
CHLIoNG TRiNH D+r Hor DONG c6 odNc rm.Iotqc NS,N N.Lu zozr

Thdi gian Noi dung Ngudi thr.ic hien

08h00-09h L D6n ti6p Dqi bi6u

- Bao c"o \el qua \iEm rra r.r c;ch co dong lhant dtr

Eai hoi (lAr1 l).

Ban 16 chric;
- Ban kiCm tra iu

cich c6 .16ng.

09h II. Khai mec ilei h6i:

- I uiin b6 lj do:
- Ci6i thieu chu ioa:
- Ci6i thieLr thu ki, Ban kiin phi€u (Ban biu cn):

Biiu qu)€l rh6ng qua Thu ki dai hOi. Ilrn Lianl
phiiu(banbau cu);.

- Bno cio k€t qua kiarn lra tu cach c6 d6ng tham dlr
D?i hoi (1an 2).

- Ban t6 chrlc:

- Bleu qulet r?r hqr;

- Ban ki6m tra tu
c6ch

co oong.

Ill. Th6ng qua cic Bio crio

I 860 cdo ThLrdng ni6n T6ng k€t; B6o cdo tinh hinh hoat
d6ng SXKD nim 2010 vd K0 hoach SXKD nam 2021;

2 - Beo cio Tai chinh \i Phuong in phan ph6i loi nhudn
lr'ich cic qu! \'A chia c6 tirc n6m l020r

3- Tolllnh sta d6i Di.u le C6ng t);

.l To trinh hit tu cich C6rg t) dai chlhng:

5 - Td trirh chon don vi kiem todn sorit r€t Bio cao Tai
chinh nd :021:

6- Bro ceo qu\et todnihtr lao cua HDQT, BKS ninl:020
!i phuong in !a thir lao cho llDQl !i BKS nim 20ll

7 - B:io cio hoat d6ng cua Ban kien sort 2020 va dinh
hudng n5nr 2021:

fV. ThAo luan cdc noi dung tren

V. Dai h6i bii phi6u th6ng qua cnc noi dung tren

I - Bo pl'.cL Ilr n! qr., B ro cd^ I LJftJ g 1ii'r I orrg ki..
Kil qud SXKD n,m l0l0 r'e c:ic chili€u chinh cua ka hoach
SXKD ](]:]:

2 - _Bo phlCu dr6ng qua Brio cio Tii chinh \a phuong ,rn
phan ph6i loi nhuen lrich cdc qLr!'nan 20:01



3 - Bo phiiu rhf,ng qua Td trirh SLra .l6i Diau l€ C6ng !) r

4 - Bd phi6u th6ng qua Td trinh hu) tLr cich C6ng rv dai
chLing;

5 Bo o'..u rru,r:,qu" lo ri11.ho .iu \ ki;m lodr
sorit xit B60 ceo Tdi chirrh ninr 2021:

6 - Bd phi6u Beo cio qu)dl roen thn lao cna HDQT. BKS
nrnr 1020 vd phuorg en tE thir lao cho HDQT vi BKS nanr
2021 :

? lld phi€u Bio cio hoat d6ng cia Ban kiAm so6t 2020
!a dinh huong nam l02l;

VI. C6ng b6 k6t qta b6 phi6n c6c noi dung cia Dei hoi

VIL Beu cri HOi ddng quin rri, Brn ki€m sort nhiem k!
2021 2026

t lr rl Dt' 'ai da'r. Ji Ji . rrri.lp .lL rro r |rlr \( ,i6(
b; r'r,l \ir llui Ju,:,.tr3r'-'\-.1,; ,r.r Bar(iirn.^.r.

2 r,1,D.i LniJ".,.oJorlrnr ; qu" Itrc q b.u. r:

- L..r"rr5Jin.a.J rl,u.. boLil ';r r.rn.hr. b-u. r:

Ii€n hinh kiim phi6u:
- r-.r)L bo (; q-d h-lL , J r. LU. D-i i i

Bi6u qutar Dai hoi

Bieu qulCr Daihdi

VIII. Th6ng qua bi6n bin vi nghi quy6t Dei hoi

IX, 86 m4cDsi hQi



C6NG TY C6 PHAN
XUAT KHAU THIIY sAN

KHIiNHHdA
56 A 1/GM-CTXKTS

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DQc lf p - TB do - Hlnh phric

Khdnh Hda, ngdr 30 rhdng 03 ndm 2021

THII MOI HQP

DAr HQr DoNG C6 DoNG THTTONG NrtN NiM 2021

c0Nc ry cO pHAN xuAr KrrAu rHui siN rniNu sd.L
Kinh grfti: Quf c6 d6ng C6ng ty C6 phAn Xu6t khAu Thiy sin Khrinh Hda

Cdn ct Luit Doanh nghiep s6 59/2020/QHl4 du,,c Quoc hgi nuoc CQng hda xd hQi
chi nghia ViQt Nam th6ng qua ngdy 17/06/2O2Oi \it cea y6n ben hud,ng d5n thi hadr;

. Cnn ct Diiu 16 cria C6ng ty Cd phin Xudt ttriu Thr)y sdn Khdrh Hda duoc Dqi h6i
<l6ng c6 <l6ng th6ng quatgi\y 27/lll20l5:,

CAn ct BiCn bAn sii 01/21,tsB-HDQT ngiy O4/O312O21cia HQi d6ng quan tri C6ng ty
C6 phan Xu6t kh6u Thiy san Khrinh Hda vd vi€c tri€u tQp hqp Dai h6i ddng c6 d6ng thudng
ni6n nim 2021;

HOi d6ng Quan t4 C6ng ty C6 phan Xuit khdu Thiry san Kh6nh Hda tren trong kinh
mdi qui C6 d6rg tham dq cugc hgp E4i hQi d6ng c6 d6ng thu&ng niOn nim 2021 cua C6ng
ty:

- Thdi gian: 08 giit 00 ngiry 27 thing 04 nem 2021 .
- Eia diiim: 50 V6 Thi S{u, phuirng Vinh Truong. thnnh phii Nha Trang, tinh

Khdnh Hda.
- NQi dung: L6y 1i kiiln th6ng qua c6c r,dn di thuQc thdm quyin cria D4i h6i ddng c6

dQne
- B6u HQi d6ng quin tri, Ban ki€m sorit nhiQmky 2021-2026
- Tdi li€u c;r$c hap: Cac tai liCu st dung tong cuQc hgp, dq thdo Nghi Quy6t, ptrltju

biCu quyet vi mAu Gi6y uj'quy6n tham dU ho.p Dai hoi c6 d6ng dugc dang tai h.en
website cta C6ng ty tai dia chi: wlwv.khaspexco.vn

Tdn rryng rh6ng bdo vA kinh mdi qui Ci dong tham dtr!

Ghi chn: - Qui \ i cd.d6ng khi d6n du Dai h9i r ui ling nrang tlrco thu nroi. CN{ND hogc h1 chiiu
- Quj vi c6 tl6ng ding kj du hop, tl; quyin du hop. dnns k! [nS cu. dd cu rhanh \iarr

HDU l. BN\ Il iillr ki l0l.--uio. dJn-, l\ l.l,3r hicu \r dnrrc r^T \ I dr rrJu .o, Lh-rrl rhi, \iu
ngi1 221:1,r2u21 gLri r'6 dla chi Ctl CP XuAt Kheu lhr'r) sen Khinh I Ida. s6 50 Vo Thi S6u. phudng
Vinh l'ru(Jng. lhinh ph6 Nha TraDs, tinh Khinh Hoa hoac g.ri qua tix 0158.3881675 hoic Soi toi
elt.ril r,:ur <r'th "t.rt t:r, ' I :0 ' ,i :-r'u.l .urrr

. - (ic Cd d6ng kh6ng uuc tiep dV hgp c6 th€ uy qul€n cho ngudi khdc t|eo meu Gie] i!
qu!'in tham d!r'hQp D4i h6i d6ng c6 d6ng thudrrg ni6n d6n cuic hop v6 dia chi tr€n.

e\ 6hANtlw
c0lr0IYc0 PHAti

rulr rM'u lrriv

KEiNH II

QUAN TRI

Trqng Thing



CONG TY CO PHAN
XUAT KHAU THOY SAN

KHANHHOA

CQNG HoA xA HOI CEtT NGIIiA \IET NAM
DOc lap - TE do - HAnh phtc

GIAY iIY QUYTN

(Tham tu{ Dqi hQi ddng cA itAng thudng niAn ndm 2021)

-Ki,,ii g.?ir BAN T6 CUfC OET gOI OoNG CO DONG C6NG TY CO PHAN XUAT
rrrAu rurri sAN KHANH HoA

l.BGnufquydn(1):.....................................................Sinhngdy: ....../....../......
CM l\D.rr r:): (ipr)pa\...... micongar

Dir ihr thu,,rr tru:

v j .,r ,:,, J,irr!:

\o co phan lant 9 tu: ,...,,..,..,..
2. Ban nhin d1 qur6n:

CMI-NDstl: C16p ngi1 ......,1.......,r..............taicdngan...............

Diu clri tlrrrorrg lru: ....................
J. \Qi dung u1 qu16n: I luttt dur hop lJ.ri hoi u, dorr; tlrui'n! rriirr rrilr lol I iua Con! I\ ( o
phalr Xuat khau l hu-v san Khdnh Hda: Tltao ludn yd biiu q4,it ctic vin d! tai Dai h6i ctt cling
tl11oc tllAnt.tq[n ci.tDqi hQi c6 ding

l. Thdi hAn dv qur6n: r iiir Ln qurin rrir co lriiu lue ki ru rrgal l1 rh,' Jin lt i kst tlru.
Dai h6i. Ngudi duoc ul quldn tham du Dai hoi thi,ng durrrL Lrl qulin cho ngudi thir ba.

T6i hoil toir chju tlich nhi€n 'i '.i.. Lr. qulin lcl ra canr kir tudn thu nghienr
ihrnh cii qur .linlr u-r l,hap lr.at lriirr lrirrlr rr Dieu lc t onc t.'.

Nlto Trcng. ngav -...- thdng ..... ndn )021

NGUO.I DUqC OY QUYEN NGUOI 

'YQUYiN(K!tr. ghi t'6 ha t1n) (Kt:, ghi fi ho tan)

Ghi chLl.
( 1) Nitt co tlong ld phclp nhtitl thi ghi si ('\tDK kinh tlodnh
l))NAu ci d6ug ld lhllp tihin thi ghi dia chi. t to chinh(3)i''ir c6 ding ld,phdp nhin thi th fi1n g
clon ri 19'rin cl6ng dciu (kh&g dtttc $, qulin hoiic b' thdr') Giil: h quyin phii gtii trwjc cho But
to chrie ehannhitriongdt,22,l.')Dl quu tu [.t-t: U:j),-38x]6-)- Lid;,ngklti JcndtD(li hiirui
ling ntang rheo ttu ndi. CIf'ID hodc h6 chiAu,
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CONG Ty cO PHAN coNG rrdA xA Hor cHU NGHiA VIET NAM
XUATKHAU THUYSAN DQc lip - Tg do - Hanh phric

Kr-rr\!E HoA

Itha Trang, ngdy 27 thdng I nhn 2021

DAr Hor EdNG cO oONc rnuoNc NrEN N.i,M 2021

PHIEU BIEU QUYET

l1Q len co dong:....
(Hofic"ngvdi dqi di1n)
Md cO d6ng: ... ......

36 cd pluin sd htu/Eqi diQn'biiiu quy&... ... ... ... ... ... ... ... .....CP

CAC VAN Di, BIEU QUYfT

TT NQi dung biiu quydt
Ddng

-,

Kh6ng
ao g)l t kiiin hhdc

I
Brio crio lhuong ni6n t6ne k5t. Kdt qud SXKD nim 2020 r'd cdc

chi ti€u chioh cia k6 hoach SXKD nim 2021:

86o cdo Tii chinh vd phuong in phrin phtli loi druan n.ich cdc quj
vi chia c6 tuc nem 2020:

3 Tdt nh sua d6i DieuleC6nstv:

4 l-d lrinh hi\ tu crich C6rg tY dai chLinjt:

tr
I o trinh chon dcrn vi kidm to6n soit xit Brio crio Tdi chinh nim
t02t:

6
B60 ceo quyet to6n thi lao cta [DQT, BKS nam 2020 vd
phucmg 6n trd tht lao cho HDQT vd BKS n6m 2021;

1
B6o cio hoat d(lnir cua Ban kiem soit ndm 2020 r'i dinh hutln!:
ndm 2021.

- Ditlt d,it,l)t v,',,|t rtr, ttttn,g Jottt_, Altot lJ,rpt.
- \iu cii kiin khL;c thighi n6i dtng|io c6t l',,. kitn lhic)

Chii k.i ci; dfuryI\tguni tr\i tli(n: .......................---..



C6NG TY c6 PHAN
XUAT KHAU THUY sAN

KIIANH IIOA

CONG HdA xA HOI cHiI NGHIA VIET NAM
DQc hp - TB do - H4nh phfc

Nha Trang, ngay 20 thdng 03ndm2021

QUY CHf,
TO CHTIC DAI HOI EONG C6 DONG THI,dNG NIT,N NAM 2021

CONG TY CO PHAI{ XUAT KHAU THUY SAN KHANH HOA
- CEn cri lu6t doanh nghiQp s6 5g/2o2OlQHl4 tlugc Qu5c HQi nu6c C6ng Hda

Xd HQi Cht Nghia ViCt Nam th6ng qua ngiry 1710612020.

- Cin ct vdo Didu 16 Td chric va Ho_at tl6ng cira C6ng ty Cd phan Xu6t m6u
Thriy san Kh6nh Hda tluoc Dai h6i ddng c6 dong thdng q ua ngay 27llll20l5.

- Cin cu Bi€n bnn hgp HQi tldng quan tri s6 Ot/Zt,On-UOqT ngiry 0410312021
V6 vi€c tri6u tdp hop D4i hQi tl6ng c6 tl6ng thudng ni€n ndm 2021.

CHIJONG I: NH6t.{G QUY DINH CIIUNG
Ei6u1. Pham vi 6p dUng: Quy chis, ndy.6p dgng cho viQc t6 chfc Dai h6i ddng c6 d0ng
thudng niCn nAm 2021 Cong ty CO phdr.r Xudt kh6u Thiiy san KI6nh Hda.

Di6u 2. Quy ch6 ndy quy tlinh cu th€ quydn vd nghia 4r crla c6c c6 d6ng, d4i dign c6

l. C6 .l6ng ph6 thOng c6 quydn tham du, th6o luQn vd bi6u quy6t t6t ca c6c v5n dd
thuQc thdlr quyin cua D4i hQi trong chuong trin} aai hOi Adng cd ddng nam
202 l. m6i c6 phiin co rlong runng tmg m6t quyen bieu quy€t.

3.

Trudng hqp C6 d6ng vi 1), do ri€ng khong ddn du Dai h6i duqc n6u c6 nhu ciu
L: ^.i. , I .uy qu) en thi co the uy quyen bing Gidy uy quy6n (theo mdu quy d!nJr) cho mdt

ngudi kh6c thay m6t minh tham dU vd Ui6u quy6t tai Oai hOi.

M6i c6 d6ng hoac dpi diQn c6 d6ng khi tbi tham gia hqp D4i hQi ddng c6 d6ng
ph6i n,ang. theo: Thu mdi hqp vd gi6y td tny th6n.(CMND hay hQ chi6u...)
trinh ban t6 chric D4i hQi vd <luqc nh6n thd bi6u quyilt c6 ghi md c5 tl6ng vd s6
c6 phin co quyin tidu quy6t cua minh. Giri tri bi6u quyilt ma c6 dong. no6c a4i
di(n co dong do nam giri tuong img v6i s6 cd phdn c6 quydn bi6u quy6t cria cric
d?i bicu c6 mat tai d4i hoi.

Ban t6 chtc Dqi hQi <ldng c6 d6ng COng ty C6 phdn Xu6t ttriu Thrly san
Kh6nh Hda sE th6ng b6o c6ng khai chucrng trinh Eai h6i, Brio c6o tdi chinh,
b6o c6o cria HDQT, brio c6o c0a Ban ki6m so6t, b6o c6o cia Gi6m d6c...

dong tharn gia dai hoi. diiu kidn. LhF rhLrc tidn hinh Jai hoi. Z :
Didu.3..C6.d6ng, dai di€n c6 d6ng thanr gia dai hdi c6 triich nliem thuc hi6n theo ,a{;/r^,r,,
qul dir r tai qu1 chd nir1. (: , , .,

CHUONG rr: QUYEN v,\ NGHIA VU KHt THAM GrA DAr HOr \y\nrxr
Di6u 4. Quyin vd nghia vu cia c6c c6 d6ng (dai di€n, iry quydn) khi tham dLr Dai hdi: \,.,--



1. Ch0 tqa Dai hQi ld thdnh vi6n IDQT do HDQT cri. Ban thu kf D4i hQi do Ban
t6 chLrc Dd h6i dd cu va duoc Dai h6i bi6u quy6t th6ng qua.

2. Chri tga E4i hQi c6 tr6ch nhiQm chn tri D4i hQi. Quyet dlnh cria Chn Qa E?i hQi
v6 vdn tle ftinh t.u, thu n;c hoqc c6c su ki€n ph6t sinh ngodi chuo:rg trinh cira
Dai h6i sE mang tinh phrin quyiit.

3 Chri tga ti6n hanh c6c c6ng vi6c 
"uo 

tt i,it a6 tlidu khi6n D4i hQi mQt c6ch hqp
ld. co trdt nr va dam bao Dai hoi phriLn dn} dugc mong muon cua da s,i cd dong
tham dg.

4. Kiong cin ldy y ki6n cira Dai h6i. bir. cf hic niro Chu toa Dqi hQi cing c6
quydn tri hoen D4i hQi d6n mQt thoi dldm khdc vd tai m6t ttia di6m kh6c niiu
nnan may rang:

a) Hdnh vi cria nhtrng ngudi c6 m{t can trd ho4c c6 khi ndng can trd di6n bitin co
tlat t.u cta cuoc h9p.

b) SU tri hoan ta cin ttrir5t dd c6c cdng viQc cria D4i hQi du-o;c ti6n hanh mQt c6ch
hsp 1€.

5. Ban thu hj Dai hQi thlrc hiQn c6c c6ng viQc trg girip theo phan cdng cira Cht
tqa phan 6nI trung thyc, chinl xric n6i dung D4i hQi trong bi6n brin vd Nghi
quy€t Dpi h6i.

