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CÔNG TY CP ĐƯỜNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
     QUẢNG NGÃI      Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc  
  
       Quảng ngãi, ngày 30   tháng 03  năm 2021 

 

NỘI DUNG TÓM LƯỢC  
NHỮNG THAY ĐỔI CHÍNH YẾU CỦA ĐIỀU LỆ  

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 
(Kèm theo Tờ trình số 18/TTr-QNS-HĐQT ngày 11 /3 /2021 ) 

 
I- Những vấn đề chung:  
 
1- Căn cứ sửa đổi  Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi :  

 - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 

- Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ về 
việc “Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán” 

- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính về 
việc “Hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 
Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi năm 2019 (viết tắt : 
Điều lệ năm 2019) 

 - Tình hình thực tiễn quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 
CP Đường Quảng Ngãi. 

2- Mục đích : 
 

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi năm 2021 (viết tắt : 
Điều lệ năm 2021) được soát xét, sửa đổi, bổ sung để phù hợp với các qui định của pháp 
luật; 

  - Đảm bảo phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty và tạo hành lang pháp lý 
cho Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty được thực thi; 

 - Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, kiểm soát chặt chẽ và an toàn 
quá trình tổ chức và hoạt động kinh doanh của Công ty CP Đường Quảng Ngãi. 
 
II- Những nội dung thay đổi chính yếu : 

Căn cứ theo Điều Lệ năm 2019, Điều lệ mẫu ban hành tại Thông tư số 
116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính, các qui định pháp luật 
liên quan và tình hình thực tiễn hoạt động của Công ty, Điều lệ năm 2021 được điều chỉnh, 
bổ sung cho phù hợp với tình hình mới.  

Tóm lược một số nội dung thay đổi chính yếu như sau :  
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1- Lĩnh vực kinh doanh của Công ty :  

Điều Lệ năm 2019: Điểu 4: Khoản 1 : Ngành nghề kinh doanh của Công ty : 

Điều Lệ năm 2021 : Bổ sung một số ngành nghề như sau : 

Tên ngành nghề Mã ngành 

Sản xuất các cấu kiện kim loại  2511 

Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại  2512 

Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513 

Rèn, dập, ép và các kim loại; luyện bột kim loại 2591 

Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816 

Lắp đặt hệ thống điện 4321 

Lăp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí 4322 

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 
Bổ sung chi tiết : Kinh doanh giống đậu nành, đậu nành nguyên liệu 

4669 

2- Quyền của cổ đông : 

Điều Lệ năm 2019: Điều 12 : Quyền của cổ đông :  

Khoản 3 : Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 
trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau: 

a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương 
ứng tại Điều 25 và Điều 36 Điều lệ này; 

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp 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 biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều 
hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; 
phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh 
nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; 
tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông 
là tổ chức; số lượng 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; 

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

Điều Lệ năm 2021 :  Được điều chỉnh :  

Khoản 2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 
có các quyền sau:  

a. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 
các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp; 
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b. Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng 
quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, 
giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí 
mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty; 

c. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều 
hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao 
gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá 
nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh: nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ 
chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng 
ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong 
tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; 

d. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị 
phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai 
mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề 
kiến nghị đưa vào chương trình họp; 

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

Khoản 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có 
quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.  

3- Đại hội đồng cổ đông :  

+ Điều 14: Đại hội đồng cổ đông :   

Điều lệ 2019 :  

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. 

Điều Lệ năm 2021 : được điều chỉnh :  

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết 
định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và 
trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết 
định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng 
không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.  

+ Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 

Điều Lệ năm 2019 : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự 
họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Điều Lệ năm 2021 : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự 
họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. 

+ Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 

Điều Lệ năm 2019 : 

Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 51% tổng số phiếu 
biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 
Điều 21 của Điều Lệ  và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 
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Điều Lệ năm 2021 : Được điều chỉnh:  

Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu 
biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 
Điều 21 của Điều Lệ  và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 
 

4- Hội đồng Quản trị : 

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

Điều Lệ năm 2019 :  

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) 
tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. 

Điều Lệ năm 2021 : Được điều chỉnh:  

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có 
quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị , 

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

Điều Lệ năm 2019 :  

1.   Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người.  

Điều Lệ năm 2021 : Được điều chỉnh:  

1.   Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 6 người.  

+ Điều 27: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 

Điều Lệ năm 2021 : Được điều chỉnh tại một số nội dung :  

Điều chỉnh Khoản 2 :  

i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và 
Kế toán trưởng Công ty;  

l. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành 
lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ; quyết định chấm dứt 
hoạt động của công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ; quyết 
định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; 

5- Trưởng Ban Kiểm soát: 

Điều Lệ năm 2019: 

Điều 37- Khoản 3 : Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên 
nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. 

Điều Lệ năm 2021:  được điều chỉnh: 

Điều 38 – khoản 1: Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc 
một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh 
hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 
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6- Ngăn ngừa xung đội lợi ích  
 
Điều lệ 2019 :  Điều 40 : 1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc 
điều hành và người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định 
tại Điều 159 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác. 
 
Điều lệ 2021 : Điều 42: 1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 
giám đốc, các phó Tổng Giám đốc , Kế toán trưởng Công ty phải công khai các lợi ích có 
liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan. 
 

7- Những nội dung thay đổi khác :  

Những nội dung thay đổi khác được thực hiện theo Điều lệ mẫu được ban hành theo 
Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính về việc 
“Hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị 
định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Chứng khoán 

Trên đây là nội dung tóm lược những thay đổi chính yếu trong Bản Điểu lệ năm 
2021, Những nội dung trên đã đượcc điều chỉnh  bổ sung trong Dự thảo Điều lệ tổ chức và 
hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi năm 2021 (gửi kèm theo tài liệu).  

 

 

 
 



 

         CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 
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                         CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI  

 
 

 
                            (Kèm theo Tờ trình số 18/TTr-QNS-HĐQT ngày 11 /3 /2021 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

           Quảng Ngãi, tháng 4 năm 2021 

DỰ THẢO 
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MỤC LỤC 
  Trang 

 PHẦN MỞ ĐẦU 5 

I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ   

Điều 1  Giải thích thuật ngữ 5 

II  TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI 
DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

6 

Điều 2 Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 
doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 

6 

Điều 3 Người đại diện theo pháp luật của Công ty 6 
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PHẦN MỞ ĐẦU  

Điều lệ này được thông qua các nội dung điều chỉnh theo quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông tổ chức vào ngày 3 tháng 4 năm 2021. 

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ 

Điều 1. Giải thích thuật ngữ 

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

a. "Vốn điều lệ" là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán và quy định tại Điều 6 
Điều lệ này; 

b. Vốn có quyền biểu quyết là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu 
quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 

c. "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội 
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

d. "Luật Chứng khoán" là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội 
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

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

e. "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; 

g. "Người điều hành Công ty" là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán 
trưởng Công ty; 

h. “Người quản lý Công ty” là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng 
quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc; 

i. “Người giữ chức danh quản lý Đơn vị thành viên” là Giám đốc các Đơn vị 
thành viên, Trưởng các chi nhánh và văn phòng đại diện, Quản đốc phân xưởng sản 
xuất hơi; 

k. “Người giữ chức danh quản lý phòng Ban Công ty” là Trưởng các phòng ban 
Công ty; 

l. "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 
Luật Chứng khoán; 

m. "Cổ đông" là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ 
phần; 

n. "Cổ đông sáng lập" là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký 
tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần; 

o. "Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán; 

p. "Thời hạn hoạt động" là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại 
Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công 
ty thông qua bằng nghị quyết; 

q. "Công ty" là Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi; 

r. “Các Đơn vị thành viên” là các đơn vị trực thuộc Công ty (Nhà máy, Xí 
Nghiệp, Trung Tâm, các chi nhánh và văn phòng đại diện …) và Công ty con của Công 
ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi;  



 
Điều lệ công ty CP Đường Quảng Ngãi - năm 2021                                                                                                                        Trang 6/40 

s. “Các phòng ban Công ty” là các phòng ban chuyên môn tại Văn phòng Công ty; 

t. "Giấy tờ pháp lý của cá nhân" là một trong các loại giấy tờ sau đây: thẻ Căn 
cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp 
pháp khác; 

u. "Giấy tờ pháp lý của tổ chức" là một trong các loại giấy tờ sau đây: Quyết 
định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác; 

v. "Bản sao" là giấy tờ được sao từ sổ gốc hoặc được chứng thực từ bản chính 
bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc đã được đối chiếu với bản chính. 

2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác 
bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế. 

3. Các tiêu đề (Mục, Điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu 
nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.  

II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA 
ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN 

THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 
và thời hạn hoạt động của Công ty 

1. Tên Công ty 

- Tên tiếng Việt:      CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 

- Tên tiếng Anh:          Quang Ngai Sugar Joint Stock Company 

- Tên viết tắt:                                       QNS 

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

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: 

- Địa chỉ trụ sở chính: 02 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

- Điện thoại               : 0255.3726110 

- Fax                          : 0255.3822843 

- E-mail                     : info@qns.com.vn 

- Website                   : www.qns.com.vn 

4. Công ty có thể thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh tại 
địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết 
định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép. 

5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 54 hoặc gia 
hạn hoạt động quy định tại Điều 55 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu 
từ ngày thành lập và là vô thời hạn. 

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

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, là: Tổng giám đốc Công ty 

Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty được qui 
định tại Điều 12 và Điều 13 của Luật Doanh Nghiệp.  
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III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty  

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

STT Tên ngành 
Mã 

ngành 

1 Sản xuất đường 1072 

2 Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050 

  Chi tiết: Chế biến sữa đậu nành và các sản phẩm từ sữa đậu nành   

3 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610 

4 Sản xuất các loại bánh từ bột 1071 

5 Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012 

  Chi tiết: Sản xuất các loại phân bón vô cơ, vi sinh   

6 Dịch vụ ăn uống khác 5629 

7 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320 

8 Bán buôn đồ uống 4633 

  Chi tiết: Kinh doanh bia, đồ uống   

9 Thoát nước và xử lý nước thải 3700 

10 Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073 

11 Sửa chữa máy móc thiết bị 3312 

12 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390 

13 Bán buôn thực phẩm 4632 

  Chi tiết: Kinh doanh đường, mật, sữa, bánh kẹo   

14 Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600 

  Chi tiết: Khai thác nước khoáng   

15 Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103 

16  Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104 

  Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước ngọt các loại   

17  Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210 

18 Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131 

  Chi tiết: - Nhân và chăm sóc cây mía giống   

                - Nhân và chăm sóc cây đậu nành giống   

19 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163 

20 Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161 

  Chi tiết: Trồng mía    

21 
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử 
dụng hoặc đi thuê 

6810 
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22 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592 

  
Chi tiết: Gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí phục vụ các ngành sản 
xuất và dân dụng   

23 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299 

24 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 

25 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510 

26 Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821 

  Chi tiết: Kinh doanh và chế tạo công cụ máy nông nghiệp   

27 Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829 

  Chi tiết: Sản xuất máy trồng, máy chăm sóc và máy thu hoạch mía   

28 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 

  Chi tiết:   

  - Kinh doanh phân bón vô cơ, vi sinh   

  - Kinh doanh vỏ chai thủy tinh, két nhựa các loại   

  - Kinh doanh mía giống, mía nguyên liệu, cồn, nha (đường Glucoza)   

  
- Kinh doanh chế phẩm, phế liệu thu hồi trong sản xuất: mật rỉ, bã đậu 
nành, malt bia, bã mía, bã bùn.   

 - Kinh doanh giống đậu nành, đậu nành nguyên liệu  

29 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079 

  Chi tiết:    

  - Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nha (đường Glucoza)   

  
- Sản xuất và kinh doanh cồn (Ethanol): cồn thực phẩm, cồn nhiên 
liệu, cồn nhiên liệu biến tính, cồn công nghiệp; Sản xuất và kinh 
doanh CO2 thực phẩm và CO2 công nghiệp   

30 Trồng cây có hạt chứa dầu 0117 

31 Xử lý hạt giống để nhân giống 0164 

32 
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học 
tự nhiên và kỹ thuật  

 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học 
tự nhiên 7211 

 
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học 
kỹ thuật và công nghệ 7212 

33 
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân 
vào đâu 

7490 

  Chi tiết: Tư vấn về nông học   

34 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230 

35 Sản xuất điện 3511 

36 Chuẩn bị mặt bằng 4312 
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Chi tiết: San ủi, làm đất, cày đất, làm đường kênh mương nội đồng và 
giao thông vùng nguyên liệu mía   

37 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899 

38 Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống 3520 

  Chi tiết: Sản xuất và cung cấp khí biogas và khí hơi nước   

39 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130 

40 Dịch vụ đóng gói 8292 

41 Sản xuất các cấu kiện kim loại  2511 

42 Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại  2512 

43 Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513 

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

45 Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816 

46 Lắp đặt hệ thống điện 4321 

47 
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không 
khí 

4322 

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là: 

Công ty không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi 
ngành nghề kinh doanh đã đăng ký nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận, nâng cao giá trị 
Công ty và không ngừng nâng cao thu nhập cho nhà đầu tư, tạo điều kiện làm việc cho 
người lao động; huy động và sử dụng vốn của các nhà đầu tư một cách hiệu quả; đồng 
thời làm tròn nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước.  
 

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

Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy định tại 
Điều lệ này đã đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan đăng ký kinh 
doanh và đã công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia 

IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN 

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần:  

1. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm ban hành Điều lệ này là : 3.569.399.550.000 
đồng (bằng chữ: Ba ngàn, năm trăm sáu mươi chín tỷ, ba trăm chín mươi chín triệu, 
năm trăm năm mươi ngàn đồng) 

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 356.939.955 cổ phần với mệnh giá là 
10.000 đồng/cổ phần. 

2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù 
hợp với các quy định của pháp luật. 

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ thông. Các 
quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, 
Điều 13 Điều lệ này. 

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của 
Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật 
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5. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 
tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại 
hội đồng cổ đông quyết định khác, số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội 
đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó 
cho cổ đông và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã 
chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận 
khác. 

6. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức 
được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành.  

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

Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và 
loại cổ phần sở hữu. 

2.  Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu 
đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội 
dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp. 

3. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ 
đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông 
phải bao gồm các nội dung sau đây: 

a. Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác; 

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

Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác 

Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có 
chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty. 

Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần 

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ trường hợp phát hành cho người 
lao động có lựa chọn của Công ty hoặc phát hành cho các đối tượng ưu tiên khác có 
thời gian hạn chế chuyển nhượng nêu trong từng phương án phát hành được Đại hội 
đồng cổ đông hoặc Hội đồng Quản trị thông qua. 

2. Việc chuyển quyền sở hữu cổ phần được thực hiện theo các quy định của pháp luật 
về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

3. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các 
quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn 
cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi 
khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 10. Thu hồi cổ phần 

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả để mua cổ 
phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền 
còn lại cùng với lãi phát sinh trên khoản tiền đó (theo lãi suất tiền vay trung dài hạn của 
Ngân hàng vào thời điểm thông báo) và chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá 
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cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh do việc không 
thanh toán đầy đủ. 

2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là bảy 
(07) ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ 
trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị 
thu hồi. 

3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn 
trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện. 

4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 
3 Điều 112 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, 
tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp. 

5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ 
phần đó, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã 
đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh vào thời điểm thu hồi 
theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh 
toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá 
trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi. 

6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm 
thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn 
trong việc gửi thông báo. 

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT  

Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát 

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

1. Đại hội đồng cổ đông; 

2. Hội đồng quản trị; 

3. Ban kiểm soát; 

4. Tổng giám đốc. 

VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

Điều 12. Quyền của cổ đông 

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: 

a. Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền 
biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác 
được qui định tại Điều lệ này, theo pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một 
phiếu biểu quyết; 

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

c. Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của 
từng cổ đông trong Công ty; 
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d. Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy 
định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của 
pháp luật có liên quan và trường hợp qui định tại khoản 1 điều 9 Điều lệ này; 

đ. Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh 
sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; 

e. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại 
hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

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

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

i. Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở 
hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ 
phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại 
hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;  

k. Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty 
công bố theo quy định của pháp luật ;  

l. Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ 
nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của 
Luật Doanh nghiệp;  

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

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các 
quyền sau:  

a. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp; 

b. Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng 
quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, 
giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí 
mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty; 

c. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều 
hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải 
bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của 
cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý 
của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời 
điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ 
sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; 

d. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị 
phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày 
khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, 
vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp; 

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

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có 
quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội 
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đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo quy định tương ứng tại Điều 25 và Điều 
36 của Điều Lệ này; và thực hiện như sau: 

a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị 
và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước 
khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông; 

b. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc 
nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo 
quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm 
soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số 
ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số 
ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử. 

Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông 

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau: 

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

2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình 
thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ 
đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì 
cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách 
nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ 
phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra. 

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

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

5. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và 
pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung 
cấp cho tổ chức, cá nhân khác. 

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

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

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

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

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

7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện 
một trong các hành vi sau đây: 

a. Vi phạm pháp luật; 

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

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

8. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 
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Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định 
cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong 
thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định 
gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không 
quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội 
đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định 
là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. 

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa 
điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy 
định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được 
kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các 
khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời 
đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của 
Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được 
chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của 
Công ty. 

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

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

b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng 
thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; 

c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 
của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện 
bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ 
đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký 
của các cổ đông có liên quan; 

d. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

đ. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

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

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 
ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại 
như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c 
và điểm d khoản 3 Điều này; 

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 
quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm 
soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 
khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp; 

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 
định tại điểm b khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c 
khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ 
đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; 



 
Điều lệ công ty CP Đường Quảng Ngãi - năm 2021                                                                                                                        Trang 15/40 

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng 
cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, 
tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu 
tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không 
bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại. 

d. Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 
140 Luật Doanh nghiệp. 

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

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

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

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

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

d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở 
lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

đ. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; 

e. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

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

h. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 
kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty; 

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

k. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội 
đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

l. Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban 
kiểm soát; 

m. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty 
kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm 
toán viên được chấp thuận khi xét thầy cần thiết; 

n. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. 

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

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

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

c. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng 
quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;  

d. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt 
động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; 

đ. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban 
kiểm soát; 
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e. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; 

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

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

i. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với 
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

k. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty 
kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy 
cần thiết; 

l. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty; 

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

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

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

p. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở 
lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

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

r. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại 
khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài 
sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; 

s. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 
155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Chứng khoán; 

t. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng 
quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; 

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

3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa 
ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

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

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham 
dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp 
thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp. 

2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 
định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy 
định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức 
được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy 
quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. 

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi 
đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm 
văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ 
chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty). 
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3. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn 
có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: 

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

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

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

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo 
về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc 
trước khi cuộc họp được triệu tập lại. 

Điều 17. Thay đổi các quyền 

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có 
hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ 
đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất 
lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được 
số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên 
tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi 
loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý 
kiến bằng văn bản. 

2. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua 
việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu 02 cổ đông (hoặc đại diện 
theo ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu 1/3 giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó 
đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ 
chức lại trong thời hạn 30 ngày tiếp theo và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó 
(không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua 
đại diện theo ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp 
của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại 
đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần 
cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên. 

3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các 
quy định tại Điều 19, 20 và 21 Điều lệ này. 

4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền 
với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến 
việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đổi khi Công ty phát 
hành thêm các cổ phần cùng loại. 

Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông bất thường được triệu tập theo các trường hợp quy định tại khoản 4 
Điều 14 Điều lệ này. 

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

a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp 
Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được 
lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công 
ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội 
đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng; 
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b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; 

c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 

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

đ. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; 

e. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông 
có quyền dự họp; 

g. Các công việc khác phục vụ đại hội. 

3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng 
phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên 
trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch 
chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu 
tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong 
Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp 
(tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình 
họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại 
đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. 
Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, 
thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có 
thể tiếp cận, bao gồm: 

a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; 

b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành 
viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; 

c. Phiếu biểu quyết; 

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

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền 
kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng 
văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc 
cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần cổ đông, vấn 
đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.  

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại 
khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

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

b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 
5% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này; 

c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông; 

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định 
tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp 
quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và 
nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. 
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Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện 
trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.  

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại 
khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, 
kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được 
tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên. 

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại 
khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 
ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba 
được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. 

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

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và 
phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết 
theo trình tự sau: 

a. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện 
theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và 
tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông 
đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung 
chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán 
thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số 
thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành 
hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay 
trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc 
giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do 
Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;  

b. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người 
được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có 
quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách 
nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung 
đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.  

2. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau: 

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội 
đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị 
triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các 
thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp 
theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban 
kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những 
người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; 

b. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại 
hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có 
số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; 

c. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp; 
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d. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề 
nghị của chủ tọa cuộc họp. 

3. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong 
phiên khai mạc. Chương trình phải xác định thời gian đối với từng vấn đề trong nội 
dung chương trình họp. 

4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành 
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được 
thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp. 

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

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

c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người 
triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và 
áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa 
hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác. 

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung 
chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán 
thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay sau khi tiến 
hành biểu quyết vấn đề đó.  

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn 
được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp 
này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 

7. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây: 

a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp 
pháp, hợp lý khác; 

b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những 
người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến 
triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra 
khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự 
họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ 
được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây: 

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

b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp 
tham gia, thảo luận và biểu quyết; 

c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không 
được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 

9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định 
tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người 
dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết 
được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành. 

10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông 
thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu 
quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại 
Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 
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tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Chứng khoán. 

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

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 
65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường 
hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: 

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

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

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

d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được 
ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

đ. Tổ chức lại, giải thể Công ty; 

e. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty 

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu 
biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 
Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp 
và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công 
ty; 

4. Việc 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 
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 định tại 
quy chế bầu cử. 

Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua 
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của 
Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết 
của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp 
quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp. 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu 
quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách 
thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 
Điều 18 Điều lệ này. 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 
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a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b. Mục đích lấy ý kiến; 

c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ 
đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ 
trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy 
tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của 
từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; 

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

đ. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến 
đối với từng vấn đề lấy ý kiến; 

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

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị; 

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, 
fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây: 

a. Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ 
đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật 
của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì 
dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

b. Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải 
được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu; 

c. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung 
phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp 
gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là 
phiếu không tham gia biểu quyết. 

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám 
sát của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên 
bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

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

c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân 
biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi 
phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn 
đề; 

đ. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

e. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người 
giám sát kiểm phiếu. 

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm 
phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm 
phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông 
qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác. 
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6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 
ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có 
thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 
24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua 
và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở 
chính của Công ty. 

8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được 
số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu 
quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng 
cổ đông.  

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

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và 
lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm 
bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

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

c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 

d. Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

đ. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng 
cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp; 

e. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh 
sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng; 

g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ 
phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành 
và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; 

h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; 

i. Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký.  

Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực 
nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội 
dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký 
biên bản họp. 

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết 
thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp 
phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 

3. Nghị quyết, Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực 
pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng 
Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp 
dụng.  

4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký 
dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính 
kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được 
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công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng 
khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

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

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội 
đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ 
đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền 
yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung 
nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm 
nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy 
định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ này. 

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

VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

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

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố 
thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại 
hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về 
các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết 
bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và 
phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất 
của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến 
ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây: 

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b. Trình độ chuyên môn; 

c. Quá trình công tác; 

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

đ. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

e. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty; 

Công ty có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ 
chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên 
quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có). 

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có 
quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. 

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

 và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn 
không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, 
Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo 
quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động 
của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên 
phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên 
Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định 
tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp. 

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

1.   Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 6 người.  

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được 
bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị 
cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị 
cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. 

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

Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản 
trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị 
kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng 
quản trị. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong 
trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại 
Điều 160 Luật Doanh nghiệp. 

5. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy 
định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

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

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

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để 
quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc 
thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội 
đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: 

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh 
hằng năm của Công ty; 

b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; 

c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào 
bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; 
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đ. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 
Luật Doanh nghiệp; 

e. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư có tổng giá trị từ 10.000.000.000 
(Mười tỷ) đồng Việt Nam trở lên; 

g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có 
giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của 
Công ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh 
nghiệp; 

i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, các Phó Tổng 
Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích 
khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng 
thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền 
lợi khác của những người đó; 

k. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý Công ty khác trong điều 
hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

l. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định 
thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ; quyết định 
chấm dứt hoạt động của công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 
doanh ; quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; 

m. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu 
tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị 
quyết; 

n. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ 
đông; 

o. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc 
xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

p. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty; 

q. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về 
quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Quy chế về công bố 
thông tin của Công ty; 

r. Giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị, 
thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác, bao gồm việc sử dụng 
tài sản công ty sai mục đích và lạm dụng các giao dịch với bên liên quan. 

s. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty. 

t. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho 
thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty. 

u. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 
khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty. 

3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng 
quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. 
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Điều 28: Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả 
và hiệu quả kinh doanh. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công 
việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội 
đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng 
thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị 
do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. 

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của 
Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện 
thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội 
đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng 
quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc 
khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có 
thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, 
hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng 
quản trị. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở 
và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành 
viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham 
dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội 
đồng quản trị . 

Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong 
số các thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì 
và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng 
quản trị; 

đ. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

e. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công 
ty. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi 
nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 
nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. 
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5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được 
nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện 
quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy 
quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình 
phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở 
giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có 
khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong 
số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên 
còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị. 

Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị 
trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc 
họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập 
và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu 
bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 
người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a. Có đề nghị của Ban kiểm soát; 

b. Có đề nghị của Tổng giám đốc Công ty; 

c. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị; 

d. Các trường hợp khác (nếu có). 

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ 
mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường 
hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị 
phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có 
quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông 
báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải 
xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết 
định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu 
quyết của thành viên. 

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương 
tiện điện tử hoặc phương thức khác và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành 
viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty. 

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu 
kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản 
trị. 

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo 
luận nhưng không được biểu quyết. 
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8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên 
dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số 
thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể 
từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn 
một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong 
trường hợp sau đây: 

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

b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 
Điều này; 

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

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

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết 
phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị 
chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng 
kiến của tất cả những người dự họp. 

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được 
ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng 
quản trị chấp thuận. 

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành 
viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc 
về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị  

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát 
triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của 
tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên 
của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên Hội đồng quản trị không 
điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ 
nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu 
ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có 
hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu 
ban. 

 
2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội 
đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ 
công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 

Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công 
ty để hỗ trợ công tác quản trị tại Công ty. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm 
nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp. 

2. Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm 
toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. 
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3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo 
quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; 

b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ 
đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 

c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

d. Tham dự các cuộc họp; 

đ. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định 
của pháp luật; 

e. Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông 
tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; 

g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công 
ty. 

h. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan; 

i. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; 

k. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý 

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm 
trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công 
việc kinh doanh hằng ngày của Công ty.  

Công ty có: Một (01) Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, một (01) Kế toán 
trưởng do Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm theo điểm i Khoản 2 Điều 27 Điều lệ 
này và các chức danh quản lý khác do Tổng Giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm. 

Điều 34. Người điều hành Công ty 

1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế 
toán trưởng Công ty. 

2. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công 
ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ 
cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành 
doanh nghiệp phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong 
hoạt động và tổ chức. 

3. Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty được trả lương và 
thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán 
trưởng Công ty do Hội đồng quản trị quyết định. 

4. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo 
quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng 
trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại 
cuộc họp thường niên. 
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Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc 

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác 
làm Tổng giám đốc. 

2. Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu 
sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước 
pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao. 

3. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số 
nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo 
quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

4. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của 
Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;  

b.Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

c. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty; 

d. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; 

đ Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ 
các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

e. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể 
cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc; 

g. Tuyển dụng lao động; 

h. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

p. Tổng giám đốc Công ty có thể ủy quyền cho những người giữ chức danh quản 
lý các Đơn vị thành viên, những người giữ chức danh quản lý các phòng Ban Công ty 
và cán bộ, nhân viên cấp dưới  đại diện thay mặt Tổng Giám đốc Công ty xử lý công 
việc liên quan đến hoạt động của từng Đơn vị thành viên hoặc lĩnh vực chuyên môn cụ 
thể; 

q. Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Tổng Giám đốc có thể ủy 
quyền cho cá nhân và/ hoặc tổ chức khác thực hiện các công việc liên quan đến nhiệm 
vụ và quyền hạn của mình tùy theo nhu cầu vào từng thời điểm. 

r. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này, các quy chế 
nội bộ của Công ty, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng 
quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay 
thế. 

IX. BAN KIỂM SOÁT 

Điều 36. Ứng cử, đề cử Thành viên Ban Kiểm soát 

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại 
khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này. 



 
Điều lệ công ty CP Đường Quảng Ngãi - năm 2021                                                                                                                        Trang 32/40 

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không 
đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ 
chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy 
chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng 
viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành 
viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. 

Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát 

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của 
thành viên Ban kiểm soát không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm 
kỳ không hạn chế. 

2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại 
khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau: 

a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

b. Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện 
kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó. 

3. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy 
định tại khoản 2 Điều này; 

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c. Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ này 

4. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ 
trường hợp bất khả kháng; 

c. Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm 
soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

d. Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát 

1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; 
việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một 
nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt 
nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, 
kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát: 

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác cung cấp 
các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; 

c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội 
đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông. 



 
Điều lệ công ty CP Đường Quảng Ngãi - năm 2021                                                                                                                        Trang 33/40 

 

Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và 
các quyền, nghĩa vụ sau: 

1. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được 
chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; quyết định tổ chức kiểm 
toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán 
viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết. 

2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của 
thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác. 

4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông. 

5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của 
thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh 
nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong thời 
hạn 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc 
phục hậu quả. 

6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông 
qua. 

7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 
155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Chứng khoán. 

8. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và 
địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của 
Công ty trong giờ làm việc. 

9. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và 
người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác 
quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty. 

10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự 
họp ít nhất là 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi 
tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải 
ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ 
nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát. 

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại 
diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ. 

Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát 

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo 
quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền 
lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm 
soát. 
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2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch 
vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng 
ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp 
thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. 

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh 
của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác 
của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính 
hằng năm của Công ty. 

X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN 
BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các phó Tổng 
Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, 
kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một 
cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty. 

Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các phó 
Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty phải công khai các lợi ích có liên quan theo 
quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều 
hành khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những 
thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người 
điều hành khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm 
soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty đại chúng 
nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với 
những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các 
giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty 
phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật 
chứng khoán về công bố thông tin. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi 
ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều 
hành khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng 
hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan. 

6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 
Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên 
quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây: 

a. Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được 
ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc 
giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành 
viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng 
quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những 
thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan; 
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b. Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 20% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao 
dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 
20% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội 
dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội 
đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được 
công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu 
quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan. 

Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người 
điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn 
thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm 
của mình gây ra. 

2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên 
quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và 
không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là 
thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều 
hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện 
nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của 
Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó 
đã vi phạm trách nhiệm của mình. 

3. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải 
thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) khi giải quyết những vụ việc 
này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những 
người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên. 

XI. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 

Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ 

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau: 

a. Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và 
địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin 
không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, 
biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 
có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng 
quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp 
đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan 
đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty. 

2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra cứu sổ 
sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà người 
đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người 
điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông, 
sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình 
với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật. 
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4. Công ty phải lưu giữ Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, 
nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ 
đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban 
kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định của 
pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan 
đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này. 

5. Điều lệ công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. 

XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN  

Điều 45. Công nhân viên và công đoàn 

1. Tổng giám đốc Công ty phải lập và ban hành chính sách về các vấn đề liên quan đến 
việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, 
khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành Công ty. 

2. Tổng giám đốc Công ty phải lập và ban hành chính sách về các vấn đề liên quan đến 
quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính 
sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy 
chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành. 

XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN  

Điều 46. Phân phối lợi nhuận 

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng 
năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. 

2. 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. 

3. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên 
quan tới một loại cổ phiếu. 

4. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán 
toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi 
quyết định này. 

5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được 
chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể 
thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài 
khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng 
các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận 
được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho 
cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại 
Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc 
Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. 

6. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị 
quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo 
ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán 
khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu 
khác. 
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7. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của 
pháp luật. 

 

 

XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 

Điều 47. Tài khoản ngân hàng 

1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam. 

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, 
Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật. 

3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài 
khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản. 

Điều 48. Năm tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 01 hàng năm và kết thúc 
vào ngày thứ 31 của tháng 12 hằng năm.  

Điều 49. Chế độ kế toán 

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán 
đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành chấp thuận. 

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định 
pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, 
có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty. 

3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Công ty 
có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn 
ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp 
luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp. 

XV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, VÀ TRÁCH NHIỆM 
CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Điều 50. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý 

1. Công ty phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán 
theo quy định của pháp luật. Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán 
theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp 
cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo 
quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh một 
cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty. 

3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo cáo tài 
chính quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và 
nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 51. Báo cáo thường niên 
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Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về 
chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

 

 

XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY 

Điều 52. Kiểm toán 

1. Đại hội đồng cổ đông chỉ định một Công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh 
sách các Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa 
chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho 
năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng 
quản trị. 

2. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty. 

3. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty được 
tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các 
thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được phát biểu ý kiến 
tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. 

XVII. DẤU CỦA CÔNG TY 

Điều 53. Dấu của Công ty 

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số 
theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 

2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công 
ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty. 

3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý dấu của Công ty theo quy định 
của pháp luật hiện hành. 

XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY 

Điều 54. Giải thể công ty 

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau: 

a. Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia 
hạn; 

b. Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế 
có quy định khác; 

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.  

2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ 
đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông 
báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy 
định. 

Điều 55. Gia hạn hoạt động 
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1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất 07 tháng trước khi kết 
thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của 
Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị. 

2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có số cổ đông đại diện từ 65% trở lên tổng số 
phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành. 

 

Điều 56. Thanh lý 

1. Tối thiểu 06 tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi có 
quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm 03 
thành viên, trong đó 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và 01 thành viên 
do Hội đồng quản trị chỉ định từ 01 công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị 
các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn 
trong số nhân viên của Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan 
đến thanh lý được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty. 

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành 
lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt Công ty trong 
tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan hành 
chính. 

3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau: 

a. Các chi phí thanh lý; 

b. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác 
của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; 

c. Nợ thuế; 

d. Các khoản nợ khác của Công ty; 

đ. Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên 
đây được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước. 

XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 

Điều 57. Giải quyết tranh chấp nội bộ 

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công ty, 
quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công 
ty, các quy định pháp luật khác hoặc thỏa thuận giữa: 

a. Cổ đông với Công ty; 

b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hay người điều 
hành khác; 

Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. 
Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, 
Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày 
các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp 
phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng 
quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung 
gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp. 
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2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng 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, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc Tòa án. 

3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc thanh 
toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án. 

 

XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ  

Điều 58. Điều lệ công ty 

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết 
định. 

2. Trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề 
cập trong bản Điều lệ này hoặc trường hợp có quy định pháp luật mới khác với điều 
khoản trong Điều lệ này thì áp dụng những quy định đó để điều chỉnh hoạt động của 
Công ty. 

XXI. NGÀY HIỆU LỰC  

Điều 59. Ngày hiệu lực 

1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 
Đường Quảng Ngãi nhất trí thông qua nội dung điều chỉnh ngày 03  tháng 4 năm 2021 
tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi . 

2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó: 

a. Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương; 

b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban 
nhân dân Tỉnh, Thành phố; 

c. Bốn (04) bản lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội 
đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. 

                                                                   
                                                                CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 
                                                               NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
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CÔNG TY CP ĐƯỜNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
     QUẢNG NGÃI      Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc  
  
      Quảng ngãi, ngày  30  tháng 03  năm 2021 

 

NỘI DUNG TÓM LƯỢC 
NHỮNG THAY ĐỔI CHÍNH YẾU CỦA QUI CHẾ NỘI BỘ 

VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 
(Kèm theo Tờ trình số 18/TTr-QNS-HĐQT ngày 11 /3 /2021 ) 

 

I- Căn cứ sửa đổi  Qui chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Đường Quảng 
Ngãi:  

 - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

- Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ về 
việc “Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”; 

- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính về 
việc “Hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 
Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi năm 2021 
(viết tắt : Điều lệ năm 2021); 

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Đường Quảng Ngãi năm 2018 
(Quy chế nội bộ năm 2018); 

- Tình hình thực tiễn quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 
ty. 

II- Những nội dung thay đổi chính yếu: 

Căn cứ theo Quy chế nội bộ năm 2018, Mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty 
được ban hành tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính, các 
qui định pháp luật liên quan và tình hình thực tiễn hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ 
năm 2021 được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với các qui định hiện hành. 

Tóm lược một số nội dung thay đổi chính yếu như sau: 

1- Về tổng thể : 

         + Quy chế nội bộ năm 2018 : Gồm 11 Chương, 44 Điều 

         + Quy chế nội bộ năm 2021:  Gồm 8 Chương 50 Điều. 

            Nội dung sửa đổi chủ yếu là sắp xếp lại và bổ sung một số điều trước đây đã có qui 
định tại các văn bản pháp luật liên quan (Luật, nghị định)  nhưng chưa được đưa vào quy 
chế như: 

- Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông (Điều 3) 

- Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông (Điều 4) 
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Và một số nội dung mới được bổ sung, điều chỉnh do các qui định pháp luật (Luật 
Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán) thay đổi. 

Đồng thời, những nội dung liên quan được thay đổi theo Điều Lệ năm 2021 cũng 
đã được điều chỉnh, bổ sung tại Qui chế nội bộ năm 2021. 

2- Nội dung về triệu tập Đại hội đồng cổ đông (Điểm c Khoản 1 Điều 4) 

“1. Hội đồng quản trị triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong trường 
hợp sau đây: 

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 
của Luật doanh nghiệp; 

+ Luật DN 2014 quy định: nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% trở lên có quyền  triệu 
tập họp ĐHĐCĐ trong trường hợp pháp luật quy định. 

+ Luật DN 2020 quy định: nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 05% trở lên có quyền  triệu 
tập họp ĐHĐCĐ trong trường hợp pháp luật quy định. 

3- Nội dung về các hình thức họp Đại hội đồng cổ đông 

Luật chứng khoán 2019 quy định: đưa quy định về tổ chức Đại hội đồng cổ đông 
bằng hình thức hội nghị trực tuyến vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. 

Qui chế nội bộ 2021 bổ sung :Điều 5. Các hình thức họp Đại hội đồng cổ đông: 

1. Công ty có thể lựa chọn việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị 
quyết bằng một trong các hình thức sau: 

a. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc 
họp Đại hội đồng cổ đông (Đại hội trực tiếp). 

b. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng 
văn bản. 

c. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức Đại hội trực tuyến. 

d. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức Đại hội trực tiếp 
kết hợp với trực tuyến. 

4- Nội dung về lập danh sách cổ đông  và thông báo về việc chốt danh sách cổ đông 
có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (Điều 6) 

Khoản 2. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không 
quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.” 

+ Luật DN 2014 quy định: Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ 
đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội 
đồng cổ đông. 

+ Luật DN 2020 Điều 141 quy định: Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội 
đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ 
đông. 
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4- Nội dung về  Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 

    + Quy chế nội bộ năm 2018 :    Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người.  

    + Quy chế nội bộ năm 2021 :    Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 6 người.  

Trên đây là nội dung tóm lược những thay đổi chính yếu trong Bản Quy chế nội bộ 

năm 2021. Những nội dung trên đã đượcc điều chỉnh  bổ sung trong Dự thảo Qui chế nội 
bộ về quản trị  Công ty CP Đường Quảng Ngãi năm 2021 (gửi kèm theo tài liệu).  
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY  

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã 

Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành; 

 Căn cứ Luật Chứng khoán  số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã 

Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 tháng 2019 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành; 

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật chứng khoán; 

Căn cứ  Thông tư số 116/2020/TT-BTC  ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ tài 

chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 

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

hành một số điều của Luật chứng khoán. 

 Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đường Quảng Ngãi. 

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số ___ ngày     tháng      năm 2021 

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Đường Quảng 

Ngãi. 

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi bao gồm các nội dung 

sau:  
 

CHƯƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế nội bộ về quản trị công ty quy định các nội dung 

về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám 

đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi 

nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các hoạt động 

khác theo quy định tại Điều lệ công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và những người liên quan. 

 

 

DỰ THẢO 
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Điều 2. Giải thích thuật ngữ 

1. Các thuật ngữ đã được định nghĩa tại Điều lệ của Công ty thì mặc nhiên được 

hiểu và áp dụng tương tự trong Quy chế này. Các thuật ngữ được định nghĩa và từ viết 

tắt dưới đây được hiểu như sau: 

a. “Quản trị Công ty” là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho Công ty được định 

hướng điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và 

những người có liên quan đến công ty. Các nguyên tắc quản trị Công ty bao gồm: 

- Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả; 

- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông; 

- Đối xử công bằng giữa các cổ đông; 

- Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến Công ty; 

- Minh bạch trong hoạt động của Công ty; 

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lãnh đạo và kiểm soát Công ty có hiệu quả. 

b. “Điều lệ Công ty” là Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng 

Ngãi, bao gồm mọi nội dung, văn bản của Điều Lệ được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung tại 

từng thời điểm sau khi được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua hợp lệ. 

c. “ĐHĐCĐ” là Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đường Quảng Ngãi 

d. “HĐQT” là Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi 

e. “Ban Tổng Giám đốc” bao gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc 

2. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản của Điều lệ 

hoặc văn bản pháp luật, bao gồm cả những sửa đổi bổ sung hoặc văn bản thay thế các 

văn bản đó. 
 

