hiện việc
lƣu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ
đông có thể đƣợc gửi đến tổ chức lƣu ký, đồng
thời công bố trên phƣơng tiện thông tin của Sở
Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch
Chứng khoán, trên website của công ty, 01 tờ báo
trung ƣơng hoặc 01 tờ báo địa phƣơng nơi công
ty đóng trụ sở chính. Đối với các cổ đông chƣa
thực hiện việc lƣu ký cổ phiếu, thông báo họp
Đại hội đồng cổ đông có thể đƣợc gửi cho cổ
đông bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua bƣu
điện bằng phƣơng thức bảo đảm tới địa chỉ đã
đăng ký của cổ đông, hoặc tới địa chỉ do cổ đông
đó cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin.
Trƣờng hợp cổ đông đã thông báo cho Công ty
bằng văn bản về số fax hoặc địa chỉ thƣ điện tử,
thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể đƣợc
gửi tới số fax hoặc địa chỉ thƣ điện tử đó. Trƣờng
hợp cổ đông là ngƣời làm việc trong Công ty,
thông báo có thể đựng trong phong bì dán kín gửi
tận tay họ tại nơi làm việc. Thông báo họp Đại
hội đồng cổ đông phải đƣợc gửi trƣớc ít nhất
mƣời lăm ngày trƣớc ngày họp Đại hội đồng cổ
đông, (tính từ ngày mà thông báo đƣợc gửi hoặc
chuyển đi một cách hợp lệ, đƣợc trả cƣớc phí
hoặc đƣợc b vào hòm thƣ). Trƣờng hợp Công ty
có website, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông đƣợc
gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố
trên phƣơng tiện thông tin của Sở giao dịch
chứng khoán (đối với các công ty niêm yết
hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin
điện tử (website) của công ty. Thông báo họp
Đại hội đồng cổ đông phải đƣợc gửi ít nhất
mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng
cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo đƣợc gửi
hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, đƣợc trả cƣớc
phí hoặc đƣợc b vào hòm thƣ). Chƣơng trình
họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên
quan đến các vấn đề sẽ đƣợc biểu quyết tại đại
hội đƣợc gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng
trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong
trƣờng hợp tài liệu không đƣợc gửi kèm thông
báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời
họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử
để các cổ đông có thể tiếp cận.

Khoản 1
Điều 139
LDN
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phải đƣợc công bố trên website của Công ty đồng
thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông.

Điều 17. Các điều 1. Đại hội đồng cổ đông đƣợc tiến hành khi có số
kiện tiến hành họp cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần
Đại hội đồng cổ có quyền biểu quyết.
đông
2. Trƣờng hợp không có đủ số lƣợng đại biểu cần
thiết trong vòng ba mƣơi phút kể từ thời điểm ấn
định khai mạc đại hội, đại hội phải đƣợc triệu tập
lại trong vòng ba mƣơi ngày kể từ ngày dự định
tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại
hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ đƣợc tiến hành
khi có thành viên tham dự là các cổ đông và
những đại diện đƣợc uỷ quyền dự họp đại diện
cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Đại hội đồng cổ đông đƣợc tiến hành khi có
số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ
phần có quyền biểu quyết.
2. Trƣờng hợp không có đủ số lƣợng đại biểu
cần thiết trong vòng ba mƣơi (30) phút kể từ
thời điểm ấn định khai mạc đại hội, ngƣời triệu
tập họp hủy cuộc họp Đại hội cổ đông phải
đƣợc triệu tập lại trong vòng ba mƣơi (30)
ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng
cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông
triệu tập lại chỉ đƣợc tiến hành khi có thành
viên tham dự là các cổ đông và những đại diện
đƣợc uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất
33% cổ phần có quyền biểu quyết.

Khoản 1
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4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các
cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trƣờng
hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả
năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một
ngƣời trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trƣờng
hợp không có thể có ngƣời làm chủ tọa, thành
viên Hội đồng quản trị chức vụ cao nhất điều
khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc
họp trong số những ngƣời dự họp và ngƣời có số
phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. Trong
các trƣờng hợp khác, ngƣời ký tên triệu tập họp
Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ
đông bầu chủ tọa cuộc họp và ngƣời có phiếu bầu
cao nhất đƣợc cử làm chủ tọa cuộc họp

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ toạ các
cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
Trƣờng hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời
mất khả năng làm việc thì các thành viên còn
lại bầu một ngƣời trong số họ làm chủ toạ cuộc
họp. Trường hợp không bầu được người làm
chủ toạ thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển
để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc
họp trong số những người dự họp và người
có phiếu bầu cao nhất làm chủ toạ cuộc họp.