CHIIC'I.{G III: TITN HANH DAI HOI

Di6u 8. C6ch thric ti6n hdnh Dai hOi

Dpi hQi sE l6n lugt duqc nghe cric 86o c6o theo chuong trinh cira Dai hifll
thao luan bi6u quyiit thdng qua c6c b6o c6o tren. ViCc bi6u quyilt thd
timg n6i dung trong Dai h6i duoc thuc hi6n theo th6 16 bi6u quy6t;

Didu 9. Nghi quy6t vd bi6n ban cuQc ho.p D4i hQi ddng c6 d6ng.

TAt ci c6c nQi dung tai cu0c ho.p Dai hOi ddng c6 d6ng phai dugc Thu hj D4i
h6i ghi vdo bi€n ban cta D4i hQi. Nghi quy6t 

"i,u 
Eai h6i duoc dpc vd th6ng

qua tru6c khi b6 m4c E4i hQi vd dugc luu git t?i C6ng ty.

CHIIONG IV: DIEU XTTOAN XTTAC

Diiu 10. Mpi v6n dA vA tii chuc Dai h6i, tri hodn hay tdQu tap l4i ddu duoc thuc hiQn
. -.1 ,^^^

tneo dleu le Long ry,

Eiiu 11. Chi phi cho viQc <ti l4i, an nghi cua c6c c6 dong d6n du Dai hQi ddng c6
d6ng thudng ni€n ndm 202l cria C6ng ty C6 phan Xu6t khAu Thty sriur Kli6nh Hda do
cec cO dong t.u tric.

Di6u 7. Cu6c hop Dai h6i c6 d6ng duoc tidn hAnh khi c6 sii c6 d6ng du hop Jai diCn {t)
nhAt 51% t6ng s6 c6 phdn c6 quy6n bi€u quy€t cia C6ng ty. lerii



CHTIOI'{G V: DIEU KIIOAN THI HANH
Didu 12. Quy chii ndy gdm 5 Chuong 12 Didu duqc Ban t5 chric DAi hQi cii.l6ng
thudng ni6n n6m 2021 cria C6ng ty C6 phan Xu,at khAu Thiry san Kh6nh Hda th6ng
qua ngay 20 thirg 03 r6m 2021vd c6 hi(u hrc dd thUc hiQn cong tdc chudn bi vd ti6n
hinh t6 chric Dai hQi c6 d6ng thudng ni6n nim 2021 C6ng ty Cd phan Xu6t kl6u
Thiry san Kh6nh Hda./.

{P
CBIIGTYCO PHA

XUAT l(HAI]IllI]Y

i(Drt\E H

PH6 GIdM DdC
L6 Xuin Sdn

TO CHLIC



DI-T THAO THE LE LAM VIEC vA BTEU QUYET
TAI DAI HOT DONG CO DONG THUONG NIIN NAM 2O2I

C6NG TY cO PHAN XUAT KHAU THOY sAN KHANH HoA
L Cin ci:
- I-uit Doanh rrghiep s6 59r2020iQH1-l duor guoe hii nuoc C,',n:r hta ..i hQi chn nghia Vier

Narr th6ng qua ngd) lT lhrng 06 nin 2020i

- Didu 16 tii chuc vir hoat d6ng cua Cong rJ Co phin Xuet lhau ThuT srn K]ranh Hda.

II. Mgc ti6u:

- Darn 
"ro 

rr;rrin tdi rin; klrri. rinl- b;nr. oan c\u
- Tao di€u,ki6n.thuin lgi cho cdng tic t6 chLrc Dai hrli d6ng c6 d6ng thudng nidn cua Cdng ty Cd

phen Xual Hleu fhuy san Khdnh Hda va 6n dinh cho hoirr d6ng Sdn xuet kinh doanh ciia C6ng
t).

III. Phem vi lip dUngl

- Af dur E cho Dai hni dong ( a, do|g thuonj niin ndrn l02l ( nre rr Cn phin Xuir l,hrr lhur
san Khenh IIda.

IV. NOi dung:

l. lrl!.r(udongcuaCon!r\CiinhinXuAtkhAuThn)senKhinhlldaduocqu)anthamdqD?i
hdi d6ng cd d6ng.

2. Co Llong lroi. Jai J'<n .o do|E di LIr thLr tuc Jjng kr rh.Lnr du DJi ro:do|g.o dung rhuun;
ni6n 2021 duoc qul in tham gia phit bidu i ki6n. bi6u c1u16t vd biu cLr tai Dai h6i.

3. Cu6chopDai.h6i ddngc6d6ngdoChurocdocndidLrllrian.(udolSrhameiaDai hQi phei luan
thu theo su diiu khiCn cta Chl loa dodn nhim tao diiu ki€n cho Dai h6i diarl ra m6t cdch thurin
lgi. nhanh ch6ng vi hop 16.

'1. Khi ti6n hinh dinp k! tham dU dai h6i. C6ng t1 cdp cho lilng c6 d6np hoic dai dien du.o-c Lrv

quren Pl iiu hiiu qL^i rr llrr biir qu1et. r-in do :hi .tU :o rl arr d:. ter cLra co don,r \J .j
phi€u bi0u qufit cira c6 d6ng d(r.

I ) the hiiu tlutir.

- D6i vdi cic noi d!ng: )h6ng qua nhin sU Chir 19a, ]'hu'kj doin. Ban kienr phiiu. The li lanr
vidc vd biiu qu16t tai Dai h6i: Chuong trlnh lirr ri6c cia Dai hdii Qu)'lhi rham gia tli eu-
Ling cu: Danh sich d6 cu. uns ci: Th6 16 bdu cir': Bi€n bdn vd Nghi qulet Dili hoi ve mot s6
nQi dung thao luen.phdl sinh nga) lai Diri hdi cin rh6ng nhit tru6c khi biiu qurir rhong qur
bing l he bi6u qu16t. c6.ddng bi6u qu1€t hing cdch eitr.Th€ bi6u quy6t thco su drcu Llriin cua
( ru rolrdi li\ j I ilbiirqurct: Dinlj hnrc K r,lncJonJi lruui \ kirr krrc.

1.2 Phiiu bicu qnit:

- a^ d6 rs l. elr qr.\it birr.; Plriiu bicu rurcr diir \oi c.l. lii Junl.: chirl cu.-r Dri rn lnr.:,.rin
dc d..,juoc biir ,urit birg,llrr,bicu qurc. nLlr rrirrhirrgrajlrLljnhJdJcheor\r\j^iDirp
j holrc Kh6ng d6ng f hoic Y kian khic cia tirng n6i dung ducr. c n€u trong Pl) ieu hieu qu\ ir.

- Phiiu bitu qu16t kh6ng hop Ie lir Phiiu brirr qu\cr klrnn! do Cong r\ fhl hdnh: ghi lhenr nQi

dung. th6ng tin. k! hiiu khnc .-- khi kh6ng dLLcrc Chu toa )elr ciu; Phiiu trieu qu\et hi gJch
ria.5ur(lrird.r'i.lr.kron3cor)r.-,u\crrcn.Plr:i.Lh.iu'urirkltirJlltclt'ct -^r-tF\ kiLn
cua c6 d6ng. kh6ng ddnh ddu i kiin nao hodc.dinh dilu lir 2 j kien tro'lon ddi voi ndi dung
cin li) j ki€n bieu qu)it ndo thi phdn biau qu)41 daji \ari noi dung do li kh6ng ho-p 16.



- Phi6u kh6ng c6 chi ki cta C6 d6ng..

- Trong m6t Phi6u bi0u qu1€t. cdc ngi dung cin ldy1ki6n duoc bi€uqulird6c |ip vo.i nhau. SLr
khdng hop 16 cua phin bi6u qulir n6i dung ndr:sL khdng rinh hutrrig"d6n iinh ho.p li cua c6c
n6i dung khic.

. lruJnj lon ci Jjn.j b eu qurc. rltjrn \ojr ph <Lr b;J qulit Urorro ror ]llu\cn \(n. c^ Ji,nrc^lLi iinlc\di Ban ro c\u'( dc dJ.L,..Lao Li I'hicu t-iiu qu,dr rrr.,i,oprairijp,,i e,r:.ut.au
qu).ir ci.

- lf":.., rfp co JL,n- d; Jjnd r\ llrd.r dr Dai hor nhur J \ | 
,) J., .rua t.on! khorg lhc .o rrjt

d. r h(l ch.rnrc lnnh Dii ltl,i. ci dir .i dn pha, .,ui L. l,l icu i^i<.r.1.rrtt di-brcu .lur.r..rc rrrr
d6 crin lnl j kj€n cho Ban 16 chirc truoc khi r: ri. \iu co dunl nao lhont sni lai phi6u hieu
qurit.ro Br| ru (hrc. BJn Lic,rr pi i(u \ern nhu co Jjng do djn., I a;i ..i:1]c,,j:,,1;.;,, ij,
"lin.

- lltu r'irn ho phi.: duoc lr'rh ru.kli ( \Jlod ho;( lruorrjbrr liinr phiiu r\,.,n; bd^ hjl d;L
l.o plriiu cln dirr l,rri lhollior.oJonl dai oi.r..odorsnJL,bonriiu,,othrriipl cu.

5. B,an. kiirn ph iu c,i rr:ich rrhiirn tip BiCn be,r rh6ng k6 s6 phi€u Ding ! hoic Kh6ng ddng i, hoic
Y kiin kh;c.ud DJi ho dini- cri do ; doi r,,i r:.ng rjn dc l.ieu qu\Ll de bao c-o ( l-L loJ. ( hJ
loJ \,';.',lrJnng .;n Lri,rr fhie r .d.Ur .j t.6 k(l qUa kirnr phiiu run; '.c,r ,le.rr (ht rien l-anh
biCu qu)€r.

6. C6 ddng ddn du hop mu6n c6 qulin rJlng k1: ngal,rri sau d6 cri quyin tham gia vd bi6u qu1.6t
cdj noi dlrni l'io tl-eo lJ' ddi rrji. ( lLr ru, ftr;n,.: co r;clt n\iinr j.,r., Dr; hi.i J. .,o .;;1.,.
d6n mu6n ding kli vd hiau luc cua c6L do1 bieu qutct di tien hanh rru-oe lhr co rJ6n!: d6n muai
Il'.nr Jtl kholg hi .rnh l.unltJ.

?. qulit djnh.cLra.D;i hoi.di,n!codinrduu-crh6ngquakhi c6 s6 c6 phin d6ng j trdn s6 cri phiou
hieu ou, it hop le tlrr. \ e dJ.n bao r\eu Jii r li Cor t r\ .

8. \-6i dung cu6c hop Dpi hdi ddng c6.<16ng duo-c fhu ki dorin ghi chip dil.rJn l.do Bi€n ban Dai
h6i !i th6ng qua Dai h6i truoc khi bd mac.

q ll.e lsr.r'r'ricc rrhiiuqurir nJ) d.r^. J.,L rruo. Dai \r.ri Jorc.,iJoncrir lj\ \ (ierrbieLqJ\il
(Jalrl ci drli \iu Juoc Dai hoi d,',1! co dong rn"rrg qra i"i r. le ru < oo iorl ., 1c't-i.u
qu\it cua rir !a co donr du h,.,p tro l6n sE co hi€u luc thi hinh b;r bu6c d6i \6i16t cd cnc c6
ddng.

//dz"'
tTcoricTr
*lxllAr r{HAl

u\ rnlr'\3*\

ca eTycdp

XUAI I(HAU THUY

PH6 GrdM Dfic
L6 Xuin Sdn

























CTY CP )O< TE(TY S,iN IAI]II\II EdA

s6: 05 / 2021l BC-cTxKTs

CO. NG HdA XA HOI CET NGfrA !1IST NAM

Doc lap - Tlr do - Hanl phtc

Khdnh Hia, ngdy S thdng 4 ndm 202 I .

BAo cAo pHrloNG AN PHAN pHor Lor NHUAN NAu zozo

(Trinh tlai hQi c6 d6ng thuong nien 202 t )

I. LOINHUAN
Theo b6o c6o tdLi chinh n6m 2020 cria C6ng ty C6 phan Xu6t Kh6u Thriy San
Khrffi Hda tl6 tluoc ki6m to6n boi C6ng ty Kiilm To6n & Tu V6n A&C, kiit
qui hogt dQng san xu6t kinh doanh nAm 2OZO (fi 0t/Ol20ZO d6n
31112/2020) nhu sau:
- T6ng lqi nhuan k6 tor{n tru6c t}ru6
- Thuii ]-NDN phii nQp ndm nay
- Thuii TNDN truy thu tir 2016-2019
- Loi nhufn sau thui!

II. DUKIENPHANPHOILqINHUAN
- Du ki6n trich lqi nhuin chi c6 tfc
- Du kiiin lgi nhu{n cdn tlii l4i

1.157.500.000 tl6ng
78.092.450 ttdng

In. D(IKIENC}ilAC6TTIC
- DU kiiin s6 Cf ttuqc chia c6 tric itrt Cp qu!: 318.500 cp): 1.157.500 cp
- Du ki6n vi5n tham gia chia c6 tuc (1.157.500 x 10.000 d/cp):

11.575.000.000 ddng.
- Du ki6n d l0 chia c6 trtc 10%: 1. 157.500.000 ddng
- Hinh thrlc chia c5 ttc: Tidn m6t
- Thdi gian dg ki6n: khoan th6ng 05 d6nrhing06/2020.

coNG Ty c0 PHAN xuAr KHAU rHrry sAN rruNn sdx

1.649.588.991 ddng
247 .394.601 di)ng
166.601.940 ttdng

1.235.592.450 ttdng

T/M IIQI DdNG QUAN TRI
CHU TICH

,a{LyY}:!r)
(rK,,,a,i
f (rulr ru,iutrrlr r

$)gggit\w
c0non cd plfir

ruA'r [tliu rHr]Y siil

Nguy6nTrqngTh6ng



CTY CP.XK TIIOY SAN ICIIINH HdA

s6: dl / 2021l Bc-crxros
CONG HoA xA HOI CEtI NGHIA VIDT NAM

Doc l4p - Tlr do - Hanh phric

Khdnh Hdd, ngay' thdng I iin 202 l

1. Mric thir tao cria c6c thdnh vi6n H6i ddng quar t4 thgc hiQn theo phuong rin dugc
Dai hQi ddng c6 d6ng th6ng qua ngiy 2710 412020. Theo d6, t6rg thi lao cua IDQT nim
2020 ld: 48.000.000 ddng.

2. T6ng thir tao cria Ban kiiim sorit nlm 2020 ld: 15.600.000 ddng.

Kinh trinh DH DCD thudng ni€n 2021 C6ng ty xem xdt, th6ng qua.

Trdn trgng c6m on!

CONG TY CO PIIAN XUAT KTIAU TT(ry SAN KHANH HOA

8.4.o cAo
v6 quy6t toen tftr tao cria cic thinh vi6n HDQT,

cic thinh vi6n Ban ki6m sodt nim 2020

Kinh e&i: - Dai hoi ddng c6 d6ng thudng ni6n nim 2021

- C6ng ty CP Xu6t khdu Thriy stur Khdnh Hoa

Cnn cri DiAu t€ C6ng ry dA duqc D+i hoi ddng c6 <l6ng th6ng qua ngdy 27 thring 1l
IIem 2015;

CEn cri Th6ng nr 12112012ff-l-BTC rLgiry 26/7 /2012 ciaBit TiLi chinh quy <tinh vd
quam t4 c6ng ty 6p dgng cho c6c c6ng ty dgi chtug;

cin Nghi quy6t o1/2020A{Q-DHDCD n gily 271412020 cria Dai hoi ddng c6 <t6ng

Cdng ty CP XK TS Kh6nh Hda vd viQc th6ng qua phuong rin vi: tht tao cua HQi d6ng qurin

tri vi Ban kiiim so6t rLdm 2020;

H6i ddng quAn tri C6ng ty CP XK TS Kh6nh Hda kinh trinh DH DCD thudng ni6n
nim 202 I th6ng qua 86o c6o vd T6ng thi lao d5i voi cia c6c thanh vi€n [DQT, c6c thdnh
vien BKS nem 2020 nhu sau:

$

4*\\'/. , ,\a
COII6TYCt)PHAII

G QUAN TRI

CHI TICH

Nguy6n Trgng Thing



crY cP k THrIY sAN rnirrr ndl
55 50 V6 Thi Sdu, Nha Trang

Kinh eri:

CONG HOA xi HOI CIIO NGHIA VIDT NAM

DOc l{p - Tu do - Hanh phnc

Khdnh Eda, ngctJthdng 4 ndm 202 I

Cdn cri DiAu l€ C6ng ty de duqc Dei hQi ddng c6 d6ng th6ng qua ngdy 27 th6ng I I
nnm 2015;

CEn cf kCt qua hoat dQng sdn xuit kinh doanh nim 2019, k€ hoach SXKD nim

2020 cua C6ng ty ;

Hoi rl6ng quan tri C6ry ty CP XK TS Kh6nh Hda kinh trinh EH DCD thudng ni€n
nnm 2020 vi phuong 6n thir tao cho c6c thanh vi6n HDQT vd c6c thanh vi€n BKS nim
2020, nhu sau:

1. Thi lao cfia thinh viGn IDQT thi lao cia BKS:

* T6ng tht tao cria IDQT nim 2021 dU ki6n tn; 36.000.000 ddng.

( 3 ngudi x 1.000.000 tVthang)

* T6ng th[ lao cria BKS nem 202 I du kiih h: 2 I .600.000 d6ng.

(TruOng baa : 800.000 d/th6ng ; Thdnh vi6n 500.000 tVth6ng)

2. Phudng thrtc he thi lao cho cic Thinh vi6n IIDQT vdr c6c Thirnh vi6n BKS
nim 2021:

Thuc hien tem trich vd chi theo timg th6ng, quy6t to6n vdo th6ng cuiii cirng cria nim
tei chinh, HDQT sC b6o c6o EH ECD thudng ni6n ndm 2021 th6ng qua.

Kinh binh DH DCD thudng ni6n 2021 xem x&, th6ng qua.

Tr.an tl9ng cam on!