CHƯƠNG II.  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
 

Điều 3. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 

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

quyết định cao nhất của Công ty. 

Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn 

(04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp 

Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 

tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ 

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

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

2. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 15 Điều 

lệ Công ty.  
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Điều 4. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông 

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

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

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

kiểm toán. 

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

trường hợp sau đây: 

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

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

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

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

115 của Luật doanh nghiệp; 

d. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

đ. Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

3. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: 

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 

ngày kể từ ngày xảy ra trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này hoặc nhận 

được yêu cầu triệu tập họp quy định tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều này. Trường hợp 

Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch 

Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải bồi thường thiệt hại phát sinh 

cho công ty. 

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

theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban 

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

của Luật doanh nghiệp. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty. 

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

định tại điểm b khoản 3 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại 

khoản 2 Điều 115 của Luật doanh nghiệp có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp. 

Điều 5. Các hình thức họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Công ty có thể lựa chọn việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị 

quyết bằng một trong các hình thức sau: 

a. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Đại hội trực tiếp). 

b. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng 

văn bản. 

c. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức Đại hội trực tuyến. 
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d. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức Đại hội trực tiếp 

kết hợp với trực tuyến. 

 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua 

bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: 

a. Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty; 

b. Định hướng phát triển công ty; 

c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

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

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

trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều 

lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; 

e. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

g. Tổ chức lại, giải thể công ty. 

Điều 6. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp và thông báo về việc chốt danh 

sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Công ty công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp 

Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. 

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

quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông. 

3. Cổ đông có quyền xác minh tính chính xác của thông tin trên sổ đăng ký cổ 

đông về chính bản thân họ và số cổ phần mà họ nắm giữ. Cổ đông có quyền yêu cầu sửa 

đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những thông tin cần thiết của mình trong danh 

sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 12 của Điều lệ Công ty. 

4. HĐQT có thể bổ sung hoặc thay đổi danh sách cổ đông sau ngày đăng ký cuối 

cùng cho mục đích sửa chữa những sai sót liên quan đến thông tin cổ đông. 

Điều 7. Thông báo triệu tập và chương trình Đại hội đồng cổ đông 

1. HĐQT triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

được triệu tập theo các trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 4 Điều 14 

Điều lệ Công ty .  

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc qui định 

tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty.  

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

cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày 

khai mạc. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, 

địa chỉ liên lạc của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác (nếu có) đối 

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

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

trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch 

chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. 

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ 

được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin 

điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại 

hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để 

các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm: 

a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; 

b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu 

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

c. Phiếu biểu quyết; 

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

4. Qui định về kiến nghị của cổ đông đưa vào chương trình họp :  

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ 

Công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. 

Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc 

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

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

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

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

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

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

5% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ Công ty; 

+ Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông; 

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

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

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

trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ 

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

Điều 8. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình 

thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

1. Cách thức đăng ký tham dự và việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại 

hội đồng cổ đông 
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a. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ 

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

đăng ký hết. 

b. Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, Công ty sẽ thông báo cho cổ 

đông xác nhận trước việc tham dự bằng cách gửi Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ 

đông đến Công ty bằng một trong các hình thức sau: Fax, email, hoặc đăng ký trực tiếp 

với Hội đồng quản trị Công ty. 

c. Trường hợp cổ đông không thể tham dự trực tiếp thì có thể ủy quyền cho cá 

nhân, tổ chức đại diện tham dự theo quy định tại Điều 16 Điều lệ Công ty. Người được 

ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba. 

d. Việc đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ được quy định tại khoản 1 Điều 20 

của Điều lệ Công ty. Cổ đông khi tham dự Đại hội mang theo Giấy tờ pháp lý (bản 

chính) để xuất trình khi đăng ký. 

2. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông  

Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 19 

Điều lệ Công ty. 

3. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cách thức bỏ 

phiếu, cách thức kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu  

a. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

được quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty. 

b. Căn cứ theo tình hình thực tế, cách thức bỏ phiếu, cách thức kiểm phiếu và 

thông báo kết quả kiểm phiếu sẽ được qui định cụ thể tại Qui chế làm việc của từng lần 

tổ chức Đại hội đồng cổ đông  .  

Qui chế làm việc của Đại Hội đồng cổ đông phải được đại biểu cổ đông biểu 

quyết thông qua trước khi tiến hành Đại hội.  

4. Điều kiện để Nghị Quyết được thông qua: 

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

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

hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: 

+ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

+ Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

+ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; 

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

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

+ Tổ chức lại, giải thể Công ty; 

+ Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty 
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 b. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số 

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

điểm a khoản 4 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp; 

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

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

tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 

công ty; 

d. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và 

nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu 

đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành. 

5. 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 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 định tại quy chế bầu cử. 

6. Lập biên bản họp và công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

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

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

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

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

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

+ Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 

+  Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

+ Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp; 

+ Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh 

sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương 

ứng; 

+ Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ 

phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành 

và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; 

+ Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; 
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+ Chữ ký của chủ tọa và thư ký. 

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý 

như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và 

bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 

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

kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính 

trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 

c. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện 

tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông 

trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp. 

d. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những 

công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản 

đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) 

ngày kể từ khi gửi biên bản. 

đ. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự 

họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời 

họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.  

e. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được công bố theo các quy định hiện hành 

của pháp luật. 

7. Cách thức phản đối Nghị quyết 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 12 Điều lệ Công ty có quyền yêu cầu 

Tòa 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:  

a. 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 2 Điều 152 Luật Doanh nghiệp.  

b. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty.  

Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của 

Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem 

xét tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 ngày theo trình tự, thủ tục 

quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

Điều 9. Trình tự, thủ tục Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình 

thức lấy ý kiến bằng văn bản 

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

quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 
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1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường 

hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp. 

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

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

quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu 

cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định 

tại khoản 3 Điều 22 Điều lệ Công ty. 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

b. Mục đích lấy ý kiến; 

c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ 

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

sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng 

loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; 

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

đ. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý 

kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến; 

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

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị; 

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi 

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

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

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

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

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

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

được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu; 

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

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

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

phiếu không tham gia biểu quyết. 

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

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

c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó 

phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương 

thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

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

vấn đề; 

đ. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

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

giám sát kiểm phiếu. 

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm 

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

phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông 

qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác. 

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

hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị 

quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong 

thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 

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

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

tại trụ sở chính của Công ty. 

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

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

biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông.  

9. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu 

đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất 

cả cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi 

bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu 

được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên 

tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 

Điều 10. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng 

hình thức Đại hội trực tuyến và hình thức Đại hội trực tiếp kết hợp với trực tuyến. 

1. Đại hội trực tuyến là hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông có sử dụng 

phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho 

phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến của Đại hội, thảo 

luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. 

Phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ 

thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.  
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Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. 

Trong đó địa điểm chính là nơi chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là 

nơi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống bằng tài khoản truy cập đã được Công ty CP 

Đường Quảng Ngãi cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.  

Bỏ phiếu điện tử là việc cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua hệ thống bỏ 

phiếu điện tử theo quy định tại Quy chế làm việc của từng lần tổ chức Đại hội đồng cổ 

đông.  

2. Căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty tại từng thời điểm, HĐQT quyết định 

việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức đại hội trực 

tuyến hoặc hình thức đại hội trực tiếp kết hợp với trực tuyến.  

Việc triệu tập, lập danh sách cổ đông có quyền dự họp, thông báo mời họp, chuẩn 

bị chương trình và tài liệu kèm theo được quy định tại Điều 18 Điều lệ Công ty.  

Trình tự, thủ tục tổ chức cuộc họp, điều kiện tiến hành Đại hội và biểu quyết 

thông qua Nghị quyết … phải đảm bảo tuân thủ các quy định về tổ chức Đại hội đồng cổ 

đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

3. HĐQT có trách nhiệm ban hành các hướng dẫn cần thiết phục vụ cho công tác 

tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.  

4. Lập biên bản họp và công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

Việc lập biên bản và công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thực hiện 

theo Điều 23 Điều lệ Công ty.  

CHƯƠNG III.  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

Điều 11. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành 

viên Hội đồng quản trị  

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

để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc 

thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 27 Điều lệ 

Công ty và các quy định khác theo Luật doanh nghiệp. 

Điều 12. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 6 người. Nhiệm kỳ của thành viên hội 

đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không 

hạn chế.  

Điều 13. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị  

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị 

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. 
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2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị 

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

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

nghiệp 2020; 

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong 

lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của 

Công ty; 

c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội 

đồng quản trị của công ty khác; 

Điều 14. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị 

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề 

cử các ứng viên Hội đồng quản trị.  

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

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

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

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

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

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

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

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

và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

Điều 15. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị 

Việc bầu cử thành viên HĐQT tại ĐHCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn 

phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một 

ứng cử viên, hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt 

buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một 

hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu biểu quyết  còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng 

cử viên nào, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó. Số lượng ứng viên được 

bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.  

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao 

xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành 

viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số 

phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số 

các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí được qui định 

tại Quy chế bầu cử. 
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Điều 16. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng 

quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm theo quy định tại Khoản 1 Điều 

160 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông. 

3. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội 

đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp 

thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông 

chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới đó được coi là có hiệu lực 

vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Trong trường hợp thành viên mới không 

được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến 

trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên 

Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực. 

4. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được 

thông báo và công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị 

trường chứng khoán. 

Điều 17. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị được 

thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán và thị trường 

chứng khoán. 

Điều 18.  Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị 

Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng 

viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối 

thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang 

thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi 

bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, 

chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện 

nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin 

liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu 

sau đây: 

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b. Trình độ học vấn; 

c. Trình độ chuyên môn; 

d. Quá trình công tác; 

e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị 

và các chức danh quản lý khác; 
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 f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng 

viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty; 

g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có); 

h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có); 

i. Các thông tin khác (nếu có). 

Điều 19. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị. 

Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị được quy 

định tại Điều 28 Điều lệ Công ty. 

Điều 20. Số lượng cuộc họp và các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị 

bất thường 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng 

quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị 

đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất 

triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ 

phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 

01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2. Hội đồng quản trị họp ít nhất mỗi quý một lần và có thể họp bất thường. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp 

sau đây: 

a. Có đề nghị của Ban kiểm soát; 

b. Có đề nghị của Tổng giám đốc Công ty; 

c. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị; 

d. Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định. 

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó 

nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng 

quản trị. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường 

hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị 

phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; người đề nghị tổ chức 

họp được nêu tại Khoản 3 Điều này có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu 

tập họp Hội đồng quản trị. 

Điều 21. Thông báo họp Hội đồng quản trị và quyền dự họp Hội đồng quản trị của 

thành viên Ban Kiểm soát  

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi 

thông báo mời họp chậm nhất là 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 
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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 Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, 

phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến 

được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại công ty. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các 

tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng 

quản trị. 

Các thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có 

quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. 

Điều 22. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị 

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) 

tổng số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện 

(người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. 

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được 

triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. 

Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên 

Hội đồng quản trị dự họp. 

Điều 23. Cách thức biểu quyết  và việc ủy quyền cho người khác dự họp của thành 

viên Hội đồng quản trị 

1. Trừ quy định tại khoản 2 Điều này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc 

người được ủy quyền theo quy định tại khoản 8 Điều 30 Điều lệ Công ty trực tiếp có mặt 

với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết; 

2. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao 

dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và 

lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội 

đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức 

cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu 

quyết; 

3. Theo quy định tại khoản 4 Điều 42 Điều lệ Công ty, khi có vấn đề phát sinh tại 

cuộc họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị 

mà thành viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là 

quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội 

đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ; 

4. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại 

điểm a và điểm b khoản 6 Điều 42 Điều lệ Công ty được coi là có lợi ích đáng kể trong 

hợp đồng đó. 
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5. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

trong trường hợp sau đây: 

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

b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 7 

Điều này; 

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

hình thức điện tử khác; 

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

đ. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công 

ty. 

6. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết 

phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị 

chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng 

kiến của tất cả những người dự họp. 

7. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên 

được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội 

đồng quản trị chấp thuận. 

Điều 24. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số 

thành viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản 

đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết 

định. 

2. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý 

kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết 

này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp. 

Điều 25. Ghi biên bản họp Hội đồng quản trị 

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi 

và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập 

thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

b. Thời gian, địa điểm họp; 

c. Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức 

dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 

đ. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 
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e. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của 

cuộc họp; 

g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành 

và không có ý kiến; 

h. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

i. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 2 Điều này. 

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu 

được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung 

theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có 

hiệu lực. 

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu 

trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản 

trị. 

4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được 

lưu giữ tại trụ sở chính của công ty. 

5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như 

nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng 

tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. 

Điều 26. Thông báo nghị quyết Hội đồng quản trị 

Nghị quyết của Hội đồng quản trị phải được gửi đến các bên liên quan theo qui 

định tại Điều lệ Công ty.  

Việc công bố thông tin các nghị quyết Hội đồng quản trị theo quy định của pháp 

luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

Điều 27. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính 

sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của tiểu 

ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành 

viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên Hội đồng quản trị 

không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được 

bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. 

2. Hoạt động của các tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. 

Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết 

thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.  

Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội 

đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải phù 

hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty. 
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Điều 28. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 

1. HĐQT chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị Công ty để 

hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của 

Người phụ trách quản trị Công ty do HĐQT quyết định, tối đa là năm (05) năm. 

2. Tiêu chuẩn, quyền và nghĩa vụ và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người phụ trách 

quản trị công ty thực hiện theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Công ty. 

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người phụ trách quản trị Công ty phải được thông 

báo theo quy định của pháp luật. 

 

CHƯƠNG IV 

BAN KIỂM SOÁT 

Điều 29. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của 

thành viên Ban Kiểm soát. 

1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người 

quản lý khác trong việc quản lý và điều hành công ty. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 39 Điều lệ Công 

ty và các quy định khác của pháp luật. 