Điều 19. Thông qua 2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên
quyết định của Đại quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ
phiếu và số lƣợng cổ phiếu đƣợc chào bán, sáp
hội đồng cổ đông
nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch
bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao
dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực
hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản
của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính
theo sổ sách kế toán đã đƣợc kiểm toán gần nhất
sẽ chỉ đƣợc thông qua khi có từ 75% trở lên tổng
số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có
mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện đƣợc uỷ
quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về
các vấn đề sau đây sẽ đƣợc thông qua 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 đƣợc ủy quyền có mặt tại
Đại hội đồng cổ đông:
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 tƣ hoặc bán tài sản có giá trị
bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của
Công ty và các chi nhánh của Công ty tính
theo sổ sách kế toán đã đƣợc kiểm toán gần

Điều 18. Thể thức
tiến hành họp và
biểu quyết tại Đại
hội đồng cổ đông

Điểm a
khoản 2
Điều 142
LDN

Khoản 1
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1. Trừ trƣờng hợp quy định tại Khoản Error!
Reference source not found. của điều này, các
quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn
đề sau đây sẽ đƣợc thông qua 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 đƣợc ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ
đông.

nhất;
e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;
2. Các nghị quyết khác đƣợc thông qua khi
đƣợc số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng
số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
tán thành, trừ trƣờng hợp quy định tại khoản 1
và khoản 3 điều này.

Khoản 2
Điều 144
LDN

a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công
ty;
c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng
quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội
đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều
hành.

Điều 20. Thẩm
quyền và thể thức
lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản để

3.Trƣờng hợp thông qua nghị quyết dƣới hình
thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết
của Đại hội đồng cổ đông đƣợc thông qua nếu
đƣợc số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số
phiếu biểu quyết chấp thuận
1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ
bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại đông bằng văn bản để thông qua quyết định
hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu
thiết vì lợi ích của công ty.
xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty. Hội

Khoản 4
Điều 144
LDN
Khoản 2
Điều 143
LDN (luật
quy định
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thông qua quyết
định của Đại hội
đồng cổ đông

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý
kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ
đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định.
Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và
tài liệu giải trình phải đƣợc gửi bằng phƣơng
thức bảo đảm đến đƣợc địa chỉ đăng ký của từng
cổ đông; Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi,
công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời
gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít
nhất mƣời lăm (15) ngày trƣớc ngày hết hạn nhận

đồng quản trị có thể tổ chức lấy ý kiến bằng các trƣờng
văn bản để thông qua quyết định của Đại hội
hợp này
đồng cổ đông trong các trƣờng hợp sau đây:
phải đƣợc
a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ thông qua
công ty;
bằng biểu
b) Định hƣớng phát triển công ty;
quyết tại
c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng cuộc họp
loại;
của
d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội ĐHĐCĐ,
đồng quản trị và Ban kiểm soát;
chỉ đƣợc
e) Quyết định đầu tƣ hoặc bán số tài sản có giá lấy ý kiến
trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản bằng văn
đƣợc ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của bản khi quy
công ty;
định cụ thể
f) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
trong điều
g) Tổ chức lại, giải thể công ty.
lệ cho phép
lấy ý kiến
bằng văn
bản)
2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý
Khoản 2
kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ Điều 145
đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết
LDN
định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết
định và tài liệu giải trình phải đƣợc gửi bằng
phƣơng thức bảo đảm đến đƣợc địa chỉ thƣờng
trú của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải
đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông
trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu
quyết và phải gửi ít nhất mười (10) ngày
46

phiếu lấy ý kiến.

trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.