TOTRiNH
Vd phuolg 6n thi lao cho cic thinh vi6n EDQT

vi thir lao thinh viGn Ban ki6m so6t nim 2021

- Dpi hQi ddng c6 d6ng thudng ni6n nim 2021

- C6ng ty CP Xu6t kh6u Thiy san IGrinh Hda

e\
?/ coNn lYl:ri pH,iN\.1c0 c rycdpHA'tr

xulr xrA'u Llv si

XTIiNE HOA

CHU TICH

Nguy6n Trong Thing



'CONG Ty cO PHAN c6. NG HdA xA Hor cH0 NcHiA vrET NAM
xuAT KHAU THtry sAN r}I.ANH sda D6c mp - Tu do - Hqnh phric

Si5 50 V6 Thi Mu, Nha Trang

Kh6nh Hda, ngdyrthine4 ntun202l

rorRiNHEAr Hor DONG cODoNG CONG ry cO pnAx xuAr
rcrAu rnty sAn xni.rnnoA

V/v: Lga chgn c6ng ty ki6m to6n b6o c6o tii chinh giai tlogn tir 01/01/2021 d6n
31t12t2021

Cin c&:

- Luat Doanh NghiQp sii 6312014/QHl3 duoc Qu5c H6i nudc C6ng Hda x6 hQi chri
nghia ViCt Nam th6ng qua 26 th6ng 11 nim 2014;

- Lu$t chtng khorin sii ZOIZOOOIqU1 t rluo. c Quiic HQi |tuoc CQng Hda x6 h6i chri
nghia Vi6t Nam th6ng qua ngiy 29 thdag 6 ndm 2O06;

- Di€u l0 til chtrc vd hoat <lQng cria C6ng ty c6 phAn XuSt Kr6u thiy san Kh6nh
Hda;

Cin ct theo <ti6m 1, <liAu 42, mgc 3, Chuong IV EiAu lQ cua C6ng ty c6
ph6n Xu6t kh6u thty s6n Khdnh Hda Eei HQi <l6ng C6 d6ng riy quydn cho HQi
<l6ng quaa tri lUa chqn c6ng ty ki6m to6n trong danh sich ilugc BQ tii chinh
chip thu$n tluo. c ki6m toin cho ttan vi c6 lqi ich c6ng chring a6 n6m toan
BCTC cua COng ty c6 phAn xu6t kh6u thiy san Kh6nh Hda giai <togn tu
Oll1ll212l d 3l/12/2021 tu c6c c6ng ty kiiim toiin sau d6y:

I. C6ng ty Ki6m to6n va hr vdn A&C
2. C6ng ty TNIIH Kiilm torin - tu v6n ChuAn ViCt
3. C6ng ty TNHII Ki6m to6n vd Dich vg Tin hgc TP. HCM

HQi ddng quin hi s€ cin cri vdo cric chi ti6u ch6t luong, uy tin, gi6 chAo
c4nh tranh vd su h5 tr<r tu don vi ki6m to6n at6i voi C6ng ty d6 lua chon.

Kinh trinh Dai hoi ddng cii <t6ng xem xdt vA thdng qua.

coNG Ty c0 PHAN xuAr KHAU rlrw sAN KHAMT HoA

TAT EOI DdNG QUAN TRI

p*s
:\ I{EAI\X Ew

co cIYCdPHitl

xuAr ftdu rtlilY si

KEINE EOA

CHI] TICH



CONG TY CP XUAT KHAU
TIIUY SAN KHANH HOA

coNG HoA xA HoI cHtr NGHIA VIFT NAM
DQc l$p - TU do - H4nh phric

Khdnh I ha. ngiry, 05 thting 04 rttint 202 I

TO TI{iNI]
(li viac sia tlii, bii sung Diiu lg Cins ry CP Xuit khiu'l'ht)J, sin Khinh tlio)

Kinh gui: - l)ai hiri tlong c6 d6ng
C6ng t-v CP Xuit khiu Thiiy sin Khf nh Hda

Cin t:ti l,utit Dounh nghiip.ti S'l':O|fl,'gttll tli durtc Qtric hii thing tlrrt.t

ngt)v 17i06i2024:

C,1tt e:ti Ltt.tt .ltt)try Llt,.',Ln t,) 5,1,/20I 9iQI I I I tld cfurtc Qu6c hrli t hing quu ngit
:6'llr)al9

Cirn tti Diiu li t6 chtic tr) ho4tt i12n,q hiAn hinh uitt (6ng rr t l' XLr,ir I'lt,itr
'l h,n, stin Khdnh Hoct,

Cin cti t,Atr citr t6 chLic: houl tl6ng cict C6ng ty

I|in eo so' nlrLln! th.1) dii crha ph6p luat vi tinh hinh hoat ddng thuc le cLra

(,,.: l\ ( l'\rr:it 'iu ll-rrr.rn Kltanh lli'r. J,,n: lltoi \o. l)tr. Ii.r.. \.. (ltll,L l):!rr
le ngair ciing hodn.thiQn, ch+t chE. I IQi d6ng quan rli^(l IDQ D da t6 chiLc ri soii1. xc'rtt

xcr sua dOi rnrlt s6 diiu khodn uong Diiu lc cLrrr ['t,ng t1. ( rc noi dung sut d6i, btl

sung chrnh doi roi l)iEu le cua (i6ng ty clucrc neu cu thd tai Phu iuc kim thco lir
trinh niiy.

a\g,'i ia. .rt:r,l,,i tai I'lrLr lrre-l.l)i.ett lc tnot ciLrti.i.r.*tu,l,,i .rr. 1..1 ',(.rLr ',..
cAu, ciu 1iL, thuat ngi \a n6t sir dirn chiriu uong I)ii'u l9 di darn buo tinh tha)ng llhit
v6 hinh thiLc vi ndi dung cua Didu l€ (nhLlrg kh6ng ldnr Lhal'dili i nghia). SaLr l<hi

xcia bo hoic b6 sung th6m n16t sa) I)iar-r khoiin tlri thI tr,L vri rlit tu tltirL sir [)idrr l<hoatt

.'rr.r DicL lc rrLri \irl. tlrtoc tltar doi ttlrrg ttttg. Dong L'tui l)iirr 't rloi . ir': ...:r J,'i
m6t s6 clin chieu d6 phir ho-p vrii I-udt l)oanh nghiep 59i2020/ul I 14.

I loi dong elurn tr i kinh tlrnh Dai h6i d6ng c6 cl6ng xcrr rit. rh6ng clLra l)i0u li
nili cua.Cirng t1. (iiao cho ChLr tich tIDQl t0 chirc ra sodt, hoiin thiin Id ki ban

hdnh Didu le mtii.

Kinh trinh i)1ri hOi tl6ng c6 tl6ng xcm xdt th6ng qua.

1'rin trtlngl

6n
i(*i

R"\

co crYcd PHi

xul'rxriiuririr sir

ng Thing

T/M HQI DONG QUAN TRI
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PHỤ LỤC 1: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ 

 

Khoản, Điều, Nội dung điều lệ hiện tại Khoản, Điều, Nội dung sau khi sửa đổi/bổ sung 
Căn cứ pháp lý, 

giải thich 

Điểm b Khoản 1 Điều 1. Giải thích thuật ngữ 

b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp 

số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 

11 năm 2014; 

Điểm b Khoản 1 Điều 1. Giải thích thuật ngữ 

b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp 

số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 

17/06/2020; 

 

Khoản 1 Điều 11. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ 

đông 

1. Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức 

lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy 

định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại 

cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó 

nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, 

giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu 

phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ 

ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các 

vấn đề quy định tại khoản này. 

Khoản 1 Điều 11. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ 

đông 

1. Cổ đông biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc 

tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ 

đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công 

ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, 

trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần 

từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. 

Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày, 

kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về 

các vấn đề quy định tại khoản này. 

Sửa đổi lại câu 

từ phù hợp với 

quy định của 

Luật doanh 

nghiệp 2020 

Khoản 3 Điều 16. Quyền của cổ đông 

3.  Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số 

cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng 

trở lên có các quyền sau: 

a.  Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm 

soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 2 Điều 23 và 

Khoản 5 Điều 31 Điều lệ này; 

b.  Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập 

Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và 

Điều 136 Luật Doanh nghiệp; 

c.  Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh 

sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại 

hội đồng cổ đông; 

d.  Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể 

Khoản 3 Điều 16. Quyền của cổ đông  
3.   Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số 

cổ phần phổ thông có các quyền    

      sau: 

a.  Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập 

Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và 

Điều 136  Khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh 

nghiệp; 

b.  Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh 

sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội 

đồng cổ đông; 

c.  Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể 

liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty 

khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; 

Điều 115 Luật 

Doanh nghiệp 

59/2020/QH14 



-2-  

liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty 

khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; 

phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy 

chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân 

hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ 

thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng 

ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần 

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

cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng 

số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích 

kiểm tra; 

đ.  Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này. 

phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy 

chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân 

hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ 

thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng 

ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần 

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

cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng 

số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích 

kiểm tra; 

d.  Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này. 

 

Bổ sung Khoản 4 Điều 16. Quyền của cổ đông 

4.  Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng 

số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên 

Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương 

ứng tại các Khoản 2 Điều 23 Điều 28 và Khoản 5 Điều 31 

Điều 36 Điều lệ này; 

Điểm o khoản 2 Điều 19 Quyền và nhiệm vụ của Đại 

hội đồng cổ đông 

o. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Giám 

đốc; 

 

(Bỏ nội dung này) Khoản 2 Điều 

56 Luật Doanh 

nghiệp 

59/2020/QH14 

Điểm a Khoản 2 Điều 21. Điều 21. Triệu tập Đại 

hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp 

Đại hội đồng cổ đông 

a.  Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham 

gia và biểu quyết tại đại hội, chương trình họp, và các tài 

liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định 

của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội 

đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của 

Công ty, được lập trong vòng 15 ngày trước ngày gửi giấy 

mời họp Đại hội đồng cổ đông. 

 

Điểm a Khoản 2 Điều 21. Điều 21. Triệu tập Đại 

hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp 

Đại hội đồng cổ đông 

a.  Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham 

gia và biểu quyết tại đại hội, chương trình họp, và các tài 

liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định 

của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội 

đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của 

Công ty, được lập trong vòng 10 ngày trước ngày gửi giấy 

mời họp Đại hội đồng cổ đông. 

Khoản 1 Điều 

141 Luật Doanh 

nghiệp 

59/2020/QH14 
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Khoản 3 Điều 21.  Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, 

chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ 

đông 
Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả 

các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin 

của Sở giao dịch chứng khoán (khi Công ty niêm yết), trên 

trang thông tin điện tử (website) của Công ty. Thông báo 

họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm 

(15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ 

ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp 

lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương 

trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến 

các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội được gửi cho các 

cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của 

Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm 

thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp 

phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông 

có thể tiếp cận. 

Khoản 3 Điều 21.  Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, 

chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ 

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

cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở 

giao dịch chứng khoán (khi Công ty niêm yết), trên trang 

thông tin điện tử (website) của Công ty. Thông báo họp Đại 

hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất hai mươi mốt (21) 

ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà 

thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được 

trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp 

Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề 

sẽ được biểu quyết tại Đại hội được gửi cho các cổ đông 

hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong 

trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại 

hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ 

trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận. 

Khoản 1 Điều 

143 Luật Doanh 

nghiệp 

59/2020/QH14 

Điểm b Khoản 5 Điều 21.  Triệu tập Đại hội đồng 

cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội 

đồng cổ đông 
b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông 

không có đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời gian 

liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại Khoản 3 

Điều 11 Điều lệ này; 

Điểm b Khoản 5 Điều 21.  Triệu tập Đại hội đồng 

cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội 

đồng cổ đông 
b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông 

không có đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông 

Sửa đổi lại phù 

hợp với quy 

định của Luật 

doanh nghiệp 

2020 

Khoản 1 Điều 28. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội 

đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) 

người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không 

quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể 

được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số 

thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm 

ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản 

Khoản 1 Điều 28. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội 

đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) 

người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không 

quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể 

được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số 

thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm 

ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản 
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trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không 

điều hành được xác định theo phương thức làm tròn 

xuống. 

trị. 

Khoản 2 Điều 28. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội 

đồng quản trị 

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết 

trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp 

số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử 

các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ 

đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% 

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

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

đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% 

đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 

60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; 

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

và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

Khoản 2 Điều 28. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội 

đồng quản trị 

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết 

có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với 

nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông 

hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng 

số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng 

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

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

viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng 

viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) 

ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) 

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

ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng 

viên. 

Sửa đổi lại phù 

hợp với quy 

định của Luật 

doanh nghiệp 

2020 

Khoản 1 Điều 30. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng 

quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm 

nhiệm Giám đốc Công ty. 

Khoản 1 Điều 30. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng 

quản trị làm Chủ tịch. 

Khoản 2 Điều 

56 Luật Doanh 

nghiệp 

59/2020/QH14 

Khoản 5 Điều 36. Thành viên Ban kiểm soát 

5. Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn 

liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu 

quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên 

Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 

10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

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

đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được 

đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được 

đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; và từ 50% trở lên được đề 

cử tối đa năm (05) ứng viên. 

Khoản 5 Điều 36. Thành viên Ban kiểm soát 

5. Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ có quyền gộp số 

phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các 

ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm 

giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% 

được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% 

được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% 

được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; và từ 50% trở lên 

được đề cử tối đa năm (05) ứng viên. 

Sửa đổi lại phù 

hợp với quy 

định của Luật 

doanh nghiệp 

2020 
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Khoản 4 Điều 56. Ngày hiệu lực 

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi 

có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu ba 

thành viên Hội đồng quản trị. 

Khoản 4 Điều 56. Ngày hiệu lực 

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi 

có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 

hai thành viên Hội đồng quản trị. 
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ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa tổ chức chính thức vào ngày 27 tháng 4 năm 

2021. 
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CHƯƠNG I:  

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Giải thích thuật ngữ 

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

a. "Vốn điều lệ" là số vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 5 Điều 

lệ này; 

b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc 

hội thông qua ngày 17/06/2020; 

c. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) lần đầu; 

d. "Người quản lý" là Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân giữ 

chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh Công ty ký kết giao dịch của Công 

ty;  

e. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 23 Điều 4  

Luật Doanh nghiệp; 

f. "Thời hạn hoạt động" là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 

Điều lệ này; 

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

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

gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế. 

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

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

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

của Công ty 

1. Tên Công ty 

a. Tên tiếng Việt:  

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU THỦY SẢN KHÁNH HÒA 

b. Tên tiếng Anh:  

KHANH HOA SEAFOODS EXPORTING JOINT- STOCK COMPANY 

c. Tên viết tắt: KHASPEXCO. 

2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của 

Việt Nam. 

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: 

a. Địa chỉ: Số 50 Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa 

b. Điện thoại: (0258) 3881 161 

c. Fax: (0258) 3881 675 

d. E-mail : khaspexco@dng.vnn.vn 

4. Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty. 
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5. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực 

hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị 

và trong phạm vi luật pháp cho phép. 

6. Thời hạn hoạt động: Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo quy định tại Điều 

51 và Điều 53 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành 

lập và là vô thời hạn. 

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty 

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: 

a. Khai thác Thủy sản biển; 

b. Khai thác Thủy sản nội địa; 

c. Bán buôn thực phẩm 

Chi tiết : Bán buôn thủy sản. Nhập khẩu nguyên liệu thủy hải sản; 

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

Chi tiết: Nhập khẩu nông sản nguyên liệu cho chế biến. 

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

Chi tiết: Nhập khẩu vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất 

f. Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản 

g. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá 

Chi tiết : Sản xuất nước đá; 

h. Nuôi trồng thủy sản 

i. Sản xuất giống thủy sản 

j. Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp 

k. Sửa chữa máy móc thiết bị 

l. Sửa chữa thiết bị điện 

m. Lắp đặt hệ thống điện 

n. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí 

o. Xây dựng nhà các  loại 

p. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là Công ty xây dựng và giữ vững thương hiệu, đồng 

thời mở rộng và phát triển đồng bộ các lĩnh vực hoạt động khác mà Công ty đang có ưu 

thế, tạo nền tảng phát triển một cách ổn định, lâu dài và vững chắc, tối đa hóa lợi nhuận, 

đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các cổ đông, làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước. 

Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động 

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

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật 

hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty. 

2.  Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật 

cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 
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CHƯƠNG II:  

VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 

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

1.  Vốn điều lệ của Công ty là 14.760.000.000 đồng (Mười bốn tỷ bảy trăm sáu mươi triệu 

đồng). 

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.476.000 cổ phần với mệnh giá là 

10.000 đồng/ cổ phần. 

2.  Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp 

với các quy định của pháp luật. 

3.  Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ thông. Các 

quyền và nghĩa vụ của cổ phần phổ thông được quy định tại Điều 16 Điều lệ này. 

4.  Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại 

hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

5.  Công ty không có cổ đông sáng lập. 

6.  Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 

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

hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do 

Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ 

phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là 

phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với 

những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp cổ phần được 

bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá. 

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

quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần do Công ty mua lại là cổ 

phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với quy 

định của Điều lệ này, Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn liên quan. 

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

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

Điều 6. Cổ phiếu và Sổ đăng ký cổ đông 

* Cổ phiếu: 

1. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử 

xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu phải có các nội 

dung chủ yếu sau đây: 

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

b) Số lượng cổ phần và loại cổ phần; 

c) Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu; 

d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân 

dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số 

doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; 

đ) Tóm tắt về thủ tục chuyển nhượng cổ phần; 
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e) Chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của công ty (nếu có); 

g) Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của công ty và ngày phát hành cổ phiếu; 

h) Các nội dung khác theo quy định tại các Điều 116, 117 và 118 của Luật Doanh nghiệp 

đối với cổ phiếu của cổ phần ưu đãi. 

2. Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức cổ phiếu do công ty phát hành thì 

quyền và lợi ích của người sở hữu nó không bị ảnh hưởng. Người đại diện theo pháp luật 

công ty chịu trách nhiệm về thiệt hại do những sai sót đó gây ra. 

3. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác thì cổ đông 

được công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. 

Đề nghị của cổ đông phải có các nội dung sau đây: 

a) Cổ phiếu đã bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác; trường hợp bị mất 

thì phải cam đoan rằng đã tiến hành tìm kiếm hết mức và nếu tìm lại được sẽ đem trả công 

ty để tiêu hủy; 

b) Chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới. 