Điều 30. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành 

viên Ban kiểm soát 

1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Kiểm 

soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn 

chế. 

2. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại 

khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp 

sau: 

a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; 

b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm 

toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó. 

3. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban Kiểm 

soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của 

Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa 

số thành viên Ban Kiểm soát thường trú tại Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có 

bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế 

toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp. 
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Điều 31. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát 

1. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào Ban Kiểm soát: 

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết 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;  

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

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

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

 và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử 

không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên 

hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty. 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. 

Điều 32. Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát 

Việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát tại ĐHCĐ được tiến hành theo nguyên tắc 

bầu dồn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu biểu quyết của mình 

cho một ứng cử viên, hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên 

không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu biểu quyết của 

mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu biểu quyết  còn lại có thể không bầu 

cho bất kỳ ứng cử viên nào, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó. Số lượng 

ứng viên được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.  

Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ 

cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành 

viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số 

phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của thành viên 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 qui định tại Quy chế bầu cử. 

Điều 33. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát 

Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp quy 

định tại Điều 174 Luật doanh nghiệp và các trường hợp khác theo quy định của pháp 

luật, Điều lệ Công ty. 
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Điều 34. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát 

Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát được thực 

hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng 

khoán. 

Điều 35. Tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Ban Kiểm soát. 

Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được quy định 

tại Điều 41 Điều lệ Công ty. 

 

CHƯƠNG V 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
 

Điều 36. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc 

1. Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công 

ty và chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng 

quản trị của Công ty và pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc Công ty được quy định tại Điều 35 Điều 

lệ công ty. 

Điều 37. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc 

1. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc Công ty không quá năm (05) năm và có thể được 

tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao 

động. 

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc 

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và 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 trị kinh doanh của công ty 

Điều 38. Ứng cử, đề cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc 

1. HĐQT bổ nhiệm một (01) thành viên HĐQT hoặc một người khác làm Tổng 

giám đốc Công ty. 

2. HĐQT có thể miễn nhiệm, bãi nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động với Tổng 

giám đốc Công ty khi đa số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết dự họp tán thành và 

bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế. 

Điều 39. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối 

với Tổng Giám đốc 

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động với Tổng 

giám đốc công ty phải được thông báo và công bố thông tin theo quy định của pháp luật 

về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 
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Điều 40. Tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc 

Thù lao, tiền lương, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối 

với Tổng giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị quyết định. 

 

CHƯƠNG VI 

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

Điều 41. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết 

quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc 

1. Tất cả các cuộc họp của HĐQT đều mời các thành viên Ban Kiểm soát và Ban 

Tổng Giám đốc Công ty tham dự.  

Thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo được gửi đến các thành viên Ban 

Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng thời gian gửi đến các thành viên HĐQT.  

Toàn bộ bản sao các nghị quyết, biên bản họp của HĐQT phải được cung cấp cho 

Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty vào cùng thời điểm và theo phương thức 

như đối với thành viên HĐQT. 

Việc triệu tập, thông báo mời họp, ghi chép biên bản, thông báo kết quả cuộc họp 

đối với các cuộc họp do HĐQT tổ chức được thực hiện theo qui định tại Điều lệ Công ty.  

2. Khi cần thiết, Trưởng Ban kiểm soát có quyền yêu cầu một số thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc tham gia cuộc họp của Ban kiểm soát để 

thảo luận về những vấn đề liên quan.  

3. Khi cần thiết, Tổng giám đốc Công ty có thể mời một số thành viên Hội đồng 

quản trị và thành viên Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc.  

4. Trường hợp các cuộc họp được triệu tập theo khoản 2 và khoản 3 Điều này:   

a. Người triệu tập có trách nhiệm thông báo mời họp bằng văn bản. 

b. Người phụ trách quản trị Công ty làm thư ký cuộc họp, có trách nhiệm ghi biên 

bản các cuộc họp. Tất cả ý kiến của các thành viên dự họp, kết luận của người chủ trì 

được thư ký cuộc họp ghi chép đầy đủ vào biên bản. 

c. Thư ký cuộc họp đọc thông qua biên bản trước khi kết thúc cuộc họp, các thành 

viên dự họp có quyền có ý kiến nếu phát hiện nội dung không đúng theo tinh thần cuộc 

họp đã thống nhất. 

d. Thư ký cuộc họp có trách nhiệm gửi thông báo kết quả cuộc họp bằng văn bản 

cho các thành viên liên quan.  

Điều 42. Báo cáo của Tổng giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm 

vụ và quyền hạn được giao 
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1.Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị về 

việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo định kỳ (Quý, 6 tháng, năm) và 

khi có yêu cầu. 

2. Khi cần thiết, Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu người điều hành Công ty báo 

cáo về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao. 

Điều 43. Các vấn đề Tổng giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức 

thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

1. Các vấn đề Tổng giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin được quy định tại 

Điều lệ Công ty. Ngoài ra, Tổng giám đốc phải báo cáo các vấn đề khác khi có yêu cầu 

của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 

2. Tổng Ciám đốc gửi báo cáo bằng văn bản hoặc báo cáo các vấn đề trên trong 

các cuộc họp Hội đồng quản trị. 

Điều 44. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội 

đồng quản trị, các Kiểm soát viên và Ban Tổng giám đốc. 

1. Ban kiểm soát có quyền và nghĩa vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ 

Công ty. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc chịu sự giám sát của Ban kiểm soát 

theo quy định của Điều lệ Công ty và phải tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát 

thực thi nhiệm vụ. 

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác phải cung cấp đầy 

đủ, chính xác và kịp thời các thông tin và tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt 

động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát.  

2. Ban kiểm soát có trách nhiệm thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị 

về kết quả hoạt động của Công ty, 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; chịu trách nhiệm về 

những đánh giá và kết luận của mình. 

3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công 

ty thường xuyên trao đổi trong công việc và cung cấp thông tin qua lại trên tinh thần hợp 

tác, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho nhau làm việc theo đúng Điều lệ, quy chế Công ty. 

4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công 

ty không can thiệp vào công việc điều hành theo hệ thống chức năng, nhiệm vụ khác 

nhau của mỗi tổ chức. 

5. Trong trường hợp cấp bách, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

và Ban Tổng Giám đốc Công ty có thể thông tin ngay cho Chủ tịch Hội đồng quản trị  

hay Trưởng Ban kiểm soát hay Ban Tổng Giám đốc hay cả ba thành phần để được giải 

quyết một cách hiệu quả. 
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CHƯƠNG VII 

QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHEN 

THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 

KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

Điều 45. Đối với thành viên Hội đồng quản trị  

1. Đánh giá: HĐQT sẽ kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động của mỗi thành viên 

hàng năm, dựa theo chức năng nhiệm vụ do Điều lệ Công ty quy định và kết quả thực 

hiện kế hoạch hoạt động của HĐQT. 

2. Khen thưởng: Tùy theo thành tích từng cá nhân, HĐQT có quyền sử dụng quỹ 

Ban quản trị, quỹ khen thưởng của Công ty để chi cho các khoản thưởng và báo cáo 

trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

3. Kỷ luật: Các thành viên HĐQT có thể bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các 

trường hợp đã được quy định trong Điều lệ Công ty và quy chế này. 

Điều 46. Đối với thành viên Ban Kiểm soát  

1. Đánh giá: Ban Kiểm soát sẽ kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động của mỗi 

thành viên Ban Kiểm soát hàng năm, dựa theo chức năng nhiệm vụ do Điều lệ Công ty 

quy định và kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát. 

2. Khen thưởng: Tùy theo thành tích từng cá nhân, Trưởng Ban Kiểm soát đề nghị 

HĐQT thẩm định và quyết định sử dụng quỹ Ban quản trị, quỹ khen thưởng của Công ty 

để chi cho các khoản thưởng đối với các thành viên Ban Kiểm soát và báo cáo trong 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

3. Kỷ luật: thành viên Ban Kiểm soát có thể bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các 

trường hợp đã được quy định trong Điều lệ Công ty và quy chế này. 

Điều 47. Đối với Tổng giám đốc 

1. Đánh giá: HĐQT sẽ đánh giá phẩm chất, năng lực và kết quả điều hành hoạt 

động của Tổng giám đốc hàng năm, dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty và tham khảo ý kiến của Trưởng Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty. 

2. Khen thưởng: HĐQT sẽ quyết định khen thưởng cụ thể cho Tổng giám đốc 

theo chính sách đã thiết lập và thỏa thuận trước, HĐQT có quyền sử dụng quỹ Ban quản 

trị, quỹ khen thưởng của Công ty để chi các khoản thưởng cho Tổng giám đốc Công ty. 

3. Kỷ luật: Tổng giám đốc Công ty có thể bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các 

trường hợp đã được quy định trong Điều lệ Công ty và quy chế này. 

Điều 48. Đối với người điều hành khác  

1. Đánh giá: Việc đánh giá người điều hành khác được thực hiện hàng năm theo 

quy chế đánh giá chung. 

2. Khen thưởng: HĐQT sẽ quyết định khen thưởng cụ thể mỗi người điều hành 

Công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc và theo các quy định của Công ty. HĐQT có 
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quyền sử dụng quỹ Ban quản trị, quỹ khen thưởng của Công ty để chi các khoản thưởng 

cho người điều hành khác. 

3. Kỷ luật: Người điều hành Công ty có thể bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các 

trường hợp đã được quy định trong Điều lệ Công ty và quy chế này. 

 

CHƯƠNG VIII 

HIỆU LỰC THI HÀNH 

Điều 49. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. 

1. Trong trường hợp những vấn đề khác không được đề cập trong Quy chế này sẽ 

được điều chỉnh theo Điều lệ Công ty, các quy định khác của Công ty và các quy định 

của pháp luật. 

2. HĐQT chịu trách nhiệm đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung Quy chế này 

khi có sự thay đổi trong quy định của pháp luật và nhu cầu quản trị của Công ty. 

Điều 50. Hiệu lực áp dụng. 

1. Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 

nhất trí thông qua ngày      tháng 4 năm  2021 tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đường 

Quảng Ngãi. 

2. Quy chế này được có hiệu lực kể từ ngày      tháng    năm      và thay thế cho 

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ban hành theo quyết định số ……..ngày 

……………. 

       T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

             CHỦ TỊCH 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 

 
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

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

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng 

tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ... ngày... tháng... năm... 

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ 

phần Đường Quảng Ngãi 

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi bao 

gồm các nội dung sau: 

 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ 

chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành 

viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công 

ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành 

viên Hội đồng quản trị. 

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng 

quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại 

hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối 

với sự phát triển của Công ty. 

2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc tổ chức điều hành thực hiện 

các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 
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Chương II 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng 

khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông 

tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong 

Công ty. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và các 

nghĩa vụ sau: 

a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao 

nhất của cổ đông và của Công ty; 

b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề 

được đưa ra thảo luận; 

c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các 

công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác; 

d) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công 

ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành 

viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công 

ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người 

quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; 

đ) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám 

đốc, người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, 

hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty. 

2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, 

tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp 

thông tin do Điều lệ công ty quy định. 

Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 6 người.  

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu 

lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội đồng quản 

trị độc lập của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. 

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

thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được 

bầu thay thế và tiếp quản công việc. 
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Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị 

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp; 

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh 

vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty; 

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng 

quản trị của công ty khác; 

d) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty. 

Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong 

số các thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm Tổng giám đốc. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và 

làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng 

quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc 

bị bãi miễn.  

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được 

nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền 

và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. 

Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, 

bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại 

cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất 

năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm 

nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu 

một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa 

số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị. 

6. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký công ty. Thư 

ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các 

biên bản họp; 
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b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được 

giao; 

c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty; 

d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 

của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục 

hành chính; 

đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty. 

Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp 

sau đây: 

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh 

nghiệp; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp 

sau đây: 

a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ 

trường hợp bất khả kháng; 

b) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội 

đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy 

định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành 

viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại 

Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba; 

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành 

viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp 

gần nhất. 

Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

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

quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định 

khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau: 

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

thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng 

cổ đông; 
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b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy 

định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông 

hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông 

khác đề cử. 

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

vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, 

Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy 

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

đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được 

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

trị theo quy định của pháp luật. 

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức 

bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ 

phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền 

dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người 

trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống 

thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định 

tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau 

cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử 

viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ 

công ty. 

4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ 

đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu. 

Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

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

bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại 

hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các 

ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn 

bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết 

thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu 

được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng 

quản trị được công bố bao gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

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

khác); 

đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 
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 e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty; 

 g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng 

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

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

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản 

trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 

 

Chương III 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

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

để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc 

thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội 

đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: 

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng 

năm của Công ty; 

b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; 

c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán 

của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; 

đ. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật 

Doanh nghiệp; 

e. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư có tổng giá trị từ 10.000.000.000 

(Mười tỷ) đồng Việt Nam trở lên; 

g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị 

từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và 

hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định 

tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp; 

i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký 

kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế 

toán trưởng Công ty; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người 

quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội 

đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người 

đó; 

k. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý Công ty khác trong điều hành 

công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

l. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành 

lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ; quyết định chấm dứt 

hoạt động của công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ; quyết định 
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việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; 

m. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập 

họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết; 

n. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông; 

o. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử 

lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

p. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty; 

q. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản 

trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Quy chế về công bố thông tin của 

Công ty; 

r. Giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị, thành 

viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác, bao gồm việc sử dụng tài sản 

công ty sai mục đích và lạm dụng các giao dịch với bên liên quan. 

s. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty. 

t. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành 

viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty. 

u. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, 

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

3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, 

lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên 

Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. 

4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy 

định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho Công 

ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu 

trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành 

viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường 

hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị 

quyết, quyết định nói trên. 

Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký 

kết hợp đồng giao dịch 

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc 

giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện 

giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần 

nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau: 

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó 

Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và người có liên quan của các đối tượng này; 

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần 

phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ; 

- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật 

Doanh nghiệp. 
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2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, 

giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội 

đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành 

viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có 

quyền biểu quyết. 

Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông bất thường 

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

trường hợp sau: 

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

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

thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; 

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 

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

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

quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông 

có liên quan; 

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

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

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể 

từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn 

số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy 

định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này; 

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

a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; 

b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông; 

c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp; 

d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; 

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

họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên 

Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; 

e) Xác định thời gian và địa điểm họp; 

g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật 

doanh nghiệp; 
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h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp. 

 

Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị. 

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách 

phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của 

tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của 

Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên Hội đồng quản trị không điều 

hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm 

Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân 

thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa 

số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban. 

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội 

đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ 

công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 

 

Chương IV 

CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản 

trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc 

họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và 

chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao 

nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số 

họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau 

đây: 

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 

b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác; 

c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị; 

d) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định. 

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu 

rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp 

không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu 

trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ 

tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị. 
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6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi 

thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp nếu Điều lệ công ty không 

có quy định khác. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương 

trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng 

tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. 

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, 

phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến 

được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty. 

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài 

liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản 

trị. 

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền 

thảo luận nhưng không được biểu quyết. 

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên 

dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành 

viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày 

dự định họp lần thứ nhất, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thời hạn khác ngắn hơn. 

Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản 

trị dự họp. 

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong 

trường hợp sau đây: 

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

b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 

Điều này; 

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

thức điện tử khác; 

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

đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty. 

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết 

phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm 

nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất 

cả những người dự họp. 

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được 

ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị 

chấp thuận. 

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số 

thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc 

về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 
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Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và 

lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm 

bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

b) Thời gian, địa điểm họp; 

c) Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự 

họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 

đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của 

cuộc họp; 

g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và 

không có ý kiến; 

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

i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 

2 Điều này. 

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được 

tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy 

định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. 

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách 

nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. 

4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu 

giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như 

nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng 

nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. 

 

Chương V 

BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH 

 

Điều 17. Trình báo cáo hằng năm 

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo 

sau đây: 

a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; 

b) Báo cáo tài chính; 

c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty; 
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d) Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát. 

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban 

kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông thường niên nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. 

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm 

soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là 10 

ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Cổ đông sở hữu cổ 

phần của Công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán 

viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều 

này. 

Điều 18. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả 

và hiệu quả kinh doanh. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao 

công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội 

đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng 

thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do 

Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. 

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh 

của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành 

mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ 

đông tại cuộc họp thường niên. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội 

đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công 

việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có 

thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa 

hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, 

ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành 

viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự 

các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản 

trị. 

 

Điều 19. Công khai các lợi ích liên quan 

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai lợi 

ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải kê khai cho công ty về các lợi ích 

liên quan của mình, bao gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh 
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nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp 

hoặc cổ phần đó; 

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh 

nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp 

hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ. 

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 

ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông 

báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để 

thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty 

đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ được 

thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện 

mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập 

có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty. 

 

Chương VI 

MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị 

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên 

Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình 

xử lý công việc được phân công. 

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu 

trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do 

thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên Hội 

đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ 

tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến 

của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy 

chế này. 

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì 

các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn 

giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bàn 

giao đó. 

Điều 21. Mối quan hệ với ban điều hành 

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng giám đốc và 

bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các 

nghị quyết. 

Điều 22. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát 

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là quan hệ phối hợp. Quan 

hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, 
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đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ. 

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát, Hội 

đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế 

hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời. 

 

 

Chương VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 23. Hiệu lực thi hành 

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi bao 

gồm VII chương, 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày.. .tháng.. .năm 2021. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
 



CONG TY CP DU'ONG
QUANG NGAI

---__- ,. -_-__

Qudng ngdi, ng$t 30 tfuing 3 ndm 2021

QUY CHt rAu CrI
THANH vIEN HQI DoNG QUAN TRI, BAN KIEM soAT

cONc ry cp DtIoNG auANC NGAr - Nrupm Ki 2021-202s

- Cdn cri Lu{t Doanh nghigp s6 59l2O2OlQHl4 dugc Qu6c hQi nudc CQng Hoa X6
H6i Ch[r Nghia ViQt Nam thdng qua ngdy 17 thring 6 ndm2020;

- Cdn cf Di6u 16 t6 chirc vd ho4t dQng cta C6ng ty CP Duong Quing Ng6i.

- Cdn cri Nghi quyiit cia HQi ddng qu6n tri Cdng ty CP Euong Qu6ng Ngai s6
24/QNS-HDQT ngiry 3 0 I 3 /2021.

Quy chti bAu ct thdnh vi€n HQi d6ng quin tri vh Ban Kii3m so6t cta C6ng ty Cp
Duong Quing NgEi nhi€m ky 2O2t-2025 ivit't tat: HDeT, BKS) tai Dai hoi ddng c6 d6ng
thudng ni6n 2021 (viCt t6t D?i hdi), g6m nh[ng nQi dung sau:

Diiu l. 56 lu'ons. nhi0m ki vh ti6u chuAn thinh vi6n H6i tl6ns Ou6n tri vir Ban ki6m

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
EQc l$p - Tr; do - H4nh Phric

so:it

- 56 tuqng thdnh vi6n HOi rl6ng quin tri : 06 ngucri

- SO luqng thanh vi6n Ban Ki6m soiit : 03 ngucri
^,(.- 56 luqng img vi6n d6 bAu vdo thdnh vi€n HQi d6ng qu6n tri vd Ban Ki6m soiit:

phu thuQc vdo s6 luo. ng dd cri/ring cri.

- NhiQm k! cria HQi d6ng quin tri vd Ban Kitim sorit : 05 nim
- Ti6u chuAn thanh vi6n HQi rl6ng qudn trl vd Ban Kitim so6t: theo Eidu l€ C6ng ty.

Di6u 2. Nsuv6n tic bdu cir

- DAm bdo nguy6n tic c6ng khai, c6ng bing vd d6n chri.

- Thgc hiOn dring qui dlnh cria LuAt Doanh nghiOp vd Di€u l€ C6ng ty.

Di6u 3. Ou i tlinh vd tld cii/rin cfr thinh viOn HOi tl6ns Ouin tri vA Ban ki6m sodt

CO dOng hoic nh6m cd d6ng s0 h[u tir l0% t6ng s6 c6 phAn c6 quy€n bi€u quy6t
trd l€n c6 quydn ung cri hodc dd cri ngudi vdo HQi d6ng euin tri v?r Ban ki6m so6t.

Cdc c6 d6ng hqp thanh nh6m dC dii cri ngudi vdo HQi d6ng euan tri vd Ban Ki6m
soat phai th6ng b6o v0 vi6c hgp nh6m cho c6c Dai biriu co d6ng dr,r ho.p bi6t trudc khi khai
mac D4i hoi. 56 luong ring vi6n md m6i nh6m c6 quy6n d€ cri phg thuQc vdo tli lQ sd hilu
c6 phAn cria m5i nh6m.

Qui dinh vO d€ cri/ ung cri thdnh vi6n HQi d6ng eu6n tr!, Ban Ki6m sorit nhu sau:

+ Cd d6ng ho4c nhom c6 dOng nim git tir 10% d6n dudi 20%o 6ng sd c6 phdn c6
quyAn bi6u quy€t dugc d6 cri 0l img vi6n ld thdnh vi6n HDer vd 01 ring vi0n ld thdnh
vi6n Ban Ki6m so6t;
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+ c6 dong hodc nh6m c6 dong n6m giir tu 20% di5n dudi 30% dugc <l€ ct t6i da 02
[mg vi€n ld thdnh vi€n HEQT vd 02 rtng vi€n ld thdnh vi6n Ban Kitim so6t;

+ C6 d6ng ho{c nh6m c6 d6ng nim gi& tir 30% d6n du6i 40o/o duoc d€ cri tOi aa 03
tng vi0n ld thdnh vi6n HDQT vd 03 ung vi€n td thdnh vi€n Ban Ki6m so6t;

+ CO ddng ho6c nh6m cO d6ng n6m giir tir 40% d6n dudi 50% dugc dd ct t6i da 04
fng vi€n ld thdnh vi6n HDQT vd 04 irng vi€n ld thdnh viOn Ban Ki6m so6t;

+ c6 d6ng ho5c nh6m co dong nim gio tt 50% d6n duoi 60% duoc dd cri t6i da 05
ung vi€n ld thdnh vi6n HDQT vd 05 ung vi€n ld thdnh vi€n Ban Ki6m sodt;

+ co d6ng hof,c nh6m cd dong nim git tri 60% d6n du6iT)yoduoc d6 cri t6i da 06
fng vi6n lA thdnh vi6n HDQT vd 06 ung vi€n ld thdnh vi0n Ban Ki6m so6t;

+ c6 dong hodc nh6m c6 d6ng n6m gi[ tt 70% d6n 80% dugc ttd cri t6i da 07 img
vi6n ld thdnh vi6n HDQT vd 07 ring vien ld thdnh vi6n Ban Kiilm so6t;

+ c6 d6ng hof,c nh6m cd d6ng nim git tir 80% d€n du6i 90% duqc dd cri t6i da 0g
img vi6n ld thdnh vi6n HDQT vA 08 tmg vi€n ld thdnh vi€n Ban Ki€m so6t.

Di6u 4. Hd so cria rine vi0n tham gla biu vio HOi tl6ns o uin tri vh Ban Ki6m soit
bao gdm:

(l) Bi6n b6n hgp nh6m dd cri img viOn tham gia HDeT, BKS (M6u O|/DHCD2)2|)

Hoic Don img cri thdnh vi€n HDeT, BKS (Miu 02IDHCD2O2|).

(2) Bdn cam k6t tham gia Hdi d6ng qu6n tri/Ban ki6m so6t C6ng ty Cp Dudng
QuAng Ngai c0a ring vi€n (Miu O3IDHCE2O2|)

(3) DOi vdi img vi€n kh6ng ph6i ld ngudi lao dgng dang ldm viQc tai C0ng ty, h6 so
phdi c6 g6m:

+ So yiiu ly lich do ring vi6n tW khai (theo mAu 04/DHCD202l);
+ BAn sao c6 chring thuc:

Chftng minh thu nhAn ddn (hoac hQ chiilu n6u ld Vi€t kidu, nguoi nudc ngodi);
H0 khAu thudng trri (ho{c giAy dang k;i tam trt ddi han);
C6c bing c6p chung nhan trinh cl6 vdn ho6 ve trinh d6 chuy€n m6n.

Ngudi ring cri hodc dugc d€ cri vdo HQi d6ng eu6n tri vd Ban ki6m so6t ph6i chiu
tr6ch nhi€m trudc phiip ludt, trudc Dai hOi d6ng c6 d6ng v6 tinh chinh x6c, trung thuc d6i
vdi ngi dung h6 so cria minh.

Didu 5. Dia tli6m vi thni han nhin h6 so tld cfr/ unq cu

Dii t4o di6u ki6n cho c6ng t6c t6 chfc Dei h0i, d€ nghi c6c c6 d6ng, nh6m c6 d6ng
tham gia dd crilung cri vd c6c img vi6n gti h6 so t6i Ban T6 chtc Dai tr-6i ctr6m ntr6t s
ngiry trudc khi ti6n hdnh Dai hQi, theo dia chi sau:

Ngudi nh4n: Pham Thi Tuyiit Anh - C6ng ty Cp Duong eu6ng Ngai

56 0Z Nguydn Chi Thanh - Thdnh ph6 eu6ng Ng6i _ Tinh eu6ng Ngai

Ei6n tho4i: 0255.3.726153 Fax: 0255.3.822843

Q'{au h6 so ld bdnfax thi phdi gui lqi bdn gdc khi ddng bj, tham dqt trudc cuQc hqp)
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Di6u 6. L u':r ch Qn cac u'ng vlen

CEn cri tr6n h0 so d0 cu/ung cu cUa c6c c6 d0ng, nh6m c6 d6ng vd c6c hti sq kdm
theo c[a cric ring vi6n, Ban T6 chric sE l6p Danh s6ch ciic ring vi€n drip ring dri di€u kiQn
quy dinh dti bAu vao HQi ddng qu6n tri vd Ban Kitim sorit.

Trudng hqp sO luqng ring vi6n H6i d6ng qudn trl vd Ban Ki6m soiit th6ng qua d0 cri
vd ftng ct v6n khdng dri s6 luqng cdn thi€t theo quy dinh tai Di6u I euy chti ndy, H6i d6ng
qudn tri vd Ban Ki6m sorit duong nhiQm gi6i thiQu th€m r?ng vi6n ho[c t6 chric d0 cri theo
quy dinh tqi Ei6u lQ c6ng ty, Quy ch6 nOi b0 v6 qu6n tr! c6ng ty.

Dii,u 7. Hinh thric vir ohutyns thrlc biu cir

l. Hinh thric bAu cir

vi€c biu ct thdnh vi€n HQi <t6ng Quin tri vir Ban Kirlm so6t dugc thuc hi6n theo
hinh thric trqc ti6p, b6 phitiu kin t4i D4i hOi; c6 th6 ti6n hanh bAu d6ng thdi HOi d6ng eu6n
tri vd Ban Kitim so6t bing hai lo4i phi€u bAu cri c6 mdu vd n6i dung cp th6 kh6c nhau
@hieu btfu ctlr HEQT: mdu hing; Phieu bAu cn Ban kidm sodt; mdu xanh).

2. Phutrng thfc bAu cir

- viOc bi6u quyilt tau thanh vi€n HQi <t6ng eu6n tr! vd Ban Ki6m so6t thgc hi6n b6
phi6u kin theo phuong thric bAu ddn phi6u;

- M6i cO d6ng c6 tdng s6 phi€u bi0u quytit tuong ftng vdi t6ng s6 c6 phin c6 quydn
bi€u quy6t @ao g6m sd htcu vd &rqc uy quyin) nh6tn vdi s6 thdnh vi6n duoc bAu cua Hsi
d6ng QuAn tri hoac Ban Ki6m so6t;

- co aong c6 th6 don trct tong s6 phitiu bi€u quy6t cho m6t ho4c mQt s6 fng cri vi€n.