7.Biên bản kiểm phiếu phải đƣợc công bố trên
website của Công ty trong thời hạn hai mƣơi tƣ
(24) giờ và gửi đến các cổ đông trong vòng mƣời
lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

7. Biên bản kiểm phiếu phải đƣợc gửi đến các
cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết
thúc kiểm phiếu. Trƣờng hợp công ty có
trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản
kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng
tải lên trang thông tin điện tử của công ty;

Khoản 6
Điều 145
LDN

9. Quyết định đƣợc thông qua theo hình thức lấy
ý kiến cổ đông bằng văn bản phải đƣợc số cổ
đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị nhƣ
quyết định đƣợc thông qua tại cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông.
Điều 21. Biên bản 3. Ngƣời chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách
họp Đại hội đồng cổ
nhiệm tổ chức lƣu trữ các biên bản Đại hội
đông
đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông
phải đƣợc công bố trên Website của Công ty
trong thời hạn hai mƣơi bốn (24) giờ và gửi cho
tất cả cổ đông trong thời hạn mƣời lăm (15)
ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết

9. Nghị quyết đƣợc thông qua theo hình thức
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị nhƣ
nghị quyết đƣợc thông qua tại cuộc họp Đại
hội đồng cổ đông.

Khoản 8
Điều 145
LDN

3. Chủ tọa và thƣ ký cuộc họp phải liên đới
chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác
của nội dung biên bản.
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải đƣợc
gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày,
kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên
bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng
tải lên trang thông tin điện tử của công ty
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục

Điều 146
LDN
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thúc.
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục
danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn
nghị quyết đã đƣợc thông qua và tài liệu có liên
quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải
đƣợc lƣu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết
đã đƣợc thông quan và tài liệu có liên quan gửi
kèm theo thông báo mời họp phải đƣợc lƣu giữ
tại trụ sở chính của công ty.

Điều 24. Quyền hạn 3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do
và nhiệm vụ của luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công
ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy
Hội đồng quản trị
định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền
hạn và nhiệm vụ sau:

3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do
luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của
Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ
đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có
những quyền hạn và nhiệm vụ sau:

Khoản 2
Điều 149
LDN

a. Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh a. Quyết định chiến lƣợc, kế hoạch phát triển
doanh và ngân sách hàng năm
trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm
của công ty;
b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần
các mục tiêu chiến lƣợc đƣợc Đại hội đồng cổ đƣợc quyền chào bán của từng loại;
đông thông qua;
c. Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý c. Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi
công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc điều số cổ phần đƣợc quyền chào bán của từng loại;
hành và quyết định mức lƣơng của họ
quyết định huy động thêm vốn theo hình thức
khác
d. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty
d. Quyết định giá bán cổ phần;
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e. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với
cán bộ quản lý cũng nhƣ quyết định lựa chọn đại
diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên
quan tới các thủ tục pháp lý chống lại cán bộ
quản lý đó;
f. Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và
tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại;
g. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi
thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép
ngƣời sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định
trƣớc;
h. Quyết định giá chào bán cổ phiếu và các
chứng khoán chuyển đổi trong trƣờng hợp đƣợc
Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền;
i. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám
đốc điều hành hay cán bộ quản lý hoặc ngƣời đại
diện của Công ty. Việc bãi nhiệm nói trên không
đƣợc trái với các quyền theo hợp đồng của
những ngƣời bị bãi nhiệm (nếu có);
j. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng
quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành
k. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định
mức cổ tức tạm ứng; tổ chức việc chi trả cổ tức;
l. Đề xuất việc tái cơ cấu hoặc giải thể Công ty.

đ) Quyết định phƣơng án phát hành và giá trái
phiếu
e) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định
tại khoản 1 Điều 130 của Luật doanh nghiệp;
f) Quyết định phƣơng án đầu tƣ và dự án đầu
tƣ trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định
của pháp luật;
g) Quyết định giải pháp phát triển thị trƣờng,
tiếp thị và công nghệ;
h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho
vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn
hơn 35% tổng giá trị tài sản đƣợc ghi trong
báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Quy
định này không áp dụng đối với hợp đồng và
giao dịch quy định, tại điểm d khoản 2 Điều
135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật
doanh nghiệp;
i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội
đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp
đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc
hoặc Tổng giám đốc và ngƣời quản lý quan
trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết
định, tiền lƣơng và quyền lợi khác của những
ngƣời quản lý đó; cử ngƣời 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
ngƣời đó;
k) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng
giám đốc và ngƣời quản lý khác trong điều
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4. Những vấn đề sau đây phải đƣợc Hội đồng
quản trị phê chuẩn:
c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 108
Luật Doanh nghiệp và trừ trƣờng hợp quy định
tại Khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp phải do
Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản
trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện,
sửa đổi và huỷ b các hợp đồng lớn của Công ty
(bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thâu