Đối với cổ phiếu có tổng mệnh giá trên mười triệu Đồng Việt Nam, trước khi tiếp nhận đề 

nghị cấp cổ phiếu mới, người đại diện theo pháp luật của công ty có thể yêu cầu chủ sở hữu 

cổ phiếu đăng thông báo về việc cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình 

thức khác và sau 15 ngày, kể từ ngày đăng thông báo sẽ đề nghị công ty cấp cổ phiếu mới. 

*  Sổ đăng ký cổ đông::  

1. Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả 

hai loại này. 

2. Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; 

b) Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần 

được quyền chào bán của từng loại; 

c) Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp; 

d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân 

dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã 

số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ 

chức; 

đ) Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần. 

3. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc Trung tâm lưu ký 

chứng khoán. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội dung sổ đăng 

ký cổ đông trong giờ làm việc của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán. 

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

ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên 

lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ của cổ đông. 

Điều 7.   Chào bán cổ phần 

1. Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và 

bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ. 
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2. Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức sau đây: 

a) Chào bán cho các cổ đông hiện hữu; 

b) Chào bán ra công chúng; 

c) Chào bán cổ phần riêng lẻ. 

3. Chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và đại 

chúng thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng khoán. 

4. Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn 

thành đợt bán cổ phần. 

Điều 8.  Bán cổ phần 

Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần. Giá bán cổ phần 

không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ 

sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp sau đây: 

1. Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập; 

2. Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở công ty; 

3. Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh. Trường hợp này, số chiết 

khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, trừ 

trường hợp Điều lệ công ty quy định khác; 

4. Trường hợp khác và mức chiết khấu trong các trường hợp đó do Điều lệ công ty quy 

định. 

Điều 9.    Phát hành trái phiếu 

1. Công ty cổ phần có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái 

phiếu khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

2. Công ty không thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành, không thanh toán 

hoặc thanh toán không đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đó sẽ không 

được quyền phát hành trái phiếu, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định 

khác. 

3. Việc phát hành trái phiếu cho các chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn không bị hạn 

chế bởi quy định tại khoản 2 Điều này. 

4. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác thì Hội đồng quản trị có quyền quyết 

định loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm phát hành, nhưng phải báo cáo Đại 

hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất. Báo cáo phải kèm theo tài liệu và hồ sơ giải trình 

nghị quyết của Hội đồng quản trị về phát hành trái phiếu. 

5. Trường hợp công ty cổ phần phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần thì thực hiện 

theo trình tự, thủ tục tương ứng chào bán cổ phần theo quy định của Luật này và quy định 

khác của pháp luật có liên quan. Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời 

hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần. 

Điều 10.    Mua cổ phần, trái phiếu 

Cổ phần, trái phiếu của công ty cổ phần có thể được mua bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự 

do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí 

quyết kỹ thuật, các tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty và phải được thanh toán đủ một 

lần. 
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Điều 11.    Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông 

1. Cổ đông biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi 

quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại 

cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số 

lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được 

gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị 

quyết về các vấn đề quy định tại khoản này. 

2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này 

với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời 

hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì 

các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới 

thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là 

quyết định cuối cùng. 

Điều 12.     Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty 

Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc 

toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định sau đây: 

1. Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng 

loại đã được chào bán trong 12 tháng. Trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội 

đồng cổ đông quyết định; 

2. Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua 

lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 3 Điều này. Đối với cổ phần loại khác, nếu Điều lệ công ty không quy định hoặc 

công ty và cổ đông có liên quan không có thỏa thuận khác thì giá mua lại không được thấp 

hơn giá thị trường; 

3. Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ 

trong công ty. Trường hợp này, quyết định mua lại cổ phần của công ty phải được thông 

báo bằng phương thức bảo đảm đến được tất cả cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 

quyết định đó được thông qua. Thông báo phải có tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty, tổng 

số cổ phần và loại cổ phần được mua lại, giá mua lại hoặc nguyên tắc định giá mua lại, thủ 

tục và thời hạn thanh toán, thủ tục và thời hạn để cổ đông chào bán cổ phần của họ cho công 

ty. 

Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi chào bán cổ phần của mình bằng phương thức bảo 

đảm đến được công ty trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo. Chào bán phải có họ, 

tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu 

hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp 

hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; số cổ phần sở hữu 

và số cổ phần chào bán; phương thức thanh toán; chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện 

theo pháp luật của cổ đông. Công ty chỉ mua lại cổ phần được chào bán trong thời hạn nói 

trên. 

Điều 13.   Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại 

1. Công ty chỉ được quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông theo quy định tại 

Điều 132 và Điều 133 của Luật Doanh nghiệp nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần 

được mua lại, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. 

2. Cổ phần được mua lại theo quy định tại Điều 132 và Điều 133 của Luật Doanh nghiệp 

được coi là cổ phần chưa bán theo quy định tại khoản 4 Điều 112 của Luật Doanh nghiệp. 
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Công ty phải làm thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá 

các cổ phần được công ty mua lại trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh 

toán mua lại cổ phần, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác. 

3. Cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu cổ phần đã được mua lại phải được tiêu hủy ngay sau 

khi cổ phần tương ứng đã được thanh toán đủ. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc 

Tổng giám đốc phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do không tiêu hủy hoặc chậm tiêu 

hủy cổ phiếu gây ra đối với công ty. 

4. Sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế 

toán của công ty giảm hơn 10% thì công ty phải thông báo cho tất cả các chủ nợ biết trong 

thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thanh toán hết số cổ phần mua lại. 

Điều 14.  Trả cổ tức 

1. Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo các điều kiện áp dụng riêng cho mỗi 

loại cổ phần ưu đãi. 

2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực 

hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ 

phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của 

pháp luật; 

b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và 

Điều lệ công ty; 

c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ 

và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn. 

3. Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản 

khác quy định tại Điều lệ công ty. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng 

Đồng Việt Nam và có thể được chi trả bằng séc, chuyển khoản hoặc lệnh trả tiền gửi bằng 

bưu điện đến địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông. 

4. Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại 

hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, 

xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất 30 

ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức bảo đảm 

đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất 15 ngày trước khi 

thực hiện trả cổ tức. Thông báo phải có các nội dung sau đây: 

a) Tên công ty và địa chỉ trụ sở chính của công ty; 

b) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân 

dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; 

c) Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông 

là tổ chức; 

d) Số lượng cổ phần từng loại của cổ đông; mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ 

tức mà cổ đông đó được nhận; 

đ) Thời điểm và phương thức trả cổ tức; 

e) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công 

ty. 
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5. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết 

thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận 

cổ tức từ công ty. 

6. Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần, công ty không phải làm thủ tục chào bán cổ phần 

theo quy định tại các Điều 123, 124, 125 của Luật Doanh nghiệp. Công ty phải đăng ký tăng 

vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức trong 

thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức. 

 

CHƯƠNG III: 

CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH 

MỤC 1: CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Điều 15. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát 

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

1.  Đại hội đồng cổ đông; 

2.  Hội đồng quản trị; 

3.  Ban kiểm soát; 

4.  Ban Giám đốc. 

MỤC 2: CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 16. Quyền của cổ đông 

1.  Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ 

phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ 

tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty. 

2.  Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau: 

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

biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền 

hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa; 

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

c.  Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ 

này và pháp luật hiện hành; 

d.  Được ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà 

họ sở hữu; 

đ.  Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cổ đông trong Danh sách 

cổ đông đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin 

không chính xác; 

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

đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 
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g.  Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương 

ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty sau khi Công ty đã thanh toán cho chủ nợ 

và các cổ đông nắm giữ loại cổ phần khác của Công ty theo quy định của pháp luật; 

h.  Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định của Luật 

Doanh nghiệp; 

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

3.   Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông có các quyền    

      sau: 

a.  Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các 

quy định tại Khoản 3 Điều 115 Luật Doanh nghiệp; 

b.  Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham 

dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông; 

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

hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; 

phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa 

chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối 

với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ 

đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần 

của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; 

d.  Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này. 

4.  Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền 

đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các 

Khoản 2 Điều 28 và Khoản 5 Điều 36 Điều lệ này; 

Điều 17. Nghĩa vụ của cổ đông 

Cổ đông có các nghĩa vụ sau: 

1.  Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế của Công ty; chấp hành quyết định của Đại 

hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 

2.  Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp 

hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể 

ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ 

đông. 

3.  Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định. 

4.  Cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi đăng ký mua cổ phần. 

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

6.  Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một 

trong các hành vi sau đây: 

a.  Vi phạm pháp luật; 

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

chức, cá nhân khác; 
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c.  Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với 

Công ty. 

Điều 18. Đại hội đồng cổ đông 

1.  Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông 

thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường 

niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

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

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

định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính năm và 

dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm toán viên độc lập có thể được mời tham 

dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính năm. 

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

sau: 

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

b.  Bảng cân đối kế toán năm, các báo cáo sáu (06) tháng hoặc quý hoặc báo cáo kiểm 

toán của năm tài chính phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một phần tư (1/4) so với 

số đầu kỳ; 

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; 

d.  Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 16 Điều lệ này yêu cầu triệu 

tập Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải 

nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn 

bản yêu cầu được lập thành nhiều bản, trong đó mỗi bản phải có chữ ký của tối thiểu 

một cổ đông có liên quan; 

e.  Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng 

các thành viên Hội đồng quản trị hoặc người quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng 

các nghĩa vụ của họ theo Điều 165 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành 

động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình; 

f.  Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

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

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

(30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại Điểm 

c Khoản 3 Điều 18 hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm d và Điểm e Khoản 

3 Điều 18; 

b.  Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định tại Điểm a Khoản 4 Điều 18 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban 

kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định Khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp; 

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

tại Điểm b Khoản 4 Điều 18 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, 

nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 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 4 Điều 140 Luật Doanh nghiệp. 
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Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông có quyền đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu 

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

triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được công ty hoàn lại. Chi phí này 

không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, 

kể cả chi phí ăn ở và đi lại. 

Điều 19. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 

1.  Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua: 

a.  Báo cáo tài chính năm được kiểm toán; 

b.  Báo cáo của Hội đồng quản trị; 

c.  Báo cáo của Ban kiểm soát; 

d.  Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty. 

2.  Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề 

sau: 

a.  Thông qua các báo cáo tài chính năm; 

b.  Thông qua việc phân phối lợi nhuận bao gồm trả cổ tức và trích lập các quỹ theo quy 

định của pháp luật. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp 

với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này 

không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các 

cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông; 

c.  Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 

d.  Lựa chọn công ty kiểm toán; 

đ.  Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm 

soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm  Giám đốc; 

e.  Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Báo cáo 

tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

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

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

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

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

l.  Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt 

hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty; 

m.  Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị 

tài sản được ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của Công ty; 

n.  Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành; 

o.  Quyết định các hợp đồng và giao dịch với những người được quy định tại Khoản 1 

Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản 

của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của Công ty; 

p.  Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế khác của Công ty. 

3.  Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây: 
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a.  Thông qua các hợp đồng quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 40 Điều lệ này khi cổ 

đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng; 

b.  Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó trừ 

trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ 

đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc chào mua công 

khai trên Sở giao dịch chứng khoán. 

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

ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 20. Các đại diện được ủy quyền 

1.  Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo luật pháp có thể ủy quyền 

cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được cử 

thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại 

diện. 

2.  Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản 

theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây: 

a.  Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký 

của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp; 

b.  Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền 

thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện 

theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp; 

c.  Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo 

pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp. 

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

khi vào phòng họp. 

3.  Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định 

đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định đại diện đó 

được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của giấy ủy 

quyền đó (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty). 

4.  Trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này, phiếu biểu quyết của người được ủy 

quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường 

hợp sau đây: 

a.  Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực 

hành vi dân sự; 

b.  Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; 

c.  Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền. 

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

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

cuộc họp được triệu tập lại. 

Điều 21. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội 

đồng cổ đông 

1.  Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu 

tập theo các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 31 Điều lệ này. 
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2.  Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây: 

a.  Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội, 

chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy 

định của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được 

lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Công ty, được lập trong vòng 15 10 ngày trước 

ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông. 

b.  Xác định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội; 

c.  Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có 

quyền dự họp. 

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

bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (khi Công ty niêm yết), trên 

trang thông tin điện tử (website) của Công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải 

được gửi ít nhất hai mươi mốt (21) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ 

ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc 

được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan 

đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng 

trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm 

thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông 

tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận. 

4.  Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Khoản 3 Điều 16 Điều lệ này có quyền đề 

xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm 

bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày 

khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và 

loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp. 

5.  Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến 

Khoản 4 Điều này trong các trường hợp sau: 

a.  Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung; 

b.  Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất  5% cổ phần 

phổ thông; 

c.  Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bàn bạc 

và thông qua; 

d.  Các trường hợp khác. 

6.  Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong chương trình 

họp. 

Điều 22. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 

1.  Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho 

ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết. 

2.  Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ 

thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ 

đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức 

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành 

khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại 

diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết. 
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3.  Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần 

thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội 

đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày 

dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không 

phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ 

và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ 

đông lần thứ nhất. 

Điều 23. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 

1.  Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông 

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

ký hết. 

2.  Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy 

quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ 

đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Tổng số 

phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ từng vấn đề được  Chủ toạ 

thông báo sau khi tiến hành biểu quyết. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm 

phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ toạ. Số thành viên của ban kiểm 

phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ toạ nhưng không 

vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành. 

3.  Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền 

tham gia và biểu quyết tại đại hội. Chủ toạ không có trách nhiệm dừng đại hội để cho 

cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ 

đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng. 

4.  Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ toạ các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. 

Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên 

còn lại bầu một người trong số họ làm chủ toạ cuộc họp. Trường hợp không bầu được 

người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu 

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

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển 

Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm 

chủ toạ cuộc họp. 

5.  Chủ toạ là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài 

chương trình của Đại hội đồng cổ đông. 

6.  Chủ toạ đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ 

đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết. 

7.  Chủ toạ của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều 

khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để đại hội phản ánh được 

mong muốn của đa số đại biểu tham dự. 

8.  Hội đồng quản trị có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại 

hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng quản trị cho 

là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không chịu tuân thủ 

những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, Hội đồng quản trị sau 

khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu 

trên tham gia đại hội. 
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9. Hội đồng quản trị, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp 

được Hội đồng quản trị cho là thích hợp để: 

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

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

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

Hội đồng quản trị có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả 

các biện pháp nếu Hội đồng quản trị thấy cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp 

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

10. Trong trường hợp tại Đại hội đồng cổ đông có áp dụng các biện pháp nêu trên, Hội đồng 

quản trị khi xác định địa điểm đại hội có thể: 

a.  Thông báo đại hội được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và chủ toạ đại 

hội có mặt tại đó (“Địa điểm chính của đại hội”); 

b.  Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không dự họp được 

theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với địa điểm 

chính của đại hội có thể đồng thời tham dự đại hội; 

Thông báo về việc tổ chức đại hội không cần nêu chi tiết những biện pháp tổ chức theo 

Điều khoản này. 

11. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham gia 

đại hội ở địa điểm chính của đại hội. 

Hàng năm Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. Đại hội đồng cổ 

đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 

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

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

65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành: 

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;  

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

c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 

d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản 

được ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của công ty; 

e. Tổ chức lại, giải thể công ty; 

f. Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định. 

2.  Các Nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng 

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

khoản 1 và khoản 3 Điều này. 

3.  Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo 

phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng 

với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc 

Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình 

cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc 

Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng 

cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công 
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ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành 

viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong 

số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu 

cử hoặc Điều lệ Công ty. 

4.  Trường hợp thông qua Nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% 

tổng số phiếu biểu quyết tán thành. 

5.  Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự 

họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; 

trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc 

đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty. 

6.  Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc 

từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó. 

7.  Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua 

nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định. 

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

của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 151 của Luật Doanh nghiệp, thì các 

nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, 

trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có 

thẩm quyền. 

Điều 25. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông 

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

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

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

của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. 

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

cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo 

quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa 

chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho 

các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười 

lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. 

3.  Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

b.  Mục đích lấy ý kiến; 

c.  Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc 

chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, 

quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại 

diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số 

phiếu biểu quyết của cổ đông; 

d.  Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 
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đ.  Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối 

với từng vấn đề lấy ý kiến; 

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

g.  Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của 

Công ty. 

4.  Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty theo một trong các hình thức 

sau đây: 

a. Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của 

người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ 

chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và 

không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;  

b. Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử 

phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.  

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

kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư 

điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không 

tham gia biểu quyết. 

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

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

phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

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

c.  Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt 

số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh 

sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

d.  Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề; 

e.  Các quyết định đã được thông qua; 

g.  Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của 

Công ty, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu. 

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu 

phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; 

liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua 

do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác. 

6.  Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai 

mươi tư (24) giờ và gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết 

thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm 

phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty. 

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

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

sở chính của Công ty. 

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

như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 
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Điều 26. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc 

họp. Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại 

hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công 

ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười 

lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông 

được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ 

đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy 

định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng 

Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký và được lập theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự 

họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

Điều 27. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng 

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

cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 16 Điều lệ này có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài 

xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

trong các trường hợp sau đây: 

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

hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy 

định tại Khoản Điều 152 của Luật Doanh nghiệp và Khoản 7 Điều 24 Điều lệ này; 

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

MỤC 3: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

Điều 28. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (3) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội 

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

lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều 

hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số 

lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành được xác định theo phương 

thức làm tròn xuống.  

2. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10 % tổng số cổ phần phổ thông trở lên có 

quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội 

đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề 

cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; 

từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được 

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

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

đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

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

không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử 

viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản 

trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử 
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viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua trước khi tiến hành đề cử. 

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

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý 

doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp; 

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty . 

c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản 

trị của công ty khác.  

5. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 

a.  Thành viên đó không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 4 Điều này; 

b.  Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty; 

c.  Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong 

vòng sáu (06) tháng mà không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và Hội đồng 

quản trị quyết định chức vụ của người này bị bỏ trống; 

d.  Thành viên đó bị bãi nhiệm theo quyết định của Ðại hội đồng cổ đông. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông. 

7. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên 

Hội đồng quản trị trong trường hợp: 

Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ 

công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba; 

8. Trường hợp khác, tại cuộc họp gần nhất, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay 

thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. 

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

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

Điều 29. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 

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

quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của 

Đại hội đồng cổ đông.  

2. Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng 

năm của công ty; 

b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; 

c. Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của 

từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; 

e. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 130 của Luật Doanh 

nghiệp; 

f. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy 

định của pháp luật; 
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g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;  

h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc 

lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất 

của Công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định 

tại điểm m khoản 2 Điều 19 Điều lệ, Điều 167 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 và người quản lý quan trọng khác 

do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương và quyền lợi khác của những 

người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên, 

Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù 

lao và quyền lợi khác của những người đó; 

j. Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh 

doanh hằng ngày của Công ty; 

k. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành 

lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần 

của doanh nghiệp khác; 

l. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập 

họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết 

định; 

m. Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông; 

n. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý 

lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

o. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản Công ty; 

p. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

Điều 30. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc 

họp Hội đồng quản trị; 

c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị; 

d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị; 

e. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị; 

f. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

3. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm 

vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện các quyền 

và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền 

thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ 

tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.  

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị. 

Điều 31. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 
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1. Cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch và ra các quyết định 

khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể 

từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có 

số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số 

phiếu bầu cao nhất ngang nhau thì các thành viên này bầu một người trong số họ triệu 

tập họp Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số. 

2. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải 

họp một (01) lần. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích 

của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, 

không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới 

đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn: 

a.  Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người quản lý khác; 

b.  Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; 

c.  Ban kiểm soát. 

4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều này phải được tiến hành trong 

thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 

Điều này. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo 

đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; 

những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều này có thể tự 

mình triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

5. Trường hợp có yêu cầu của kiểm toán viên độc lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải 

triệu tập họp Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty. 

6. Hội đồng quản trị họp tại trụ sở chính của Công ty hoặc ở nơi khác. 

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông 

báo mời họp chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác 

định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. 

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 được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, 

nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị 

được đăng ký tại công ty.  

8. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu 

kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. 

Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận 

nhưng không được biểu quyết.  

9. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở 

lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định khoản này không đủ số 

thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày, 

kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có 

hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

10. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong 

trường hợp sau đây: 
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a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp theo quy định tại khoản 11 Điều này. 

c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác; 

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

Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải 

đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất 

một giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất 

cả những người dự họp.  

Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán 

thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến 

của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Thành viên được 

ủy quyền cho người khác dự họp nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp 

thuận. 

 

MỤC 4: GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY 

Điều 32. Tổ chức bộ máy quản lý 

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội 

đồng quản trị và trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một (01) Giám 

đốc, các Phó Giám đốc và một Kế toán trưởng và các chức danh khác do Hội đồng quản trị 

bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thực 

hiện bằng nghị quyết Hội đồng quản trị được thông qua một cách hợp thức. 

Điều 33. Người quản lý 

1.  Theo đề nghị của Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được 

tuyển dụng người quản lý cần thiết, với số lượng và chất lượng phù hợp với cơ cấu và 

thông lệ quản lý công ty do Hội đồng quản trị đề xuất tuỳ từng thời điểm. Người quản 

lý phải có sự mẫn cán cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các 

mục tiêu đề ra. 

2.  Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với  

Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những người quản lý khác 

do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Giám đốc. 

Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc 

1.  Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ làm Giám đốc; ký hợp đồng trong 

đó quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan khác. Thông 

tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Giám đốc phải được báo cáo tại Đại hội đồng 

cổ đông thường niên và được nêu trong Báo cáo thường niên của Công ty. 

2.  Nhiệm kỳ của Giám đốc là năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm 

có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Giám đốc không phải 

là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này. 

3.  Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau: 
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a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch 

kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội 

đồng cổ đông thông qua; 

b. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty 

mà không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị; 

c. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty; 

d. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức 

danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

e. Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty kể cả 

người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc; 

f. Tuyển dụng lao động; 

g. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

h. Kiến nghị số lượng và các loại người quản lý mà Công ty cần tuyển dụng để Hội 

đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm nhằm thực hiện các hoạt động quản lý tốt 

theo đề xuất của Hội đồng quản trị, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức 

lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của người 

quản lý; 

i. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, 

mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên 

quan đến hợp đồng lao động của họ; 

j. Vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn 

kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu 

cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm; 

k. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty; 

l. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi 

là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công 

ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế 

toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) 

cho từng năm tài chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao 

gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty; 

m. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế 

của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Giám đốc 

và pháp luật. 

4.  Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc 

thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được 

yêu cầu. 

5.  Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị dự 

họp có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm một Giám đốc mới thay thế. 

Điều 35. Thư ký Công ty 

Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyển dụng thư ký công ty để hỗ trợ 

Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền 



   29 

 

theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Thư ký công ty có các quyền và nghĩa vụ 

sau đây: 

1. Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên 

bản họp; 

2. Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao; 

3. Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty; 

4. Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

cổ đông; 

5. Hỗ trợ công ty trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa 

thông tin và thủ tục hành chính. 

MỤC 5: BAN KIỂM SOÁT 

Điều 36. Thành viên Ban kiểm soát 

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) thành viên. Nhiệm kỳ của 

Kiểm soát viên là 05 năm và Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không 

hạn chế. 

2. Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên 

tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. 

Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải 

làm việc chuyên trách tại công ty. Trưởng Ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm 

sau: 

a.  Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 

b.  Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc và các người quản lý khác cung cấp các thông 

tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; 

c.  Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng 

quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông. 

3. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm 

kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và 

nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. 

4. Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và 

quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, 

anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người 

quản lý khác; 

c. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty;  

d. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan. 

5. Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người 

lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 

từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng 

viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% 
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được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) 

ứng viên; và từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên. 

6. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không 

đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc 

tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 

Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố 

rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử. 

7. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên: 

a. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây: 

 Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 

169 của Luật Doanh nghiệp; 

 Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường 

hợp bất khả kháng; 

 Có đơn từ chức và được chấp thuận. 

b. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây: 

 Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;  

 Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy 

định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; 

 Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 37. Ban kiểm soát 

1. Quyền hạn và nghĩa vụ của Ban kiểm soát: 

a. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và 

điều hành Công ty. 

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 tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, 

báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản 

lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại 

hội đồng cổ đông. 

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. 

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 3 Điều 16 Điều lệ.  

f. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 16 Điều 

lệ, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm 

soát phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng 

quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu.  

Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt 

động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động 

kinh doanh của công ty.  
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g. 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.  

h. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc vi phạm quy định tại Điều 

165 của Luật Doanh nghiệp thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản 

trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp 

khắc phục hậu quả. 

i. 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. 

j. Có quyền sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực 

hiện các nhiệm vụ được giao. 

k. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo 

cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông. 

l. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều 

lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

2.  Ban kiểm soát được quyền cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 171 Luật Doanh 

nghiệp. 

3.  Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban kiểm soát và cách 

thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một 

năm và số lượng thành viên tham gia các cuộc họp tối thiểu là hai (02) người. 

4.  Kiểm soát viên được trả tiền lương hoặc thù lao và được hưởng các quyền lợi khác theo 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức lương, 

thù lao và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát. 

MỤC 6: TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM 

SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC 

Điều 38. Công khai các lợi ích liên quan  

Việc công khai hóa lợi ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định 

sau đây: 

1. Công ty phải tập hợp và cập nhật danh sách những người có liên quan của Công ty theo 

quy định tại Khoản 22 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp và các giao dịch tương ứng của họ 

với Công ty;  

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và người 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 người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần 

vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ. 

3. Việc kê khai quy định tại khoản 2 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày 

làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông 

báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương 

ứng; 

4. Việc công khai, xem xét, trích lục, sao chép Danh sách người có liên quan và lợi ích có 

liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được thực hiện như 

sau: 
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a. Công ty phải thông báo Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan cho 

Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên; 

b. Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính 

của doanh nghiệp; trường hợp cần thiết có thể lưu giữ một phần hoặc toàn bộ nội 

dung Danh sách nói trên tại các chi nhánh của công ty; 

c. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác có quyền xem xét, trích lục và sao một 

phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai trong giờ làm việc; 

d. Công ty phải tạo điều kiện để những người quy định tại điểm c khoản này tiếp cận, 

xem, trích lục và sao chép danh sách những người có liên quan của công ty và những 

nội dung khác một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất; không được ngăn cản, gây khó 

khăn đối với họ trong thực hiện quyền này. Trình tự, thủ tục xem xét, trích lục và 

sao chép nội dung kê khai người có liên quan và lợi ích có liên quan được thực hiện 

theo quy định tại Điều lệ công ty. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác 

để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của công 

ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản 

trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của 

Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về công ty. 

Điều 39. Trách nhiệm của người quản lý công ty 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác có trách nhiệm sau đây:  

a. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh 

nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông; 

b. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất 

nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty; 

c. Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, 

cơ hội kinh doanh của công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư 

lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; 

d. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về doanh nghiệp mà họ và người 

có liên quan của họ làm chủ hoặc có phần vốn góp, cổ phần chi phối; thông báo này 

được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của công ty. 

2. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. 

Điều 40. Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản 

trị chấp thuận  

1.  Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ 

đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận: 

a. Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ 

thông của công ty và những người có liên quan của họ; 

b. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người có liên quan của họ; 

c. Doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp. 

2.  Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá 

trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất. Trường 

hợp này, người đại diện Công ty ký hợp đồng phải thông báo các thành viên Hội đồng 

quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; 

đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng 
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quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể 

từ ngày nhận được thông báo; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết. 

3.  Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác ngoài các giao dịch 

quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp này, người đại diện Công ty ký hợp đồng 

phải thông báo Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối 

với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội 

dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về 

nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ 

đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu 

quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng 

số phiếu biểu quyết còn lại tán thành. 

4.  Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết 

hoặc thực hiện mà chưa được chấp thuận theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 

này, gây thiệt hại cho công ty; người ký kết hợp đồng, cổ đông, thành viên Hội đồng 

quản trị hoặc Giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn 

trả cho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.  

MỤC 7: QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY  

Điều 41. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 

1.  Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập tại Khoản 3 Điều 16 Điều lệ này có quyền trực tiếp 

hoặc qua người được ủy quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra danh sách cổ đông, 

các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó trong 

giờ làm việc và tại trụ sở chính của công ty. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được ủy quyền 

của cổ đông phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một 

bản sao công chứng của giấy ủy quyền này. 

2.  Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý 

khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những 

sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình 

với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật. 

3.  Công ty phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị. Các báo cáo của Ban kiểm 

soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định 

của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và cơ quan 

đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các giấy tờ này. 

4.  Điều lệ Công ty phải được công bố trên website của công ty. 

CHƯƠNG V:  

CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN 

Điều 42. Công nhân viên và công đoàn 

1.  Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến 

việc tuyển dụng, cho người lao động thôi việc, lương , bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen 

thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người quản lý. 
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2.  Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến 

quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính 

sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy 

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

CHƯƠNG VI:  

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 

MỤC 1: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN  

Điều 43. Phân phối lợi nhuận 

1. Hàng năm, Công ty phân phối lợi nhuận sau thuế của mình như sau: 

a. Trích lập các quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ khác theo quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông. Tỷ lệ trích lập các quỹ do Đại hội đồng cổ đông quyết định 

phù hợp với quy định của pháp luật.  

b. Trả cổ tức cho cổ đông theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 

c. Các quỹ dự trữ khác theo quy định của pháp luật.  

2. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng 

năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. 

3. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể quyết định tạm ứng cổ 

tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của công ty. 

4. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan 

tới một loại cổ phiếu. 

5. Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn 

bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết 

định này. 

6. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi 

trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực 

hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về ngân 

hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông 

tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, 

Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty chuyển cho cổ đông thụ 

hưởng. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng 

khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký 

chứng khoán Việt Nam. 

7. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết 

xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người 

đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận 

cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. 

8. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của 

pháp luật. 

MỤC 2: TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN 

Điều 44. Tài khoản ngân hàng 
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1.  Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài 

được phép hoạt động tại Việt Nam. 

2.  Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công 

ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật. 

3.  Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài 

khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản. 

 

Điều 45. Năm tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 01 hàng năm và kết thúc 

vào ngày 31 tháng 12 dương lịch hàng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 cùng năm. 

Điều 46. Chế độ kế toán 

1.  Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS) hoặc chế độ kế 

toán khác được Bộ Tài chính chấp thuận. 

2.  Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt. Công ty lưu giữ hồ sơ kế toán theo loại 

hình của các hoạt động kinh doanh mà Công ty tham gia. Những hồ sơ này phải chính 

xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của 

Công ty. 

3.  Công ty sử dụng đồng Việt Nam (hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi trong trường hợp được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận) làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán. 

MỤC 3: KIỂM TOÁN CÔNG TY  

Điều 47. Kiểm toán 

1.  Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông 

qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết 

định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty 

cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội 

đồng quản trị. Công ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm 

toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính. 

2.  Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính năm phản 

ánh các khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội 

đồng quản trị trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

3.  Bản sao của báo cáo kiểm toán được gửi đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty. 

4.  Kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán Công ty được phép tham dự các cuộc họp Đại 

hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan 

đến Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được quyền nhận và được phát biểu ý kiến 

tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến kiểm toán. 

MỤC 4: CON DẤU  

Điều 48. Con dấu 

1. Hội đồng quản trị quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của Công ty. 

Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây: 
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a. Tên doanh nghiệp; 

b. Mã số doanh nghiệp. 

2. Hội đồng quản trị, Giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật 

hiện hành.     

3.  

CHƯƠNG VII:  

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, 

THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG 

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

1.  Công ty phải lập bản báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật cũng như các 

quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy 

định tại Điều 47 Điều lệ này, và trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài 

chính, Công ty nộp báo cáo tài chính hàng năm cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy 

ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết) 

và cơ quan đăng ký kinh doanh. 

2.  Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh 

một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Công ty trong năm tài 

chính, bảng cân đối kế toán phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt 

động của Công ty tính đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết 

minh báo cáo tài chính. 

3.  Công ty phải lập và công bố các báo cáo sáu tháng và quý theo các quy định của Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết) và 

nộp cho cơ quan thuế hữu quan và cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy định của 

Luật Doanh nghiệp. 

4.  Các báo cáo tài chính được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), báo cáo sáu 

tháng và quý của công ty phải được công bố trên website của Công ty. 

5.  Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản báo cáo tài 

chính năm được kiểm toán, báo cáo sáu tháng và quý trong giờ làm việc của Công ty, 

tại trụ sở chính của Công ty và phải trả một mức phí hợp lý cho việc sao chụp. 

Điều 50. Báo cáo thường niên 

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về 

chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

CHƯƠNG VIII:  

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ, PHÁ SẢN 

Điều 51. Chấm dứt hoạt động 

1.  Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau: 

a.  Khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn; 

b.  Toà án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành; 
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c.  Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

d.  Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản 

trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải thông báo hay xin chấp thuận của cơ quan có 

thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định. 

Điều 52. Thanh lý 

1.  Tối thiểu sáu (06) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi 

có một quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm 

ba (03) thành viên. Hai (02) thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và một (01) 

thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh 

lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể 

được lựa chọn trong số nhân viên Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí 

liên quan đến thanh lý được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của 

Công ty. 

2.  Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành lập 

và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt Công ty trong tất 

cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Toà án và các cơ quan hành chính. 

3.  Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau: 

a.  Các chi phí thanh lý; 

b.  Tiền lương và chi phí bảo hiểm cho công nhân viên; 

c.  Thuế và các khoản nộp cho Nhà nước; 

d.  Các khoản vay (nếu có); 

đ.  Các khoản nợ khác của Công ty; 

e.  Số dư còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (đ) trên đây 

được phân chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước. 

Điều 53. Phá sản Công ty 

1. Công ty mất khả năng thanh toán là khi Công ty không thực hiện nghĩa vụ thanh toán 

khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán. 

2. Người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản: 

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi 

Công ty mất khả năng thanh toán. 

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời 

gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi Công 

ty mất khả năng thanh toán. 

CHƯƠNG IX:  

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 

Điều 54. Giải quyết tranh chấp nội bộ 
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1.  Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của Công ty 

hay tới quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh 

nghiệp, các luật khác hoặc các quy định hành chính quy định giữa: 

a.  Cổ đông với Công ty; 

b.  Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hay người quản lý cao cấp, 

Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. 

Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản 

trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên 

trình bày các yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp trong vòng 30 ngày làm việc kể 

từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay 

Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu chỉ định một chuyên gia 

độc lập để hành động với tư cách là trọng tài cho quá trình giải quyết tranh chấp. 

2.  Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt đầu 

quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp 

nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Toà án 

kinh tế. 

3.  Các bên tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc 

thanh toán các chi phí của Toà án được thực hiện theo phán quyết của Toà án. 

CHƯƠNG X:  

ĐIỀU KHOẢN HIỆU LỰC 

Điều 55. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ 

1.  Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định. 

2.  Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công 

ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định 

của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp 

luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty. 

Điều 56. Ngày hiệu lực 

1.  Bản Điều lệ này gồm 10 chương 56 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 

Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa nhất trí thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2021 tại cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông thành lập và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ 

này. 

2.  Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau. 

3.  Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 

4.  Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội 

đồng quản trị hoặc tối thiểu một thành viên Hội đồng quản trị. 

 

                                                           Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật. 

THÀNH VIÊN  Chữ ký                        HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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Nha Trang, ngay 26 thdng 03 ndm 2021

BAo cl,o c[]A Her DONG euAN rRI

. HQi ddne quan ffi COng ty C6 pher Xu6t khAu Thny san Khrlnh Hda (sau d6y
goit6t ld "C6ng ty",trinh bdy 86o c6o cria minh ctng v6i 860 c6o tei chirh t6ng hgp
cho nam tei chinh k6t thric ngdy 3 I lhang 12 ndm 2020 da duorc kiem toen.