(c6 Ph4 lac hudng ddn phrong th*c bdu phiAu kim theo)

Di6u 8. T6 ch['c b6u cir v]r glam sit biu cir

- ViQc t6 chr?c bAu c& vd gi6m sdt bAu cri duoc Ban Ki6m phi6u vd Ban gi6m s6t
ki6m phi6u thpc hiQn theo ct0ng c6c quy dinh t4i euy chii ndy.

Didu 9. Phi6u biu cir

l. NQi dung cia Phiiiu biu cir
Phi6u bau cri do Ban T6 chric ph6t hdnh, c6 d6ng d6u treo cta c6ng ty, m6 s6 dai

bieu co d6ng, sO c6 phan co quy0n bi6u quydt vd t6ng sd quydn bidu qrye, ,u*g ung. D4i
bieu c6 ddng khi nhQn phi6u bAu cri phai kitim tra l4i c6c th6ng tin ghi trcn pt iou, ,i-t5, *
sai s6t phai th6ng b6o ngay cho Ban Kitim phi€u tru6c khi Dai hQi tiSn hdnh bAu cri.

M6i Dai bi6u c6 d6ng s6 duoc ph6t 0t (mQt) phi6u bau cri thanh vi€n HDer vd 0l
(m6t) Phi6u bAu cri thdnh vi6n BKS.

2. Cich ghi Phi6u biu cir

-Khi ddng;i bau cho fng vi€n ndo, Dai bi6u c6 d6ng vict so luong phi€u mu6n bi6u
qui'6t vdo cQt "56 phii5u bi6u quytit,,tai ddng tuong (mg vdi t€n rlng vi6n cl6.

. -N€u kh6ng bau cho ftng vi0n ndo, D4i bitiu c6 el6ng gach chdo (X) vdo cQt.,Sii
phi€u bi6u quy6t" t4i ddng tuong fng vdi t6n ring viOn 116.
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-T0ng sd phi6u bitiu quy6t cho cdc ung vien c0a mQr DAi biOu c6 d6ng khOng dugc
vugt qu6 tdng sd phi€u biOu quy6t dugc phep cria Dai bi6u c6 d6ng d6 (: sO cd phdn c6
quydn bi6u quy6t x s6 thdnh vi0n dugc bAu).

3. Tinh hqp lQ vn kh6ng hqp lQ cia phi6u biu cr?

a/ Phi€u bdu cn hqp /l ld phitiu bAu cri rluoc in sin do Ban T6 chirc phrit ra c6 d6ng
d6u C6ng ty CP Duong Quing Ngdi, khdng tAy x6a, c4o stia, kh6ng vi6t th€m nQi dung
ndo kh6c ngodi qui dinh.

b/ Phidu biu crl furqc coi ld kh6ng hqp lQ khi vi phqm mdt trong cdc l6i sau:

- Phiiiu khdng do Ban T6 chric D4i hQi ph6t hdntr hoic kh6ng c6 d6u cta C&rgty

- Phi6u g4ch x6a l6n t6n cta (c6c) ring vi0n;

-Phi6u c6 tdy xo6, sta chta, b6 sung c6c n6i dung kh0ng theo quy rtlnh (truong hqp
vitit sai phii <I6i l4i philiu mOl;;

- Phi6u c6 ghi t6n nhtng ngudi kh6ng c6 t€n trong Danh siich img vi€n md Dai hQi cd
d6ng di quy6t dinh;

- Phi6u c6 t6ng s0 phi6u bi6u quytit cho nhtng ring vi6n vuor qu6 t6ng sd quydn bidu
quytit cria Dai bi6u cO d6ng.

- Phi6u ghi tdng s6 phitiu bitiu quy€t dE ghi cho c6c ring vi6n bi cQng sai md Ban
ki6m phitiu cQng l4i ldn hon tdng s6 quydn bi€u quytlt cria DAi bi€u c6 cl6ng dd ghi sin

..i
tren pnleu.

- Phiiiu nQp sau khi Ban Kitlm phiiiu dd k6t thric viQc thu phi6u bAu ct;
C6c phiiiu kh6ng hqp lQ sE kh6ng duoc tinh vdo k6t qud bAu cti.

Didu 10. 86 phi6u vir kidm phii!u

Khi b6 phitiu, cdc Dai bitiu cO OOng chi b6 phi6u vdo hdm phitiu da duoc ni6m phong
do Ban Kir.im phi€u gi6m s6t. Vipc b6 phitiu k6t thric sau khi tAt ci Dai bi6u c6 d6ng da b6,.; . ,,(
pnleu vao nom phteu.

ViQc ki6m phiilu phni duoc ti6n hdnh ngay sau khi vi6c b6 phiriu k6t thric; Ban Girim
s6t ki6m phi6u sC thay mat Dai h6i d0 gi6m siit viQc kitim phitiu.

Kilt qu6 kii.im phitlu dugc lQp thdnh v6n bin vd duoc Truong Ban kiilm phitiu cOng b6
tru6c Dai h6i.

Di6u ll. Nsuy0n tic xric tlinh k6t qui b0u c ii'

-Ngudi trung ct thdnh vi0n H6i d6ng qudn tri hodc thdnh vi€n Ban kiiim so6t duoc
x6c tlinh theo s6 phitlu biu tinh tir cao xu6ng thilp,blt<tAu tir ung vi0n c6 s6 phitlu bAu cao
nh6t cho d6n khi dri s6 thdnh vi0n quy dinh r4i Di6u lQ C6ng ty vd euy ch5 ndy .

-Trudng hqp c6 tt hai ring vi6n trd l6n dat ctrng s6 phitiu bAu nhu nhau cho thdnh
viOn cu6i cirng crla HQi d6ng Quin tri hodc Ban Kitim sorit thi nguoi niio sd hfiu nhi6u c6
phAn hon s€ dugc chon.

N6u so c6 phAn sd htu cria c6c ring viOn ngang nhau thi s€ t6 chfc bAu l4i gita cric
r?ng vi€n ndy dli chgn.
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Diiu 12. Bi0n bin ki6m

Di6u 13. Khi6u nai

hi6u

. 
Sau khi ki6m phitlu, Ban Ki6m phi6u ph6i lip Bi6n b6n ki6m phii5u. NQi dung Bi6n ban

kicm phi€u bao gdm: T6ng s6 Dai bi6u 
"6 

d6ngihu- gia du hop, t6ng so oai uiSu co aong
tham gia b6. phi6"u, t! lQ sd phi6u bii5u quyrlt cria Dai uGu co aong thair gia b6 phitiu so vdl
t6ng sd phiilu biOu quytlt cta Dai bicu co d6ng tham gia dg hqp (theo phuong thric bAu d6n
phitiu), s6 vd t! l€ phi6u ho.p lQ, phi6u kh6ng hqp r9, ptritiu t.Ong;16 iry0n iiO,rquyet.no
ttng ung viOn vdo H6i d6ng qu6n tri vd Ban ki6m soiit;

Todn vdn Bi€n b6n ki€m phiriu phAi duqc c6ng b6 trudc D4i hQi.

. N6l xdt th6y c6 nh0ng. hdnh vi gian dfii hodc vi ph4m Di6u lQ C6ng ty c6 li€n quan
ddnviQcbAucfrtpi E4i hQi d6ngc6d6ngthudng nien)ozt,mgiDaiui6ricoaonga6uco
quyon ch6t v6n. cht tga D4i hQi, Ban kiii- pt i6r, Ban Gi6m sat ri,im phi6u c6 tr6ch
nhiQm gidi trinh vd ldm 16 moi v6n d6 chAt v6n cria Dai biiiu cri d6ng vd phii chiu triich
nhi6m trudc Eei hQi ddng cO d6ng.

QUAN TRI
CH

c Phrong

oUdN
o P AHc
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MAU ol/DHCD202l
CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM

DQc lip - Tr,r do - H4nh phric
-----o0o----

BrEN BAN HQP NHOM DE CIItIr{C VItN
THAM GIA HQI DONG QUAN TRI VA BAN KIEM SOAT

CONG TY CO PHAN DTIoNG QUANG NGAI
NHIEM Ki 2021-202s

H6m nay, ngdy I 12021, tai ......., chring tdi ld nhtng c6 d6ng cria C6ng ty
Duong Qud.ng Ngdi ctng nhau nim git .......c6 phAn. chiiim ......% s6 c6 phin c6 quydn bidu
qu16t cta C6ng ty, c6 tdn trong Danh s6ch duoi cldy:

TT Ho vd tdn
S6

CMND/DKKD
Dia chi

56 c6 phAn

sd hiru
K! tdn

T6ng cQng T6ng s6 CP

Ctng nh6t rri dO cu:
1/ Ong (Bd): ....
Ngdy sinh: ....... Qu6c tich : .......................

....Ngdy c6p, .................... Ncri cAp:CMNDiH6 chiilu s6
Dia chi thudng trf
Trinh dQ hoc vdn:............. Chuy€n ngdnh:

2t .....

Ldm rmg vi6n tham gia HQi ddng quan tri C6ng ty C6 phan Eudng eudng Ng6i, vd:

l/ Ong (BA):
Ngdy sinh : .. Qu6c tich :

Ngdy cdp: Noi cAp

... Chuy€n ngdnh: ......

CMND/HO chi6u s6: ........
Dia chi thudng.tni:............
Trinh dQ hoc vdn:..............

Ldm img vi6n tham gia Ban Kirim so6t C6ng ty C6 phAn Dudng euing Ngai NhiQm k!
2021-2025 t4i Dai hQi c6 <t6ng thudng ni6n ndm 2O2lngity 3 thring 04 

"A^)OU.
Bi6n bin ndy duoc lAp vdo hic .... gio, ngdy .....1...../2021tai ..........

........, ngdy ...... thang ...... ndrn 2021
DAI DIEN NHOM CO DONG

(Kj, vd ghi rd he ftn)

Ghi chri BiAn bdn ndy phai ilugc g*i dAn BTC dqi h\i trrdc l7 h ngdy 29/03/202l

Dai HAi dins c6 d6n4 thuong niln 202I - euy chd Biu an Trung 6
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MAU O2/DHCD2O21

Kinh gfri : D{r HQr DoNG C6 DoNG THrloNG NIf,N 2021

C6NG TY CP DTIONG QUANG NGAI

T6i t6n td :

Ngdy sinh : Qu6c tich :

CMND/ H0 chi6u s6 cdp ngdy _/_/_ tai

Eia chi thudng tru :

Trinh tlQ hgc v6n: Chuy€n ngdnh :

56 c6 phAn sd htu dlin thdi di6m hi0n tai ld :
I i ,l , : ,.1 .'

s6 c6 phAn c6 quydn bi6u quy6t cria C6ng ty.
c6 phAn, chi€m .....%o

Cdn cri vdo Lu4t Doanh NghiQp, Di6u l0 t6 chric vi hoat tl6ng crla Cdng ty CP Duong

Qudng Ngdi vd cric didu ki6n, tiOu chuAn thinh vi6n HQi <tdng quAn tri/ Ban kidm so6t.

T6i tg ung ct vdo vi tri : Thdnh vi€n Hdi d6ng quin tri/ Ban Ki6m so6t cria C6ng ty CP
Euong Quang Ngai nhiQm kj 2021-2025.

T6i xin cam doan minh c6 dri didu ki6n dii ring ct Thdnh vi€n HOi tl6ng quan tri/ Ban
Ki6m so6t theo Ditju 16 C6ng ty vd Quy chti bAu cri thdnh vi6n HDQT vd Ban ki€m soiir nhiQm
ky 2021-2025 cria C6ng ty CP Du<rng Qudng Ngdi

T6i cam kfit chiu trrich nhi6m ud tinh chinh x6c, trung thuc cta nQi dung vdn bdn vd hd
so kdm theo.

ngdy ......th6ng ...... ndm202l
NGTIoI UNG CI}

(K!, vd ghi rd ho ftn)

Ghi chrt : Dctn tng c* ndy phdi dunc g*i ddn BTC dqi hQi tnrdc l7 h ngdy 29/03/202 t

Dot Hot ddn4 cd d6ng thvdng niin 2A2I - Qtty chi Bdu ct Trang 7

CqNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc l6p - Tg do - H4nh phric

-----o0o-----

DON IJNG CII
THANH VIEN HQI DONG QUAN TRI/ BAN KIEM SOAT

CONG TY Co PHAN DI.IONG QUANG NGAI
NHIEM Ki 202r-202s



NIAU O3iDHCD2O21

CQNG HOA XA HQI CHII NGHIA VI['T NAM
DQc lip - Tr,r do - Hgnh phric

-----o0o-----

BAN CAM KET
THAM GIA HQI DONG QUAN TRI/BAN KIEM SOAT

cONG TY cO puAN Dr/oNG eUANG NGAr
NHrEM KY 2021-202s

Kinh gfti : D{r HQr DoNG CO DoNG THTIONG NrtN 2021
CONG TY CP DIJoNG QUANG NGAI

T6i t6n ld :

Ngdy sinh : Quiic tich :

CMND/ HQ chi0u s6 cAp ngdy _/_/_ t4i

Dia chi thudng tru :

Trinh dQ hoc vAn: Chuy6n ngdnh :

Ld img vi6n tu img cir hodc duoc d6 ct bdi c6 d6ng/nh6m c6 d6ng :

Niiu tlugc c6c c6 tl6ng tin nhi6m bAu ldm thanh vi6n HQi d6ng quan rri/ Ban ki6m so6r,
TOi xin cam k6t nhimg nQi dung duoi tldy :

I . Thuc hi6n c6c nhi6m vu m6t cdch trung thuc, cAn trong vi loi ich C6ng ty.

2. Thr,rc hi6n dAy dt tr6ch nhi6m vd quydn han cta thdnh vi6n H6i d6ng qudn tri/ Ban
ki6m sorit theo quy tlinh cira ph6p luQt.

3. Eem h6t nang luc vd tdm huyilt cta ban than dC dOng g6p cho su phdt tri6n cta
Cong ty.

TrAn trong !

ngdy ...... thring ...... nitm 2021
NGTIoI CAM KTT
(Kj' vd ghi rd ho ftn)

Ghi chi : Bdn cam kit nay phai duqc gui ddn BTC dqi h6i tru6c l7 h ngdy 29/03/2021

Dai HAi ding c6 d6ng thtdng niAn 2021 - Quy ch6 Bdu ci Trang 8



MAU O4IDHCD2O2I

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc lap - Tu do - Hanh phtc

-----o00-----

so YEU r,V llCn
I

2

J

4

5

6

7

8

9

Ho vd t6n

Ng4v

Qudc

sinh
tich

CMND s6
Eia chi thudng tr0: ..