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, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và
việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp
khác;
m) Duyệt chƣơng trình, nội dung tài liệu phục
vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại
hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội
đồng cổ đông thông qua quyết định;
n) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng
năm lên Đại hội đồng cổ đông;
o) Kiến nghị mức cổ tức đƣợc 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, yêu cầu
phá sản công ty;
q) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của
Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
4.Những vấn đề sau đây phải đƣợc Hội đồng Thay đổi
quản trị phê chuẩn:
Điều 108
c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều thành Điều
149 Luật Doanh nghiệp và trừ trƣờng hợp quy 149; điều
định tại Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp 120 thành
phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội điều 162
đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định
việc thực hiện, sửa đổi và huỷ b các hợp đồng
lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua,
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tóm công ty và liên doanh);

bán, sáp nhập, thâu tóm công ty và liên
doanh);

Điều 25. Chủ tịch 1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị
phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng
Hội đồng quản trị
quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Trừ khi Đại hội
đồng cổ đông quyết định khác. Chủ tịch HĐQT
không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều
hành của Công ty .Việc Chủ tịch Hội đồng quản
trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc điều hành phải
đƣợc phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ
đông thƣờng niên.

1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các
thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ
tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định
khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm
chức Tổng giám đốc điều hành của Công ty. Chủ
tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng
giám đốc điều hành phải đƣợc phê chuẩn hàng
năm tại Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên.

Khoản 1
Điều 152
LDN

Điều 26. Các cuộc 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các 2. Cuộc họp của Hội đồng quản trị do Chủ tịch
họp của Hội đồng cuộc họp Hội đồng quản trị thƣờng kỳ, lập Hội đồng quản trị triệu tập khi xét thấy cần
chƣơng trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp thiết, nhƣng mỗi quý phải họp ít nhất một lần.
quản trị
ít nhất năm (05) ngày trƣớc ngày họp dự kiến.
Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy
cần thiết, nhƣng ít nhất là mỗi quý phải họp một
(01) lần.

Khoản 3
Điều 153
LDN
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4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản
Error! Reference source not found. điều này
phải đƣợc tiến hành trong thời hạn mƣời lăm
ngày sau khi có đề xuất họp. Trƣờng hợp Chủ
tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập
họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách
nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty;
những ngƣời đề nghị tổ chức cuộc họp đƣợc đề
cập đến ở Khoản Error! Reference source not
found. điều này có thể tự mình triệu tập họp Hội
đồng quản trị.

4.Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại
Khoản 3 Điều này phải đƣợc tiến hành trong
thời hạn bảy (07) ngày sau khi có đề xuất họp.
Trƣờng hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không
chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ
tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại
xảy ra đối với công ty; những ngƣời đề nghị tổ
chức cuộc họp đƣợc đề cập đến ở Khoản 3
Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị
triệu tập họp Hội đồng quản trị.

7. Thông báo và chƣơng trình họp. Thông báo
họp Hội đồng quản trị phải đƣợc gửi trƣớc
cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất
năm ngày trƣớc 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 đƣợc làm bằng văn bản tiếng Việt và
phải thông báo đầy đủ chƣơng trình, thời
gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu
cần thiết về những vấn đề sẽ đƣợc bàn bạc và
biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các
phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng
không thể dự họp.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ngƣời triệu
tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo
mời họp chậm nhất 03 ngày làm việc trƣớc
ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ
thể thời gian và địa điểm họp, chƣơng trình,
các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo
thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại
cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.
Thông báo mời họp đƣợc gửi bằng bƣu điện,
fax, thƣ điện tử hoặc phƣơng tiện khác, nhƣng
phải bảo đảm đến đƣợc địa chỉ liên lạc của
từng thành viên Hội đồng quản trị đƣợc đăng
ký tại công ty.

Khoản 5
Điều 153
LDN

Khoản 6
Điều 153
LDN
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Thông báo mời họp đƣợc gửi bằng bƣu điện, fax,
thƣ điện tử hoặc phƣơng tiện khác, nhƣng phải
bảo đảm đến đƣợc địa chỉ của từng thành viên
Hội đồng quản trị đƣợc đăng ký tại công ty.