Kh6i qu6t va C6ns tv:
COng ty C6 phdn XuSt khAu Thiry san Khrinh Hda li doanh nghiQp tlu-o;c thinh

l{p trdn co sd chuy6n dOi doanh nghiQp nhd nu6c"lir C6ng ty TNHH mQt thdnh vi6n
Xu6t khAu thriy san Khrffi Hda thdnh Cdng ty C6 pnan Xudt ttriu Thriy sin Khrffi
Hda theo quyilt dinh sri ZO+tiqO-UelO ngdy 2810712015 cira UBND tinh Khtuh
Hda. C6ng ty ho4t tt6ng theo Gi6y chring nh{n ddng ky doadr nghidp C6ng ty co
phdn s6 4200235327 ddng k! ldn ddu ngdy 14 thAng g n6m 2010 do So k6 ho4ch vd
E6u tu tinh Khrinh Hda cAp.

COng ty C6 pmn Xudt ttr6u Thiry sriLn K}:rimh Hoa dugc t6 chrtc vd ho4t dQng
theo tlidu lQ dd dugc ttai h6i ddng c6 tl6ng thenh lap Cdng ty C6 phan Xu6t khau Thriy
sin Kh6nh Hda th6ng qua ngiry 27 /1112015.

Trong qud tridr ho4t dQng COng ty de duoc S0 k6 hoach.vd Ddu tu tinh Khrinh
Hda cdp b6 sung c6c Gidy chring nhin ddng hj doanh nghiQp di€u chinh sau:

- Didu chinh hn thu 2 ngdy 01 th6ng 12 ndm 2015 vd viQc chuyiin d6i loai hinh
doani nghiep.

- Di6u chinh len thf 3 ngay 31 thang 10 nitrn 2Ol9 vd viQc thay tt6i ngudi dai
diQn theo ph6p lu{t cria COng ty.

Try sd ho4t dQng:

Dia chi s6 50 dudng V6 Thi S6u, phuong Vinh Trudng, thdnh ph6 Nha Trang,

CONG TY CO PIIAN
XUAT KEAU THUY SAN

KHANH HOA

tiuh Khrlnh Hda

Di€n thoai; 058 388 1161

Fax: 0581881675

E-mail : K h as pexc ol-4 d n g.!u!.!ll
Website : r lrv.khasDqe.lu
Ma sii thui5 : 420023532"7

CQNG HdA xA HOI CHII NGHIA VIET NAM
DQc lip - Tr; do - H4nh phric

Hoat d6ng kinh doanh cia C6ng ty theo gi6y chring nhdn ddng ky doanh nghidp

Khai th6c thuy sin bi€n; Khai th6c thuy sin n6i dia;
Nu6i tr6ng thiry sAn ndi dia;
Sar xuat gi6ng thuy sen;

caric ryc

xuir ( A'l] r

KSriNE



- Ch6 bi6n. bdo qudn thiy san vd ciic san ph6m ru thuy san
- Sua chira mdy moc. thidt bi: Sia chna rhi6t bi didu
- Lap dgt m6y m6c vi thidt bi cdng nghifp:
- San xulit nu6c d6;
- Xdy dlmg nhd c6c loai; Xiy drmg cdng trinh ky thuat ddrr dUng kh6c;
- Litp Cqt hQ thiSng diQn; L6p d{t hQ thiing c6p, tho6t nu6c, ld suoi vir didu hda

kh6ng khi;
- Mri-p kldu nong sdn nguydn li(u cho ch6 bi6n:
- NhAp khAu vdt tu, thi€t b! phUc vU sar xudt;
. B6n bu6n thiry san; Nh6p khAu nguy€n liQu thriy, h6i san.

H6i ddnq ouin tri ver Ban didu hinh. quin li
C6c Thdntr viOn H,Qi ddng qu6n tri vi Ban tliiu hanh, qurin l1i cua Cong ty tuong ndm
va cho den thdi diem lip brio c6o niy bao g6m:

HQi iting qudn t!
Ho vat€n Chtc lrr Nsav b6 nhi€r/miAn nhiem

6ng NguySn Tro.ng Th6ng

BA Tran Thi Tinh
6ng L€ Xudn Son

6ng Nguy6n Ddo

6ng Ld Quang K1i6i

Bi Phgm Thi Thuong

Nguy6n Th! Qulnh An

Ban ki6m sodt

Ho va t€n Chirc lu Nqey bi5 nhi6m

Chri tich

U) vlell

Uy vi€n

Uy vi6n

Trudng ban

Thdnh vi€n

Thtuh vi€n

86 nhiem ngay 27111/2015

86 nhiCm ngay 27ll l/2015

Bd nhi}m ngdy 27/1112015

86 nhiQm ngdy 27111i2015

B6 iem ngay 27111/2015

96 r,hierl ryiLy 27 /1112015

B6 nhiCm ngAy 1.511512}17

Ban didu hirnh, quin I
Ho vd t6n Chic \,-u Nqay b6 nhi6m/mi6n nli€m
Bd Tr6n Thi Tinh
6ng L€ Xu6n Son

Gi6m dilc 86 nhi€rn ngdy 01/11/2019

Ph6 Gi6m <ti5c B6 nhiCm ngdy 01/11/2019

Bd NguySn Thi Phuong Th6o Ki5 to6n tnrong 86 nhiem ngdy l2lO8l2O2O

Dai di6n phin luAt
Ngudi d4i diQn theo phrip lu{t cria C6ng ty tong nAm vd cho d6n thdi tli€m ldp brio
cdo niry nhu sau:

Ho va t€n Chfc 1u Ngey b6 ier/mien nhiern

Bd Tr6n Thi TinI Gi6n.r d5c B6 nhi6m ngdy 01/11/2019

Ki6m toin viOn

C6ng ty TNHH Ki6m torin vd tu v6n A&C dd du-o;c chi dinh ki6m todn 860 c6o tei
chftrh t6ng hqp cho ntur tdi chinh k€t thric ngdy 31 thang 12 nim 2020 cua C6ng ty.



Tr6ch nhi€m ciia Ban Gi6m tl6c
Ban Girim diSc COng ty chiu tu6ch nhiQm l{p c6c 86o crio tdi chinh t6ng hqp phar tuh
trung thlrc vd hqp li tinh hinh tai chinh, k6t qui ho4t <lQng kinh doanh vd luu truydn
tien te cua Cong ty trong trmg ndm tdi chinh. Trong viQc lip c6c b6o c6o tdi chinh
tong hgp ndy. Ban Gidm d6c phdi:

- Chon lua c6c chinh s6ch k6 to6n thich hqp vd 6p dgng c6c chinh s6ch ndy m6t
c6ch nhSt qutur;

- Thuc hi6n c6c ph6n do6n vd c6c u6c tioh m6t cach than trqng;
- NOu 16 c6c chuan muc kC to6n 6p dqng cho C6ng ty c6 du.c tu6n thri hay

kh6ng vi l?t cit ciLc sai lQch tn;ng y6u so v6i nlAng chu6n muc niry dd duoc
trinh bdy vd giii thich trong 860 c6o tdi chinh t6ng hqp;

- Ldp Bdo,crio tai chinh tong hqp tr€n co sd ho4t tlQng li€n tqc trir trudng hqp
kldng thd gi:i din} rang C6ng ty sE tidp tuc hoat d6ng lien ruc:

- ThiiSt lap va thuc hi6n hQ thiing kidrn sodt nQi bQ mQt cdch htu hiQu tl6 dam Uao
vi6c 1dp va trinh bd1 Bdo crio tirj chinh tdng hqp khong c6 sai s6t trong ydu
gian l4n ho{c nham lan.

Ban Girim tli5c d4m b6o c6c s6 k6 torin thich hqp tluoc luu git <l6y dn <16 phan 6nh tintr
hinh tiri chinh cua C6ng ry voi muc dQ chinh xdc hoo l1i rai b;t kj, thdi di€m nao vd
cric s6 srich k6 toan tuA.n tht cn6 e6 t6 torln 6p dqng. Ban Girim d6c cing chiu tr6ch
nhiQm quan lii cric tai san cria Cdng ty vd do d6 tl6 thuc hi€n c6c biQn ph6p thich hqp
d6 ngdn chdn vd ph6t hi€n c6c hdnh vi gian 16n vi cric vi pham kh6c.
Barr Girim dtic cam k6t da tuer tht c6c yOu cAu n€u tr6n trong vi€c l6p b6o c6o tdi
chffi t6ng hqp.

PhG duv6t B6o c6o tiri chinh
HQi ddng quan tr! ph€ duy6t 86o cdo tii chinh t6ng hqp dinh kem. 86o c6o tdi chinh
t6ng hqp da phan 6nh trung thuc vd hqp l)r.tinh hinh tei chinh cta C6ng ty C6 phan
Xudt khdu Thiy san KiriLnh Hda tAi thdi di6m ngay 3.1 th6ng l2 ndrr 2020 cung nhu
k6t qu6 hoat tl6ng kinh doanh vi cdc ludng luu chuydn tiin te cho ndm tdi chinh ki5t
thtc ngdy 31 lhang 12 ndm 2020 phir hqp v6i c6c chu6n mgc k6 toan vd chd do k6
toen doanl nghi€p Vi€t Nam vd c6c quy dinh ph6p lf c6 1i0n quan d6n vi6c l6p vd
trinh bey 860 c6o tai chinh tong hqp./.
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C6NG TY CP XUAT KflAU CONG HoA xA HOI cHtI NGHiA VIET NAM
DQc lip -.Tu do - H4nh phicSAN KHANH HoA

Khinh Ilr)o. nRb 05 thiul.q 0l n;nn )l)) I

I}AO CAO CUA I]AN KIEM SOAT
( i)\(, t\ ( () I' .r\ \t .\ I K \t I t \ s-\N l\ll i\ll ll(, \

TItiNrr D.l.r Irot co DOn"(; t trU'ar\(; NriiN Nri.vt 2021

KiDh thua roAn fi6 Qui c6 d6ng,

- Ciin cu l.udt Doonh nghi,p s6 68/2t) l4/QH l3 ngiry 26/1 l/2A t 1,.

- Ciin cti tdo chtic ndng, nhiQm ry, quyin han cua Ban Kiim Soat chLqc qtti tlinh tai Diiu la

hoat d6t1g citd C6ng ty CP XLIA Khiu Thuy SAn Khanh LIda;

Cdn cu blro cdo titi chinh ndtn 2020 cia Cing D) CP Xltait Khiiu't'hity San Khlinh da dA

tlurc ki,:at toan toi t-.n64l'lltllktinroonuIt,v,tn t&C

Ban Kiem Soal xin bao c6o ttr6c DAi h6i Edng C6 D6ng thuong nion narn 1021 ri krrr qua

fiAm tra ni6n dO tii chinh 2020 voi c6c n6i clung chinh nhu sau:

I. IIo4t ilQng cira Ban ki6m so{t trong nim 2020

1. Kiiim lra vi gi6m s6t viec ban hdnh c6o nghi q,.,y6t, quy6t dinh cia HDQI' va Ban Diiu
htuh.

Kiinl tfa linh hLrp lj. hrp phrip- tinh 1r1rng thlrc vd mirc.16 cin 1r1)n8 trone t6 chirc ca)n! ri.
Li rolin. lh6nr l(a Vii lap hho cio tii chinh. -Xem \ct lllx) cio rii chirlh cux ( anu L\ rlarlrl

2020 clil clLLoc .soriL xiL ra ki6rr roln brli r.iosr) l Nl ll I Kiinr t(dr) \.r lLL r.Ir \&(.
Ktit rlua rua ho.rt rtong kiirn tr:l ri gi:irn \:il (ua ll:rn hirlrn S,r:it

\ii tinh hinb tii chinh. ki toiur cru ('rjng n

II.

1.

.llan ki6m sodt xic nhaD c6c s6 lieu tii chinl aluoc dua ra 1ro1tg IJ60 cio cira I{DQ l trinh Dai
h6i d6ng c6.d6ng lir the hi6n lrung thuo 1in\ liinh k6 toan tiri chinh hien tai cua Co g 1) Nhrtng so
]i6u chinh ve linh hinh tdi chlnh den 31/12l2020:

s't 1' Chi ti6u DVT Cu6i nim
2020

I)Au nim
2020

Tdng,
eii.m (o/"\

I T6nra tii sin Tri6u ddnr, 23.818.36 28.029.27 -15 02
'tii san ngdn han I rieu d6np, 1U.967.50 2t.911.13 -13 5lJ
'l ii san dil han lridLr d6ng ,1. u 5 0.86 6.0IJ I .8'1 2A )4

2 T6ns nsubn v6n 'I'rieu d6ns 23.818.36 28.029,27 -15 02
No phai tra Iri0Lr cl6np, 3.541,48 I 871 62
\qu6n v6n chu sr! hiu I riau d6ng 20.2'.16,88 21.155,65 -12.43

2. V0 1in\ hinh hoat d6ng kinh doanh ota Cdng ty
'l'rong ndm 2Ol9, t6]r cA cac hoat dong cua Cong ty dirL tu;n thu duLlg LuAt Doanh nghiep,

I-uat Chung kho6n, DiCu lC cira C6ng 1y, vA cic quy dinh khac cira phdp luat.

K6t quA san xull kinh doanh vd so ligu ke loan dA dLro! ki;m tra ch6t che, aldm b.io tinh
chinh riic \a horr phip rrorg r icc ghi chcp so lic.r.



l)rrn r i: ft rliing

STT N6i dune DV't' 2019 2020 Tilc%
I I6nq doanh thu 'I rieu d6ng 81.390,49 43.009,20 52.8,1

2 l,oi nhuen sau thLl6 TliQu d6og 6.412.26 1.235,59 | 9.)t
'f,i suat lol nhuen sau thu6/v6n di6u 16 % 43,44 8,37

'1 M{rc chia c6 tic 20

Nhin chung, y6u 16 Uc clQng l6n din moi htong s.ur ruit kinl doanl cira C6ng ly uong nam
2020 ]e dnh hinh dich bQnh Covid-19. Kinh td niidu nrloc suy gianr manh Tang tuong am, linh
[ang thal nghiqp tang cao, Lao ra tam li tiCt kiom, laim sfc ti6u thu giAm; d6ng thtri ngu6n nguy6n
l,cu Lhul .ar rr;r.g rLoJ ng:r) cang ruy gran'. do dn doanh.o xuat khi'r ra riiu thu no'dia d.u
gidm rnanh.

J, Vc co]]gtac quan tr \a drcu hanlr

lll)Q l di thuc hlan dil.dt trirch nhidnr quin Ij cua minh luAnlhu dirng l.uiit I)oanh nghiip.
Luril ('lrirrg khohn. l)iiu 16 cua Cilng t). Ngli qu)41 cua i)iri hQl d6ng cir rlfrng vi chc quy dinlr
kh6c orha phip lu{l.

Cric nghi qry6r cria I{DQ l' da duoe ban harh trLan thu tlrdm qul in cua LIDQ I' vd n6i dung
oria c6c nghi cluytt niy tuan Lhir cAc ngi! quyet cua Dqi hoi d6ng c6 d6ng, LuAt Doanh nghiep. Luat
Chfng kho6n, Dieu 1e cin C6rg ty. vd cic quy dinh khec crha phip lual.

Ban liim sodl nh l Lha) rang, luy tiDh hinh nguyen li€u giAm cimg v6i viec lrc dong l6n ciu
djch bQnh Covid-19, Ilan Didu hdnh dn duy td duoo hoat d6ng cia Cdng ty tuong d6i 5n .linh, tinlg
budc vugt qua giai do4n kh6 khdn hi6n nay.

1ur1 nhiin, vi!;c diiLL hiurh sdn xual tuan thi noi quy lao dQlig vAn cdn chua tri6t d6, hi6u qud
chua cao,

III. K6r luan vi ki6n nghi

CAc hoat dong cila C6ng ty tlong nAm qua tuan lhir ding LLrat Doanll nghi€p, Luit Chirng
khoin. Diiu le cLrd r onl.t). cdc quy d'M lr6n quan ra ch,ip hani dLrng nghi quy6t cira Dai hoi
d6ng cO d6ng vd nghi quyCl cin HDQT.

,'ror.t r:rr .2021. llan Kiim Soir kiin glri lloi dong Q.rar tri ra HaI C:ar doc d crr l'arl
I tu sau:

. Crn t'Ln! crlong hon nia (ong ldc kiim soir. tier kiem chi phi.

. 'l'huc hi6n 6t c6ng l6c nhan su, nang cao tinh hi6u luc vi 6p dung nghi6m cdc bi6n ph6p
ohi: tdi trong thfLc hien crc qui dinh, noi qu1, qul chd hoat dong cira C6ng ty;

l\. Nbiaol vq nim 2021 cia Ban U6m sorit

Thuc hitn day du chuc nang rr1i6m v}r cua Ban kiCm soAt quy dinh tai Di€u 1€ C6ng ty vd
ph6p lual crha nIA nu6c

- I'ham gia cung voi Ban didu hinh rhim nilrg cao hriu qLLd cong tAc gidm sdt nQi bO

1'er d,i1 la toir,'1 bo bdo ceo hoar dong cuc Ban ki6m so;r n6m 2020. kinh rrinlr l)di hoi dong
c6 ddng xem x6t vd th6ng qua.

Kinh chio Dai h6i thinh c6ng t6t dep.

TM. BAN KIEM SOAT

Trudng Ban

L6 Quang Khdi



C6NG TY cO PHAN
XUAT KHj.U TITOY SAN

KHTINH HOA

CONG HOA Xi IIOI CHU NGHIA VNgT NAM
Doc lap - Tq do - HAnh phric

Nha Trang, ngay 27 ttuing 04 ndm2021

TdrRiNH
V6 vi$c bdu thirnh viGn HQi tliing quin tr!

Nhifm k! 2021 - 2026

Ki h etiiz Dqihl\ ddng c6 d6ng C6ng ty C6 pnan XuAt tAAu Thriy san Khtffi
Hda

Cdn cri Lu6t Doanh nghiOp sii 59/2020lQH14 duo;c Qu6c hQi nu6c CQng hoi xd
hQi cht nghia ViQt Nam th6ng qua ngiry 17/0612020; vi c6c vdn b6n huong din thi
hdnh;

. Cdn ct Di€u lQ cria Cdng ry C6 phan Xudt khAu Thu! san Kh6nh Hod dugc Dai
hQi d6ng c6 d6ng th 6ne q,ra ngiry 27llll20l5;

Cin cri bi6n ban hqp HQi $dng qudn.tri C6ng ty C6 phdn Xu6t kh'iu Thny san
Khrffi Hda ngiry 0410312021 v0 vi6c chu6n bi cho ki hop Dai hQi d6ng c6 tl6ng
thudng ni€n ndm 202 1 .

1. HQi tliing quin tr! nhiQm k,2015-2020 k6t thric:

T6t ca thdnh vien HQi tt6ng quan tri nhiQm kj 2015 - 2020 cirng k€t thuc.