56 diQn thoai li€n lac
Trinh dQ vdn ho6:
Trinh <IQ chuy€n m6n:

10. Que trinh c6ng t6c:

1 l. Chric vp c6ng tdc hi6n nay

12. SOluqngcdphAnclugcuj'quy€nho{cnimgit: ......c6phAn

Tdi xin cam doan nhtng ldi khai tr€n ld hodn torin dring sU that, n6u sai t6i xin
chiu tr6ch nhi€m trudc phdp luQt.

Ngdy......thdng .... ndm 2021
Ngucri khai

Xdc nhin ncri cn quan c6ng tric
hoic chinh quy6n illa phuong

noi cu trri

Ghi chi : So yilu lit lich ndy phai ductc g*i ddn BTC dai h6i trudc t 7 h ngdy 29/03/202 )

Dai H6i ddng c6 d6ng tht d.nE niAn 202 t - Quy chti Biu cn Trang 9
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PHU LUC
HU'6NG DAN pHt/oNG THUC nAu tdN purBu

(Kim theo Quy chO di ci, *ng ci, biu cu thdnh viAn HDeT, BKS
nhiam @ 2021-2025)

l- Quy tlinh vd viQc biu d6n phi6u

vi6c bau cri thdnh vi€n HDer vd BKS tai DHCE duoc ti6n hrinh theo nguy€n tic
bau d6n phi6u, trong d6 Dai bi6u co d6ng c6 quy6n sri dung t6ng s6 phitiu biiiu [uyai, .uu
minh cho mQt ring vi6n, hodc m6t s6 fng vi€n vdi s6 luqng bAu cho m6i ung vi6n kh6ng
bit buQc ph6i bing nhau; hodc chi b6u m6t phan t6ng s6 fnrtlu uieu quy6t .-,:u minh cho
m6t ho{c mQt s6 img vi€n, phan phi6u bi€u quy6t cdn l4i c6 th6 khdng bAu cho b6t kj,ung
viOn ndo, tty thu6c vdo su tin nhiQm rl6i v6i ring viOn 116. 56 luong fng vi6n duqc bAu
trong m6i phit5u kh6ng dusc vuot qu6 s6 luqng tOi da duoc phdp bAu.

2- Cich thri,c bAu:

a) X6c dinh t6ne s6 phi6u bi6u quv(tt cria I Dai bi6u cO aong:
T6ng sd phitlu bi€u quy6t cta Eai bitiu c6 d6ng dugc x6c clinh theo c6ng thric sau:
T6ng s6 phiiiu

Dreu quyet
.r6ng s6 c6 phAn

niim gifr hoic cl4i di6n
s6 thanh vien
duqc bAu

x

Vi du 1: 56 luqng thdnh vi€n bAu vdo HDeT la 5 ngudi
SO tuqng thanh vi€n bAu vdo BKS ld 3 ngudi.

Ong X ld Dqi bitiu cO d6ng n6m gi& 1.000 c6 phAn c6 quyAn bi6u quy6t
Nhu v4y, phi6u bi€u quy6t HOqf cta 6ng X la (l.000 * 5) : 5.000 phitiu

vd phi6u bieu quy6t BKS ld (1.000 * 3) : 3.000 phiilu.

b) CAch thftc b6 hi€u:

^ ,^ Dgi voi truQng h?p 
P3,u Hdi D6ng euan Tr!: BAu l6y 5 ung vidn thi m6i Dai bi6u

co dong phan phOi tdng sd phi?u biAu quyil cho cdc ring vi0n md minh lua chon.

.^ , POi 
vdi trudng hqp.bau.Ban Kjrim so6t: BAu l6y 3 ung vi6n thi m6i Eai bitiu c6

dong phAn ph6i t6ng s6 pniAu biau quy& cho cdc rlng vi€n ma ,riint f lra .t ;;. - "
C6ch ghi:

- Tr€n m6i phitiu bau cri c6 ghi 16 t6ng s6 phitiu bi€u quytlt cria ngudi cam phi6u.

.." " , :.Kl'ijdng i bAu. *o *g vi6n, Dai biOu c6 ddng vi6t s6 phitiu mu6n bAu vdo c6t-'so phreu breu quyet" t4i ddng tucrng tng vdi t6n fng viOn 116.

.... , .rN*rkh6ne,b,lu cho ring vi6n, Dai bidu c6 ddng OiCn s6..0,,ho6c gach chdo vdo cQtr0 pnteu Dteu quyet''

- C6ng t6ng s6 phitiu bi6u quy6t vd ghi vdo cQt t6ng cQng.

,^ .,,-, 
ar11i' tdng s6 phi6u da bi6u quy€t kh6ng dugc vrrot qu6 t6ng sO phi6u bi€u quy€t

oa gnl san tren phleu bau cu.
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. Vi dU 2: Khi bau cri HDQT, ong X chia tdng so phi€u bi€u quy€t cr)a minh ld 5.000
phiAu cho cdc *ng viAn, chdng hqn:

TT IIg vir t6n 56 phi6u bi6u
q,ry6t

I Nguy6n Vnn A 1.500

2 Nguy6nThi B 1.500

3 L6 Vdn C 1.000
4 Ddo Vin D 500
5 TrAn Vdn E 500

T6ng cQng
(Kh6ng dwc vuqt qud 5.000 phidu)

5.000

Luu. f: - 6ng X c6 thii chi sri pUng it hon 5.000 phi6u bi6u quytit d6 bAu cho c6c
img viOn. NCu dtrng qud 5.000 phi6u bi6u quyOt ld phiOu bdu cir kh6ng hqp lQ.

Vi du.3: Khi biu cn Ban Kid.m Sodt, 6ng X chia dng s6 phidu bidu quydt cia
minh ld 3.000 philu cho cdc ungviAn, chdng han :

Luu f : - 6ng X c6 th6 chi sri dung it hon 3.000 phi6u bitiu quy6t Ai5 bdu cho c6c
img viOn vdo BKS. N6u dirng quri 3.000 phi6u bi€u quy€t ldphi€u b6u cri kh6ng hqp lQ.

TT Hg vi t6n Sii phiiiu bi6u quy6t
I Nguy6n Vdn A 1.000
2 Nguy6n Vdn B
3 Nguy6n Vdn C 1.400

T6ng cQng
(Kh6ng dugc vuqt qud 3.000 phiiiu)

3.000

Dqi H6i d.in1 cd d6ng thr.dng nien 2021 - Quy chd Biu ci Trang I I
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CONG TY CP DUONG QUANG NGAI

DAI I{OI D0NG CO DONG TIIUONc NT6n zozl

PHIEU BAU CIIHQI DONG QUAN TRI

l - Thong tin cta c6 ddng tham gia biu cri:
Ma c6 d6ng :

l en co oong :

56 c6 phin sd htu vd dai di€n : c6 phdn

T6ng s6 phi6u bi6u quyiit : phi6u

II- PhAn biu cri:
TT Hg vi t6n 56 phiiiu bi6u

quy6t
I

2

3

4

5

(,

1

T6ng cQng

_ (Kh6ng wot qu6 : phiilu)
Ngby 03 lhanp 04 ndtn 2021

Cd D6Nc
Kj, vd ghi rd ho t€n

Ghi chi : Dec kt hrrhng ddn phuong thrirc biu ttdn phiiu trfic khi ghi phiiu

CONG TY CP DUONG QUANG NGAI

EAr HQr D6NG cO D6NG THTjONG NrtN 202r

PHTEU BAU CIl BAN KIEM SOAT

| - Th6ng tin cta c6 tt6ng tham gia biu cii:
Ma c6 d6ng :

l en co oong :

Sii cii phin sd htu vd dai di€n : c6 phin
T6ng s6 phi6u bi6u quytir : phi6u

Il- Phin blu cir:

Ngdy 03 thdng 04 ndn 2021
cd DONG

Ky vd ghi rd ho t4n

Ghi chi : Dgc kj hrtng ddn phtrong rhttc biu ttitn phiiu trnd,c khi ghi phiiu

TT Hq vir t6n 56 phi6u bi6u
quY6t

I

2

Tdng cQng
(Kh6ng vuot quii : phiiiu)

Dqi Hai ding ci d6ng thttdng niAn 2021 - Quv chi Biu cti Trang l2

MAU PHIEU BAU



PIIIEU B^TJ HO.P LE

15.000 phi6u

TT Hg vi t6n $6\pu6,
ui6,,[ouv6t

TT Hg vi t6n 56 phi6u
bi6u quv6t

l Nguy6n Vin A / l.ooo I NguyEn Vin A 4.000
2 Nguy€n Thi B /\ 2 Nguy6n Thi B x

L€ Vin C I z [oo L€ Vin C 2.000
4 Dao Van D I a.[oo 4 Ddo Vdn D 5.000
5 Trrin Vln E :.dooI 5 TrAn Vtrn E x
6 Nguy6n Van F \ 6 Nguy6n VIn F x
7 Nguy6n Vdn G i.o{o 7 Nguy6n Vin G 3.000

\
I \T \

r6ngcQng I
(KhOng vuqt que : 15.000 phi6u)

15.000 Tdng c0ng
(Kh6ns vufl qua : 15.000 phieu)

t-
r4.000

Phi6u biu hqp te,
vi :

+ Bau kl'6ne qua 5

ngut.i
+. T6nB s6 phi6u
bau ki6nB vust
quA 16n9. s6 phi€u
bieu quyel ( l5 000
phicu)

Phi6u biu hqp le,
vi :

+ Chi bau 4 ngudi
(kh6ng qua 5

ngutr.i)
+. Tong s6 phicu
bau ki6ng vugt
qu.d t6ng s6 phieu
biCu quy€t (chi
l4 000 phi€u)

CONG TY CP DUONG QUANG NGAI

DAr Hor DONG CO D6NG rHrrOT{G NrtN 2021

PHIEU BAU CTIHOI DONG QUAN TRI

I - Th0ng tin cta c6 d6ng rham gia bAu cii:
Ma c6 d6ng : QNS00000I
T€n c6 d6ng : Nguytn Vin X

56 c6 phin sd hiru vd dai di€n

Ti5ng sti phiiiu bi6u quyilt :

II- Phin biu cir:

3.00

Ngdy 3 rhdng 04 ndm 2021
C6 D6Nc

Nguyin Vdn X
Ghi chi: DQc kt hrtng din phwng rhr1.c bdu din phiiu trrtc khi ghi phiiu

c6NG TY CP DU,ONG QUANG NGAI

DAI HOI DONG CO E6NG THTIONG NIT,N 2O2I

PHIfU BAU CUHQI DONG QUAN TRI

I - ThOng tin cia c6 al6ng tham gia biu cii :

Ma c6 d6ng : QNS00000I
T6n cii ddng : Nguy6n Vtrn X

56 c,5 phdn sd hiiu vd dai di6n

long so phreu breu quyet :

II- Ph6n bdu cii :

hin

Ngay 3 thdng 01 ndn 2021
Cd D6Nc

Nguydn Vdn X
Ghi chi: Dqc kj hrhng rldn phrong th*c biiu din phiiu rntdc khi ghi phiiu

I5.000 phi6u

Doi HOi ding cd ding thtrdng niAh 2021 - Quy chi Biu c*

x
3

x

3.000 c6

Trang l3



PHIEU BAU KHONC HOP I,F

15.000 phi6u

TT sii phi6u
bi6u quy6t

TT Ho vA tCn Sii phitlu
bi6u quy6t

l Nguy6n VIn A I NguyQn Van A 6.000
2 N€uy€€+hi-8 x 2 Ngul€n Thi B x

L6 Vln C 3.000 i 3.000
4 Ddo Vdn D 2.000 7 4 Ddo Vtrn D \ 2.000
5 Tran Van E 5 Trin Vin E 3.000\

Phi6r, biu
khong hqp le,
vi :

Ten ung c&
vien bi Bach
xda

6 Nguy6n VAn F 3.000 6 Nguy€n Van F \1 6n VIn GN 3.000
,7

NguyEn Yan G 2.000\
\
\
I

T6ng cQng
(Kh6ng vuql qu{ : 15.000 phi6u)

15.000 Tiing cOng
(Kh6ng vufl qua : 15.000 phiiiu)

16.000<

Phi6u biu
kh6ng hqp
l0,.vi :

Tdng s0
phieu beu. da
lon hon t6ng
s6 phi6u bi6u
quy6t

DAr Her odNc c6 DoNG THTIONG NrtN 2021

PHIEU BAU CU'HQI DONG QUAN TRI

I - Th0ng tin cia c6 d6ng tham gia biu ct.:
Ma cii.tong : eNS0OOOOI
T€n c6 d6ng : Nguy6n Vtrn X
56 cii phAn so htu vd ttqi dipn : 3.0
T6ng sO phi6u biiiu quy6t

lI- Phin biu ct :

Ngdy 03 thdng 04 ndn 2021
c0 DONG

chi chi : Doc kj htrdne ain pnnong il,,i" oilffillXilro" or, ,0, oila

15.000 phi6u

cONc rY cp DUoNc eUANG NGA|

DAI HQI DONG C6 DONG THIJONG NIE,N 2O2I

PHIEU BAU CTIHQI DONG QUAN TRT

| - Th6ng tin cria c6 d6ng tham gia bAu ct ;

Ma c6 dOng : QNSOOOOOI

T€n cii ddng : Nguyan Vin X
Sii c6 phin sd h0u vd <tai di€n: 3.000 cii

NgAy 02 hAng 04 ndm 2021
c6 DONG

Nguydn Vdn X
Ghi chi : Dgc kl hrhng ddn phrong thtic biu tlin phiiu trtdc khi ghi phida

D1i HQi d6ng c6 d6ng thtong ni1n 2021 - euy chi B,iu ct Trang 14

Hq vi ton

2.000

L€ Vin C

2.000

x

cONc ry cp DU{)'.NG euANG NGAr

T6ng sti phidu bi€u quy6t :

II- PhAn blu ct.:
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