8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ
nhất chỉ đƣợc tiến hành các quyết định khi có ít
nhất ba phần tƣ (3/4) số thành viên Hội đồng
quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua ngƣời
đại diện (ngƣời đƣợc ủy quyền).
Trƣờng hợp không đủ số thành viên dự họp theo
quy định, cuộc họp phải đƣợc triệu tập lại trong
thời hạn mƣời lăm (15) ngày kể từ ngày dự định
họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại đƣợc tiến
hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội
đồng quản trị dự họp

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị đƣợc tiến hành
khi có từ ba phần tƣ tổng số thành viên trở lên
dự họp. Trƣờng hợp cuộc họp đƣợc triệu tập
theo quy định khoản này không đủ số thành
viên dự họp theo quy định thì đƣợc triệu tập
lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày, kể từ
ngày dự định họp lần thứ nhất, trừ trƣờng hợp
Điều lệ quy định thời hạn khác ngắn hơn.
Trƣờng hợp này, cuộc họp đƣợc tiến hành nếu
có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản
trị dự họp.

Khoản 8
Điều 153
LDN
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Điều 29. Bổ nhiệm,
miễn nhiệm, nhiệm
vụ và quyền hạn
của Tổng giám đốc
điều hành

2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành là ba
(03) năm và có thể đƣợc tái bổ nhiệm. Việc bổ
nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy
định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc điều
hành không phải là ngƣời mà pháp luật cấm giữ
chức vụ này.

2. Tổng giám đốc là ngƣời điều hành công việc
kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự
giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách
nhiệm trƣớc Hội đồng quản trị và trƣớc pháp
luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ
đƣợc giao.
Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05
năm; có thể đƣợc bổ nhiệm lại với số nhiệm
kỳ không hạn chế.
Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng giám đốc áp
dụng theo quy định tại Điều 65 của Luật doanh
nghiệp.

Khoản 2
Điều 157
LDN
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Điều 32. Trách
nhiệm trung thực
và tránh các xung
đột về quyền lợi

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban
kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ
quản lý khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội
đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung
đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể đƣợc
hƣởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao
dịch hoặc cá nhân khác.

4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một
hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành
viên Ban Kiểm soát,Tổng giám đốc điều hành,
cán bộ quản lý khác, hoặc những ngƣời liên quan
đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ
chức mà một hoặc nhiều thành viên Hội đồng

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên
Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và
cán bộ quản lý khác có nghĩa vụ thông báo cho
Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây
xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể
đƣợc hƣởng thông qua các pháp nhân kinh tế,
các giao dịch hoặc cá nhân khác. Thành viên
Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc
hoặc Tổng giám đốc và ngƣời quản lý khác
của công ty phải kê khai các lợi ích liên quan
của họ với công ty, 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 ngƣời có liên quan của họ
cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp
hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ;

Khoản 2
Điều 159
LDN

4. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các
đối tƣợng sau đây phải đƣợc Đại hội đồng cổ
đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:
 Cổ đông, ngƣời đại diện ủy quyền của cổ
đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ
thông của công ty và những ngƣời có liên
quan của họ;

Điều 162
LDN
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quản trị, cán bộ quản lý hoặc những ngƣời liên
quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi
ích tài chính, sẽ không bị vô hiệu hoá vì những
mối quan hệ vừa nêu, hoặc vì thành viên Hội
đồng quản trị đó hoặc cán bộ quản lý đó có mặt
hoặc tham gia vào cuộc họp liên quan hoặc vào
Hội đồng quản trị hay tiểu ban đã cho phép thực
hiện hợp đồng hoặc giao dịch, hoặc vì những
phiếu bầu của họ cũng đƣợc tính khi biểu quyết
về mục đích đó, nếu:
a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dƣới 20% tổng
giá trị tài sản đƣợc ghi trong báo cáo tài chính
gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp
đồng hoặc giao dịch cũng nhƣ các mối quan
hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành
viên Hội đồng quản trị đã đƣợc báo cáo cho
Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên quan.
Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban
đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao
dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu
tán thành của những thành viên Hội đồng
không có lợi ích liên quan; hoặc
b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn
20% của tổng giá trị tài sản đƣợc ghi trong

 Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc
hoặc Tổng giám đốc và ngƣời có liên quan của
họ;
 Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều
159 Luật này.
a. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng
và giao dịch có giá trị nh hơn 35% tổng giá
trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài
chính, gần nhất. Trƣờng hợp này, ngƣời đại
diện công ty ký hợp đồng phải thông báo các
thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên
về các đối tƣợng có liên quan đối với hợp
đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự
thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao
dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp
thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn
15 ngày, kể từ ngày nhận đƣợc thông báo;
thành viên có lợi ích liên quan không có quyền
biểu quyết.
b. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp
đồng và giao dịch khác ngoài các giao dịch
quy định tại điểm a khoản 4 Điều này. Trƣờng
hợp này, ngƣời đại diện công ty ký hợp đồng
phải thông báo Hội đồng quản trị và Kiểm soát
viên về các đối tƣợng có liên quan đối với hợp
đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự
thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ
yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự
thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ
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báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan
trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng
nhƣ mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản
lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã đƣợc
công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên
quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và
những cổ đông đó đã b phiếu tán thành hợp
đồng hoặc giao dịch này;
c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó đƣợc một tổ
chức tƣ vấn độc lập cho là công bằng và hợp
lý xét trên mọi phƣơng diện liên quan đến các
cổ đông của công ty vào thời điểm giao dịch
hoặc hợp đồng này đƣợc Hội đồng quản trị
hoặc một tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản
trị hay các cổ đông cho phép thực hiện, thông
qua hoặc phê chuẩn.

yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ
đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Trƣờng hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan
không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc
giao dịch đƣợc chấp thuận khi có số cổ đông
đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại
tán thành.
c. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo
quy định của pháp luật khi đƣợc ký kết hoặc
thực hiện mà chƣa đƣợc chấp thuận theo quy
định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều này, gây
thiệt hại cho công ty; ngƣời ký kết hợp đồng,
cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có liên quan
phải liên đới bồi thƣờng thiệt hại phát sinh,
hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu đƣợc từ
việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban
kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản
lý khác và những ngƣời có liên quan với các
thành viên nêu trên không đƣợc sử dụng các
thông tin chƣa đƣợc phép công bố của công ty
hoặc tiết lộ cho ngƣời khác để thực hiện các giao
dịch có liên quan.
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Điều 34. Thành 1. Số lƣợng thành viên Ban kiểm soát phải có từ
viên Ban kiểm soát
ba (03) đến năm (05) thành viên. Trong Ban
kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là kế
toán viên hoặc kiểm toán viên. Thành viên ban
kiểm soát không phải là nhân viên trong bộ phận
kế toán, tài chính của công ty và không phải là
thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán
độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo
cáo tài chính của công ty.

1. Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên,
nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm
và Kiểm soát viên có thể đƣợc bầu lại với số
nhiệm kỳ không hạn chế. Tiêu chuẩn và điều kiện
của kiểm soát viên theo quy định tại Điều 163
Luật doanh nghiệp.

Các Kiểm soát viên bầu một ngƣời trong số họ
làm Trƣởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số.
Ban kiểm soát phải có hơn ½ số thành viên thƣờng
trú ở Việt Nam. Trƣởng Ban kiểm soát phải là kế
toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp.
Trƣởng Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ
Các thành viên Ban kiểm soát không phải là
sau:..

ngƣời có liên quan với các thành viên Hội đồng
quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các bộ
phận quản lý khác của công ty.

Điều 163
LDN

Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên
làm Trƣởng ban, Trƣởng ban kiểm soát là ngƣời
có chuyên môn về kế toán. Trƣởng ban kiểm soát
có các quyền và trách nhiệm sau:
a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát và hoạt
động với tƣ cách là Trƣởng ban kiểm soát;
b. Yêu cầu Công ty cung cấp các thông tin liên
quan để báo cáo các thành viên của Ban kiểm
soát;
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c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi

đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để
trình lên Đại hội đồng cổ đông.
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Điều 35. Ban kiểm 1.Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm
soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định
soát
tại Điều 123 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này,
chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau
đây:

1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm
soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy
định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều
lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách
nhiệm sau đây:

Điều 164
LDN

a. Ban kiểm soát thực hiện giám sát HĐQT, a. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng
Tổng Giám Đốc điều hành trong việc quản lý và quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong
điều hành công ty, chịu trách nhiệm trƣớc Đại việc quản lý và điều hành công ty
hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ
đƣợc giao
b. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực
và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành
hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế
toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

b. 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

c. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo c. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung
cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của công ty, 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 HĐQT.
báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội
Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại
cáo tình hình kinh doanh hằng năm của công ty cuộc họp thƣờng niên Đại hội đồng cổ đông
và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT
lên Đại Hội Đồng cổ đông tại cuộc họp thƣờng
niên;
d. Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của
công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt
động của công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần
thiết hoặc theo quyết định của Đại Hội Đồng cổ

d. 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.
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đông hoặc theo yêu cầu cổ đông hoặc nhóm cổ
đông quy định tại Khoản 2 Điều 79 của Luật
Doanh Nghiệp
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e. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ
đông quy định tại Khoản 2 Điều 79 của Luật
doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra
trong thời gian 7 ngày làm việc, từ ngày nhận
đƣợc yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ
ngày kết thúc kiểm tra, ban kiểm soát phải báo
cáo giải trình về những vấn đề đƣợc yêu cầu
kiểm tra đến HĐQT và cổ đông hoặc nhóm cổ
đông có yêu cầu.
Việc kiểm tra của ban kiểm soát quy định tại
khoản này không đƣợc cản trở hoạt động bình
thƣờng của HĐQT, không gây gián đoạn điều
hành hoạt động kinh doanh của công ty.

e. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các
tài liệu khác của công ty, các công việc quản
lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét
thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết của Đại hội
đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông
hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều
114 của Luật này.

f. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ
đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật
này, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong
thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
đƣợc yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ
ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo
cáo giải trình về những vấn đề đƣợc yêu cầu
kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông
hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu.
g. Khi phát hiện có thành viên HĐQT, Tổng g. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định
giám đốc điều hành vi phạm nghĩa vụ của ngƣời tại khoản này không đƣợc cản trở hoạt động
quản lý công ty quy định tại Điều 119 của Luật bình thƣờng của Hội đồng quản trị, không gây

f. Kiến nghị HĐQT hoặc Đại hội đồng cổ đông
các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ
chức quản lý, điều hành hoạt đông kinh doanh
của công ty;
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doanh nghiệp thì phải thông báo ngay bằng văn
bản với HĐQT, yêu cầu ngƣời có hành vi vi
phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp
khắc phục hậu quả
h. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo
quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ này và
quyết định của Đại hội đồng cổ đông
i. Ban kiểm soát có quyền sử dụng tƣ vấn độc lập
để thực hiện các nhiệm vụ đƣợc giao.
Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của
HĐQT trƣớc khi trình báo cáo, kết luận và
kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông

gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của
công ty.
h. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội
đồng cổ đông các 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.
i. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản
trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc vi phạm
quy định tại Điều 160 của Luật này thì phải
thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng
quản trị, yêu cầu ngƣời có hành vi vi phạm
chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp
khắc phục hậu quả.
j. Có quyền 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.
k. Có quyền sử dụng tƣ vấn độc lập, bộ phận
kiểm toán nội bộ của công ty để thực hiện các
nhiệm vụ đƣợc giao.
l. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của
Hội đồng quản trị trƣớc khi trình báo cáo, kết
luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.
m. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo
quy định của Luật này, Điều lệ công ty và nghị
quyết của Đại hội đồng cổ đông.
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1. Công ty có một con dấu. Hội đồng quản trị
quyết định về hình thức và nội dung con dấu
của Công ty. Nội dung con dấu phải thể hiện
những thông tin sau đây:
a) Tên doanh nghiệp;
b) Mã số doanh nghiệp.
2. Trƣớc khi sử dụng, Công ty có nghĩa vụ
thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký
kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng
thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
3. Hội đồng quản trị , Tổng giám đốc quản lý,
sử dụng và lƣu giữ con dấu.
4. Con dấu đƣợc sử dụng trong các trƣờng hợp
theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao
dịch có th a thuận về việc sử dụng dấu.
Điều 51. Ngày hiệu 4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty phải 4.Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty
có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị
lực
tối thiểu một phần hai thành viên Hội đồng quản hoặc người đại diện theo pháp luật của công
trị mới có giá trị.
ty mới có giá trị.
Điều 45. Con dấu

1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con
dấu chính thức của Công ty và con dấu đƣợc
khắc theo quy định của luật pháp.
2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành
sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của
pháp luật hiện hành.

Điều 44
LDN

khoản 3c
Điều 25
LDN
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