2. Biu cir thinh vi6n HQi tldng qu6n tri nhifm l<! 2021-2026:

Dy ki6n Hoi ddng qudn ri nhiem ky mdi gdm co 03 thdn} vi6n;

Cdng ty c6 phrin cdn sg didu hdnh cta HQi d6ng quin tri theo quy dinh t4i Di6u
28 Eidu lQ C6ng ry vi Didu 153 Luit doanh nghi€p nim 2020. HQi ddng quan tr! kinh
trinh D4i hQi tldng c6 dong thong qua vi€c bdu thdnh vi€n HOi d6ng quan td n}riQm k,
2021 - 2026;

, . -l , -t.lVifc ung cu vir dd cu d6 bdu thdnh vi€n H6i d6ng quan tli dugc thpc hiQn theo

theo DiAu lQ C6ng ty.

Trdn trgng kinh trinh./.

TM.HQI DONG QUAN TRI

Z-"\\
'.%,i,. *,.; *lN'n'COiIG TY CO PHAII

IL]Ai l(tlAIIlHUY SA11



CONG TY CO PHAN
XUAT KHAU THfJY SAN

KHANII HOA

CONG HOA xA HOI CHTI NGHIA VIE,T NAM
DOc l6p - Ttt do - Hanh phic

Nha Trang, ngay 27 tfuing 04 ndm 2021

TdrRiNH
Vd vigc bAu thhnh vi6n Ban ki6m sorlt

Nhiem ki 2021 - 2026

Kinh sfti: DqthQi ddng c6 d6ng C6ng ty C6 pmn Xu6t t<trAu Thriy san Khrlnh
Hda

Cin cri Luit Doanh nghiep sii 59/2020/QH14 duo.,c Qu5c h6i nu6c C6ng hod xi
hQi chri nghia ViCt Nam th6ng qua ngity 1710612020 va cAc van b6n hu6ng d6n thi
hdnl;

C[n cri Didu lf cira C6ng q, C6 phen Xu6t khiu Thu] san Khrinh Hod dugc D4i
h6i ddng c6 d6ng th 6ng qua ngdy 27lll/2015

CEn c(r bi6n ban hqp HQi ddng qu6n,tr! Cdng ty C6 plan Xu6t ttrAu Thuy san
Khrinh Hda ngiry 0410312021 vd viQc chu6n bi cho k! hop Dai h6i ddng c6 d6ng
thudng nien nam 2021.

l. Ban ki6m sodt nhifm ky 2015 - 2020 k6t thfc:
T6t ca thanl viCn Bar ki6m so6t nhiem k! 2015 - 2020 cnng kiit rhtc.

2. Biu cit thirnh vi6n Ban ki6m so{t nhiQm k} 2021 - 2026:

Du kiiin Ban ki6m so6t nhiQm k! m6i gdm c6 03 thdnh vi6n;

. Cdng ty c6 phdn.cin su hoat ddng cia Ban kidm sodt theo quy dinh tai Didu 36
Di6u 16 C6ng ty vd Di0u 168 Lu{t doanl nghi€p ndm 2020. lElfri ddng quan tri kinh
tdnh E4i hoi tldng c6 dong th6ng qua viQc bAu thdnh vi€n Ban kiiim .rlt olrlgln ty
2021 - 2026;

ViQc ring cri vi dA cn d6 biu thdnh vien Ban ki6m so6t dugc thgc hiQn theo
theo Di€u lQ Cdng ty.

Trrin trgng kinJr trinh./.

TM.IIOI DONG QUAN TRI

#\.\
?/co cIYcdPHA \o

a\ l\trAl\I1 n'w
cOrnrv cd Puir

ru[T l(llil] IHiY siri

mrirs HoA



DUTHAO THE LE BAU CU
THANH VIIN HQI EONG QUAN TRI vA BAN KIIiM S0AT

N H IEM Ki 2021-2026

(lheo hinh rhii,c biu tldn phi6u;

L Cin cf:
- Luat Doalrh nghiep s5 Se,tZO:O,qUt-l duuc Quoc hoi nunc Cong hAa ri h6i chi nghia Vidt

Nam th6ng qua ngiy l7 thing 06 nanr 2020:

- Du thio Diiu li td chuc ld hoat dQn! cuc Cong tr CophanXuitkhiuThuysanKhinhllda

II. NIqc tieu:

- Dem bao tuan thir lu6t phip !i cic th6ng lC tai \i'i,;t Nam:

- Dan) bao ngu)<n Iac ,Jung khdi. dan chri vi quy€n lgi ho-p phlp ciia llit ce c6 (J6ng;

- D:rn h:r, rrrhr;fr-un!.ordirr'to.huccu.rDri lrui Ji,n5 .iJi'n5.
III. Diii tuqng thr;'c hiQn biu cri:

('i dong sd hr:'u c,.r phan co qulin bi€u qu)Ct hodc dai didn thco ul quycn cua c6 d611g scr

I'iru co phart (u qL\;n b.eu q-\(r (r rrit lJi I)di lrii dnng cj done rhx]ri lip Cdn; rr Cj
1.hin \ujt klau l.rur srn Khiirfi Ho:

IV. Sii lugng vi nhiEm ki cia thhnh vi6n HQi d6ng quin tri, Ban ki6m sorit

- Hur alung q!.rn ifl (HUQ I ):

S5 luqmg: 03 thinh viSn

Nhi6m kir 5 niirn (2021-2026)

- Brn krcnl soal (lJKli):

S6 luong: 03 thinh vidn

Nhj€m kj,: 5 n5m (2021-2026)

V. Phuong thrlc biu cri:

- Vi€c biu cu lhrinh r i€n HDQT."A thinh \ ien BKS duoc thuc hidn theo phuong rhuc hiu don
phidu quv dinh tai khoan 3. l)i6u 1,18 Lurit Doanh nghiOp s6 59/20201QH14.

- l)anh sich ung cu !i6n HDQT ri BKS dud. hrnh rLunll rLteo ngu\cn ti( sau: Dua tren Dor
c1€ cu, Lrng cir cia c6c c6.d6ng dd lua chon ciic trrg cu vi€n IIDQ I vi BKS dnp ung ciic lieu
chuin qul dilili trong Diou l! cua Ca)ng tv C6 phdn Xudt khiLr fhiy s6n Khinh Ht)a Ii Quv
ch6 dA cu, rnlg cu thinh r i€n I IDQ ) . BKS.

- M,)i radanshoicdci diin duL/c u\ qu\ €n .luoc phdt n]Qt phi6u briu HDQT r d m6r ph ieu Lrdu

BKs ciru t.ran l', r', r.; fl .ir.n lrrl"u \i dJ.,c u-\ qu\in.

- { od.''n! lLrarh,rt6i daI lhanh rientrolB.o.rc Lrre(u\i(n HDQI rilu.re}r.rrr rrii tla3
thinh vi6n trong s6 cdc ung cu vidn BKS. C6 d6ne ohiii ghi rii s5 nhi6u biu cho tine

tr-Y
I _./ ciNc

*{xurtx
\A\ KEIq



Trong truong hqp phidu bdu Wa co ddu X trong 6 \,u6ng bCn tr6i t6n img cit vi6n
vna c6 ghi sd phidu b6u vdo 6 bdn tay ph6i ilng vien duoc chQn thi th6n; tin s6 E

Tr,,r .'r'rf. ltJ.rr ! ltop lin Llt.t \,.1n bi la. r LroI lrun! ruacn l\unr.tir d-u X rjn u r unne
hentrri tirrrirg ricr rr h.ri. c".op'ic.r don!' biu r""ob.n pnai intrn-,riinrLrd,rur
xetlr ld c6 d6rg kh6ng biu cl.ro ung cu li6n nd1.

NI6i c6 d6ng c6 t6ng s6 phidu biu bing t6ng s6 c6 phin dai di6n sir hiu (bao eom sj hLru ra
L\ 

-qu\(r 
, \ir roi .o rlr.I,h \i(r dLro( h;u cuJ HDUI hu;r i-tKS. ll co d-o. co Jor.,.co

qulin adn hdt tOng s6 phi6u biu cua minh clo mOt holi mOr sa u,ig .",;e, -

Tdng sii phi6u bir ctia m5i c6 d6ng = T6ng sr5 c6 phdn s6.hn.u ciia Cii tt6ng x 56 luqrg
thinh li6n beu vio IIDQT holc BKS.

Cu thO:

/ D;itoi b?iu HDel'
T6ng s6 phi€u bAu cna m6i c6 d6ng = T6ng s6 c6 phin scr hiru ci.ra C6 d6ng x 3
/ Diii xti biu BKS.

T6ng s6 phi€u biu cua m5i c6 d6ng : t 6ng s5 c6 phin so hDu cia C6 d6ne x 3
C6 d6ng cci th6 chia sii phi6u biu cria minh dC bAu cho cdc rmg cri vi€n HDeT hoac BKS md

Tinh,lrrarhsn voi s6 phi6u biu kltic nhau vcri didu ki6n t6r-g s6 phi6u bii ch. cac urg cu

vi6p al6.

vi6n d6 kh6ns iluoc cao hon t6nq sii phi5u bAu cria minh c6.

Illng ci r,i6n 1: 2.000 phi.:u biu

Iluong 
llp co dong ru srr ntrinr lin khi ghi phi6u b6u IIDeT hoic BKS ri chua b6 phidu

bru r rn t1run5 phreu. (o dong co thi lidn hE vcri Ban ki€m pliau dO ducrc ddi lai phi€u bau.

Vi du neur6n tic biu ddn ohi6u:
( i dnn!_su hiru hL,ic oai Jicn .u hiu rai Jai Loi .i r,U0(iTl.;n.nirrrirrire.oplriiubru
iua co dorr; kh, lhu( I,in h;u chu HDU I lJ llUU cp \ .r,tf uoi .;.OOO fl,iiu U.ru.

C6 d6ng c6 th6 bdu cho cdc ung cir vi€n Hf)eT nri minh lua chen thco ciic cdch sau:

Cnch 1: C6 dilng biu cho cilc u.ng cu r i€n H6i d6ng quan tri-bing cdch ghi 16 s6 phi6u briu
cll ' lung r),- uoi \ao h;n phJi 'irr.rra trr-; urrg cu r icn. , .1 Lltc nl u jJu:

LIng cir vi6n 3:

cQng:

Ho{c:

ilng cir vi€n 1:

1.000 phi6u bdu

3.000 phi5u biu

3.000 phidu biu

CQng: 3.000 phi5u blu



( dch 2: ( o do'ig ni- onn deu ih.r.ii unt cLr \ iir H9. dore qurn rrr -r.rg crrh d.rnl dju \
\rL,r,\-onfb;nlr;i r;r .urcj\ u.U CLr\irnJuuc luachordiclria deusophiriu l.uuirocic
imq !i6n duoc chon. cu tho nhu sau:

T.u i 7 lu1- , ,t J:,t'y J.nh Jou Y ,1n,,t 0J ti'E itr t ii tt

X ['nucuriinl:.

X Irr;ruricnl:

A l nl .'ri \ ren.\:

+ Iru(tng hqp nil s€ duoc hiiu iir cir cl6ng biu chon ung cr! viCn so ,1. sn l. so -'l co
d6,ng di chia Lldr,r 16ng s6 phi6u biu cua minh cho 3 rmg vi€n voi s6 phi€u beu cho
m6i nguoi li 3.000 .t3 : 1.000 phi0u biu.

Tni; ltop , n d,.n.' Ji,tL Jiu -\ .-lut I ntq ar ri, u nlttr ,..'u

I I n-.: curriel l: ...................

tlr6tt+]cn::---
t-lrl..tl-\.rt.f}+i..-...............

*' I'luimg.bqp ni) sE dugc hiiu ld.c6 d6nptiu chon 1 img cu ri€n sd I re,lon het sn

phieu biu cho ung \i€n dri r6i s6 phi6u bdu li 3.000 / 1 : 3.000 phi€u beu.

VI. Thii tqc yi hinh thric ti6n hinh biu cri:

1. Phi5u hirr cri:

a. Hinh thric phi6u biu crtr

- Ph iu r.rr HDQI Ju.re ir rr,1- gicr .niu h.,nJ .u Jon1, diu rrco (uJ ( i-g l\ ( u plrar \uir
khdu ThLhv srin Khdnh Iida.

- Phiiu bi.r BKS drroL in lr(n r-ii\ rrau \d lr co don: diu rleo.ua C.nr.tr t o pl-in Xu.ir
khriu Thirl sin Khrinh Hdrl.

b. N6i dung phi6u biu cri':

- llr.in l: Ilr( lrie- Iirr.odn.r!. VisidirFki rhdnrdLrd.ri lroj. ldnp soLo phjl ..rliulo:c
clai di6n sit hiLu. I6ng s6 phieu bdu.

- Phin 2: Danh sich une cu ridn HDQT hoic BKS.

- Plran .i: \l^t so lLl'u v qucn lron!.

c. Phiiu hiu ho1 16: I o c.rc phiiu b:ru rLc., rrju 'rr .in do ( orr; ly C, ph:rrr Xuir kh:j: lhur srn
Khdnh Ilda phdt hinl. c6 d6u lreo cia C6ng t!, kh6ng duoc Uy x6a. cao stra.

tl. Cic trudng hgp phi6u biu kh6ng ho. p I(r

- P)tiiu Lhong ths,, rr;ru quJ dinh. LLr6ng do C6ng ty phit hinh hodc kh6ng cd ddu treo cua
C6ng ty;

- PhiLiu co iorrg s6 phiiu baLr cLu rrie trng cir vi€n lon hon t6ng s6 phidu biu cua cd d6ng;

- Phi6u kh6ng ghi s6 phi6u biu dtli voi tng cu vi€n duoc chon hodc klrdng dalh diu X r cr-, tr

vu6ng tr6n trri hg \,i 16n cia cdc ttng cri viir'l duoc cl'tol'l:

- Phi6u kh6ng gach ci ho vi tin cira ung cir li6l kh6ng chon:

:

IY CO Pl]

JAUTHlJY

.N'H Et



- Phiiu bAu lucrt qud s6 ing ctr liin thco qu-v- dinh:

- Phiiu ghi thiLll I(n nguLri lhae vio danh sdch ho+c ghi th€rn rfiing thdng tin. k! hj6u....
khdc:

- Phi€u bi gqch xori, sua chia:

- Phi6u kh6ng cdn ngu13n r',-n:

- So lLrorg 1'lr'iu l',u rh,, ung rLr r iin .' i h;I!'. lroic li lc l,oic r c so....

c. Trudng hop \em li kh6ng tham gia biu cu:

( cc co dorrg c6 thrnr drr dai hoi mi khirng bo phiiu bdu cu thi sd phi6u bAu cta c6 d6ng d6
Ju.ri rem L Ltonr th;m -:i- bru c.r.

2. Ban kiim phi€u. ngut in tic bo phiGu 
' n U6m phi[u

a. Ban ki6m phi6u: 03 ngLroi do Chi 1oa d€ cu vi duoc Dai h6i d6ng c6 d6ng th6ng qua. co

trdch nhi.Anr:

- Trirfi D.ri h"i Jong co dorr! lhin-. quJ Thi li bjr.u:
- Huong Jin e.-r.\ tJruc Lru plriiu \d ti j' u( bru cLr:

- Tiin hdnh ki6m phi€u:

- CnI! bi lEr .1-a hiu ru rruu. Dri h.i.

L)!!j- t li,tlt "i,-tl lJott ki, ttt l'lti, khnas Jt,o, cu t.',, tro,.g Jantt 'ict, d.' ali ,r'tt t ti,
HDQ1 , BKS.

h. \qu\en tic ho phieu ra kiim phiiu:
- Brn kiinr phiiu tiin hnnJr kirnr na thung phi6u truoc khi bo phi6u vtri sq chung ki6n cira cic

c6 cl6ng:

- t'.'c cn dnr! cnng lrrai LophiiLr biLr \an lltun! plti;.:

- V ec nophriu bdr JaLrruU)i (olh.ln.jb.ru(ur lru.rngB:Lnkiirrrph'Eurjlirrhuc\lri lr'nng
cdn c6 L16ng ndo bo phi6u biu vio thing phi6u:

- \'i(c kianr phiiu phui Juuu t.<n lrJIh n!i,\ .Ju llr' \'(c I'^ l,hiEu l(r rhu.'

- Kir q-a kiir r. ph'<u Jrroc lh( r''irr rrong Biin l'a' liin phicLr \i dLrg., lrLr,me Brn kicll
phiou c6ng bd truoc D?i hoi.

YII. Ngu10n tic tring cri'thirnh vi6n HDQT, BKS:

- Nguoi trung cu tharrr rien HDQT hoQc thrinh lien BKS,dLig! xric alinh lheo s" phicu hiu
tirh tu cao xu6ng fidp. bit diLl li Llng cri \.i3n c6 s6 phi6u bau cao nh6t cho d€n khi di s6

Ihrnh \ irn qu\ .Iinh. Cu thE: Doi loi I{DQ1 . s6 thinh vien qu} diih ld 3; d6i voi BKS, s6

thinh r,iin quy dinh 1i 3.

- Trudng hop c6 tn hai ilng cu vi6n tro lin d+t cun! so phieu hiu uJru nhau cho thinh vi6n
cudi cimg cua llDQ I ld llKS thl se tidn harnh biu lai trong s6 cdc ung cu vi€n c6 s6 phi6u
biu ngang nhau cl6 chgn.

\ lll. Lap ra cong hn Biin ban Liim phiiu

- Sau lhi kiim phi(u. Bcn licrlr phieu phdi lap bi€n b;D ki€nl pli€u. NQi dung bi€n ban ki€m
plricr L,.ro;.rnr:.l.rrrg.i oh..u L,rrr rl,p lc. lur'r .o p\i<: barr Urun,.: h.rp l<:.i phriu Lr.ru r.r
ti 16 % phi€u bau tren t6ng s6 c6 phrin tham gia bau cu hcr.p l.: cua tirnu L?ng ru riin rau



HDQT vn BKS.

- l oxn \in trlerr DJr kr(rr flr'. u fhJr dugc con! bo truoc lJ4t hor dun! io JunE.

lX. Nhiing khi6u n4i r i r iic hiu r n ki6m phi6u:

Si do ChLr tgr ruoc hup Siri qu\it vi dugc ghi viLo bien ban cu6c hop Dai h6i cl6ng C6
Juni thujn6 ni;n { 6ng r) (," p.t-n \ual lJrc- lhu-r ran Khanlr Hn.l. \l.ri khiiu n.ri phir
sinh sau Dai h6i sE kh6ng duoc xem xdt giai quy.:t.

X. HiCu lgc thi hinh:
. I ha la hiu cu ni) du!,c alg( e6ng khai rruoc Dai h6i rl6ng c6 d6ng \ d 161 j ki6n bi6u

qu\ il cua crc (o d.,n! trurri khi riir l.:rrh hi: cu.

. Neu LILlrr( Dai hni dnng co durg th6ng qua \'6i tj le tu 5l% t6ng s6 c6 phAn bi6u quldt
iua tit ia co d"n! ou hop rro l(n- lh( le buu iu ri1 si co hiir lu. rh' LJnh hal buoc doi
\'6i ret ca c6 d6ng.

/'.W>L7X

?,\ lltlAl\n ul

W-1

c0NoIY co

)(UTT KHiil] IH|IY

PHd GI[T, DdC
L6 Xuin Sdn

A\q
siil);



DU'THAO QUY CHE
THANI CIA DE CTI, LTNG CU'

VAO HOI DO\G QU {N TRI. BA),J KIEM SOAT
CON'G TY CO PHAN XUAT KHAU THUY SAN KHANH HOA

I. CIn cf:
- l.uit Doanh nghi€p sO 59i2020/Qllll duoc Quoc hr,ri nuoc Cong hda xA hdi chu nghia

Vi0t Nan th6ng qua ngi1 17 thAng 06 nim 2020:
- Didu lea t6 chfc li hoat d6ng cua Cong t\ Co nhin \uil LhiitL Thul san khrinh Hda

II. Mgc ti6u:

- Dxrn lrru rruri rac c,'nl J..ri. rorrj hrne. o-t1 ch-:
- l;r,, driu, krln thuan loi cho (ong ric t6 chuc Dai hQi d6ng c6 d6ng thuong nien naln 2021

cua C;nf l\ t o ph.rn Xuir klraLr lhur ..rn Khani Ho: ra on d nh ch.r \urr do-g scn xuir
kidl doanh crha C6ng ty.

III. HQi ilbng quin tri @DQT):
l. 56 lugng thinh vi6n HDQT: li 0l thdnh vi€n

2. NhiQm ki: ld 05 nim \e co tha duqc biu lai v6i s6 lin kh6ng han chil.

l. \6 luqng inq cri r iin HDQT: Khorg l-cn . ne

J, Diiu ki6n d6 cri. rinq tu rao H6i d6ng quin tri:
( Jc c. du ..-'n;.lr erLr co ..ltrn co qu\(n b.eu ou);l ju qu\en lnn 5L) o-\;n h:du qU\(l iuJ
Iun! rELrLrl lar \flr nhlu J( Lj< Lu LJc Lrng \ien Hai Jor! qudn tri Cu don, ltn.rc trhom..J
dunr- rirr tiir lur l0oo Ji- Juni 2U"o tol. .-..', plrin co qu1<n b,<u qr)il duor. J; .u rr.or

r0l ' urne r icn: ru I'r odLnJrr.ri iOo"dLrn. d; cJ 1., JJ hJi {nl, u]U ri< : rLr.10,o d< JuLri

40% duoc di cu 16i da ba (03) rng ri6n; trr 10% d6n dudi 509/o cluo.c dd cu rui da hdrr (0.1)

une r iaD: tLr 500. dan duoi 600o dLrtrc d€ cu t6j da nam (05) ung vion: tu 60% den duoi 70%
ducrc dd cLr t6i da sdu (06) irng \'ian: rt 70% d€n dutri 80% duoc de cn t6i da ba] (07) fng
\.en: \ J rJ 8,)o , rro '(n dur,( J; cu tni dr lJrn t08l unr \ i;n.

5. I rCU Cnuan U', g CU \tcn:

. C6 ndng luc hanh Ii din su di1 dt. kh6ng thu6c d6i tumg bi c6m thdnl lip vri quan
li doanh nghiep theo quy djni tai UruLin 2 Diiu I 7 cuc Lu.rr Do.rnlr nghidp 2020:

. C6 tdrfi d6 chul'dn rrr6n. kinh nghi€m rrong quan 1yi kinh doanh cira Cdng rv li
lhan. nlrit rlriaL phdi 1J .., Ji nl L JJ (-nn! r\

r I lr:rh r ien Hui J,',n! quao lri ( on:. r] cn tr.i donc thdr l.r tlr:rrlr r iin Hoi d.rn; qu:-
tri cta c6ng ly khiic.

IV. Ilan ki6m so:it (BKS):

1. 55 lu'o. ng thinh yi6n BKSr ]i 03 thenh vi6n.

2. Nhifm ki: 05 Dinl \.i c6 thd duoc biu lqi v6i sri nhi.anr kr,: kh6np han ch€.

J. Sri lurmg i ng ci r iin B KS: Klrone hrr ihe.
-1. Diiu Lien di cri. ing cri rin tlan kiim ro6r:



Cic c6 d6ng so hiru c6 phin ph6 thong co qulirr gop so phiriu hicu qu, it cua tirne ngutri lai
\oi nhaudadlrcurrtunrgricnB;nki€r'nsoit.Cdd6nghoicnhdmc6d6ngnamgiiitul0%,
<ldn duni 20% t6ng sd c6 phin co qLr\en l.i(u qulil dLror dc cur mur (01) tng \i6n: tu 20%

dindur,..t,r'oJurgcd..ur."JrhJi rr,2rurgricn:ruiu'odilnduor-10"oJLrocJ<.urji da

ba (03) trrg r,i€n: ttt ,109/o ddn duni 50oo rjut'r di cil tL,i dr bon (0 +) rmr \ i€n; \,a tu 50% tro
c_ du.c dc cu lnr d.r rIlD (u)) Lnr., \ t(n.

5. Ti6u chu6n ri'ng cri r'i6n:
. C6 ning luc hhnh vi ddn sg dar du. kho g thuac doi ruong br cinr thanl l{p rd quin

li doanh nghiep theo quy clidr ui kloin 2 Diiu I7 euu Luit Doanh nghi€p 2020:

. Kion-r phni ln r cr hnic chong. cha de. cha ru6i. mg de. mg nu6i. con de. con nu6i. anh

runr. chi ruot. cn ruQr (uJ rlrin} \i<n Hii Ji 1.1u.-rn r-'. Iinp gian, doc ra ngurr:i

quin l! kiric:
. l.lrongduvc!irr(JLJhu(\uquanl\ ( ong rr: ll,ong rlrar rhiirp\a lacoddnglt,ar

ngutri lao tl6ng cta C6ng tyt
. Cic tieu chuan Yi diiu kiin kiric theo qu) dinh khrc clra phip lual c6 lien quan.

V. lld sn tham gia irg cri, dd cii HDQT/BKS:

Hu:Lt lh Ir !iJ Jnf clr. di clr l,DU I RK i bao eorn:

- D,.r une cu ldc cu) rlr-rn !ia HDQT BKS lrheo niu):
- \Li \ iu l\ Ji.lrJ-urg cUri.r'ru kh.Lirrh,onrou.;:

Brrr .:n io (,',ny ( tLut!: ( \l\D. lro khiu lltLrot'g tru hnic tJnt rru. crc l.-ng crp cltung
nhir, trlnh d6 r,dn h6a \,ar lrirlJt d6 chu_v€n m6n;

- Ihoi girn rthrn ho so thim 8ia ung cu. dO cu HDQTBKS tlu6c ngdy hop Dai hrii d6ng
c6 d6ng 03 nril'ldrn vi6c.

vI. Lua chgn cic fng crl lien:
Dua trin i.ri D," ir_g,U rr di.u rua cr. ii Jurtr,. Bun l.i.r cu cho cdc ult! rLr \ii

llDU I \.r cJ( rrr! (u \ i;I BKS dip urg d.r c;.' ri.u ehud durgc q-r Jin\ rai Qrrl clri d.1 cU.

tng cu nil.

/AYrNr:
ffi*arrcd,
j(xudr xrriu t
te\ xsANE

\*.

r-;;;;;;

PH6 cr{ { Ddc
L6 Xuin Sdn



CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
D6c ldp - Tu do - Hanh phric

t1g4: ... thdtlg ... naiu| 2021

DON UNG CO'

THANH VIIN BAN KIEM Soi.T

CONG TY C6 PHAN XUAT KHAU THUY sAN KHANH HoA

{g!.jllgt4: BA\ B\l Cl Co\(,T\ (()PHA,\Xl \f KH\l lllL'/s\\ Klli\H HO{

. c. tin lr: ..

a\lND si: Ng.rl iip ...... N.-,i rjp: ........................

l) a cl,r .Lrunnp r'u: .... .....
'I-rinh d6 hoc vdn: Chu16n nginh:........-

Il'ir. Jrng ,.- iru: .co plr-r
/ J1.th\ \ 1,n. __ ... .......l

ra daiJicrr .., hriu: . .......... ..... ..... ................... ...ju plrJl

/llit,q ,l,it )

cua C6ng t) Ca) phin Xurit ktriu fhuy san Khinh Hda.

l)i rrghi Ban b:u cu Con3 t) (o phjn Xuil khiu Thuy sin Khrinh Hda cho t6i duoc ung cu
thinh ri€n Ban kidm.soiil cua C6ng tl Co phjn Xuir khju Thur san l.,hanh llira nhidm kj 2021

2026 ui Dai h6i d6r'rg c6 c16ng thuong niCn C6ng t) duoc t6 chuc vdo ngd1 ... tl'r6r'rg ... ninl
2021.

Niu duoc cic c" dt,ng trrr rrhjinr bcLL l.lm thanh vi6n Ban ki6m soiit. tdi sE dem h€r ning luc vi
rinr lu\ir c..,r ".rn 

L,ln di don-r tup .1.. .Lr fhil triincui( un!l\
Tlan tr-ong cam or.

c6 a6ng
l/i). gllt ln llo lclt dongtl]ullc fa)



CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI4T NAM
D6c Dp - Tu do - Hanh phic

EOI{DE CtI
u]vc ctr lrtN THAM GtA BAN KrEM soAT

cONc ry co pn.i.N xuAr rHAu rHuy sex r<nANH uol

Kinh eui: s.rr Brt ct cdrcTYCOPH,{\xlATKHAl THt r sirxHi'lHHO.r
Chung loi toi la to Llorg (uJ CuDg t) C6 phen Xuet khau thu) san Khinh Hda dai di"An

c6 phln ltheo danh sich alnh kern o rrai scu) de nghi Bsn biu cu C6ng tl cho
chring t6i i t6i dugc d€ cir:

onq (BJ): ..

C\,IND.i: \car ..'l: ... \oi .i1,: .. . . . .. .

Dia rhr thuung Ilu:..........................

lrinh d6 hoc vin:..... Chul8n nginh:

Hicn Jan,, .o lrdu: .....e.r pl'in

(tsan. jhi:................ . .... .. ................. )

r a Jai Jiin :o \irr: ... .....io 1.'Jn

(HJnl ('Lr .. ............... .l
Lim irng cu viin than'i gia Ban ki€rr soit eua Unne tr Co phiLr Xujt khau Thu1, sin Khdnh llda
nhiem ki 2021 - 2026 1qi Dai h6i d6ng co dorrg thLrolu nicn Conr l] aluoc ro ch[rc rdo ngd] ...
thing ... nall] 2021.

Trrn trgng cim on.

Cii o6ng
, K,' 3lt) ,i 11" 1,111 Jottg Jat, ,t. tt . o1



DANH SACH C6 DONG THAM GIA DE CI}- f,t,{G CUUfiN
vAo BAN KEM SOAT NHIEM Ki 2021.2026

cONG Ty co pH-i.w xuA:r rnAu rnuv s-{.N rniNu sdl

STT t6n c6 d6ng
s6

CMND/DKKD,
nsav va not can

Dia chi
T6rg-s6
c6 phin
s& hftu

Ki xic
nh$n

01
36:
Ngdy c6p:
Ndi cep:

02
Sd:

N,ril crip:

03
56:
Ngay cip:
Noi cip:

0.1
S6:

Noicip:

05
S6:

Ngay cip:

06
S6:

Ngny c6p:
Noi caD:

07
S6:

Ng:!ycap:
Noi caD:

08
s6:

1",.;p,

09
S6i

Noi cip:

t0
Sd:

Ngdy c6p:

11
S6:

Ngey 96p:
Noi cep:

t2
Sd:

Ngiy cip:
Noicap:

t3
S6:

Ngay cip:

1,1
S6:

Ngiy cip:

15
S6:

Ngeycip:
Noi ciD:

t6
S6:

Noi cAp:

T6ng



CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA \'IET NAM
Dgc Lip - TE Do - H4nh Phric

so YEU L.f LICH
lDing ia thanl gid lanl ng Li \,iin thinh i iin IIDQI. BKS

t ..tt tttt t.. \., 4t.;" tt.A,.tt Ll.ntttt H-'../

lln\iren.
Gioi rini: Nam

Bing c6p Chuy6n nghnh Nnm tiit nghiep Thtri gian dio Qo Co sd tlho t3o

10. Qui tri1fi c6ng rdc:

Tir nim... tt6n nim Do]l vi c6ng tdc Chfc vB

l l. S,', lLro g co olr ilu dug. ur ouT en ho?c .tJrn .,iri: ................... .'o pr'iiu
'l6i xin can doan nhilng lrri ldrai tr€n Li hL,an tuflr dung sr,r th;t. niu srj toi rrn chiu tliich nhieir
trdoc phrp luit.

Nguari khai
(Ki, ghi ta ho ten)



CSNG HdA XA HOI CHt NGHIA VIET NAM
D6c Iio - Tu do - Hanh nhric

ngi4: ... rhing ... nd 12021

DON TING CTI
THANH VITNHOI DONG QUAN TRI

cONG Ty cO pH-a.N x-u,{T rcr,iu rntry sAN rGANH HdA

,iTi4LgA .. BAN BAU CI7 CONG TY C6 PH,iN I-UAT IaIAU THOY sAN IaLiI'H HdA

T6iten ld:

Dia chi thudng tri:

Trinh d6 hoc r'6n: .......-.........-...-................. Chul€n ngdnh: ............

Hidn d,ng.o hLru: ......... . ............... cd plrin

(lJLlng Ltlti-'-.---------.-.-- ...... c6 phin)
\; d- diin so hfu: ...............cop".'.r
/ Bin^ clii' -- ---.--- .... .. . . .. ..Slt)q
cLia C6ng t1 C6 phin Xudt kliu thril'sdn Kl:inh Hda.

De ngh! Ban b;u cu Cong t) Ca phin Xuat kheu Thi!.sin Khinh Hda cho t6i dunc ung cu
thdnh ri€n H6i ddng Quan tri cla Cdng h Co fhan Xuit Uriu ]hur snn Khilh Hda n-hi0; ki
2021 - 2026 tai Dai hQi d6ng c6 dirng rhLrong ni6n C6ng tv (llroc 16 chuc \,do igdv ... thdng ...
nim 2021.

\iu dugc cic .d.ions r'n nlrisrrr l-iu lLnt Lhlnlr r iin HAi dong otrrr rri. roi .d J<. r Lir n,np luc
Ii drn huldl cira ben than de d6ne gdp cho sL! phdt td€n cua C6n.1r r].

frAn fQng ceir o1r.

C6 OOng

/K!, ghi rd ho tin. dnng diu nfu ci)



CO..G HoA LI HoI CHU NGHIA YIET \ATI
DAc lep - Tu do - IIanh phric

ngitt .... thdng ...... ndnt 2021

DONEE CU'
UNG CTI VITN TIL{N{ GIA HOI DONG QUAN TF.I

cdNG Ty co PHAN xuAT KHAU rHuy s,tN rnANn uoa

I[!]LSI{!'.' BAN BALT CTI C6NG T\ CO PIL{N XLAT KILALT TH'-Y S,1.\ KHANH HOA

(lrung lor loi la ca dong cua Cong ly C6 phan Xuat k]r6u Thiy san Khinh Hda dai di6n
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .t . . . . . c6 phin (theo da r sich dinh ienr o m.it sa u) dE nlhi Bon bou cu cho chtng t6i
,' t6i duoc dE cui

( )nP (Bd): ..

CI\4ND s6: Ngdl cdp: .......................... Noi cip:.........................

D a ch' thur*'e lrL:............................

Ir'r'lr do I^. \Jn: ......... ( h,rin nl,nlr: .........

H'.:r d"rr .o l_iru: ......... . .. .. .......... co plr"r
luatt; , llt ................ .............,, ,,... , ........... /
r"d: dicr:.rh.ru: .... .... .......................ophxn
/l1o't ct t.....

Larn rm-I \rLr \ ien rhanr gir IJoi dang quan fti cira.C6ng tl C6 phan Xu6t khdu Thty sin Kllnh
lrda nhiem kj 2021 - 1026 tai ki Dai h6i d6ng c6 t16ng rliLrd.ng ni€n C6ng q,6y6i3 ro chuc rao
ngd] ... thlng ... nim 2021.

frAD trong cim (n'1.

c,l a6ng
lKi,. Ehi t'6 ha tin, d6nn d;u ]i\t co)



DANH SACH C6 D6NG THAM GIA oE cr} - ihvc crI It6N
vAo Hor DoNG eu,&N rnl nrrtTxcri zozt-zoze

c6uc ry cO pu,iN xuAr rn iu rn0y sAlq rn:iNs HdA.

s0
TT T6n c6 d6ng

s6
CMND/DKKD,
ngav va trol caD

Dia chi
loDg so

c6 phAn
s,t htlr

Kf xric
nh{n

01 s6:

Ngny cip:
Noi cip:

02
s5:

Ngny cip:

Noicipl

03
s6:

Ngiy cip:

Noi c6p:

04
S6:

N,qil cdp:

N.'idp:

05 56:

Ngny cdp:
Noj cip:

06
S5:

\giy- cip:

Noi cip:

07 S6:

Ngayc6p:

08 S6:

Noi cip:

09 s6:

Ngay cap:

r.\oi cip:

10
s6:

NqaJ (dp:

Noi cip:

11
S6:

Ngiyc6p:

Noi cip:

t2 56:

Nsev cio:
Noicar:

T6ng


		2021-04-06T08:59:51+0700
	Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Thủy Sản Khánh Hòa
	I am the author of this document




