
CONG TY CO PRAN nrroc V~T TU' Y TE HAJ DUONG
Ole: S6 102 iJ110ChI Uing, phVCtng Nguy6RTra}, thanr, uno H<\iDUOl19, :{nh Hal Duong

I')len thoai: 0220.3853&48 . fax: 0220 3853.848 - Hotline: 1lW01107 • Website. hdpnarrna.vn
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Gam1tMtt

THONG BAo MinHQP
D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2021

Kinh gO'i: Quy eB dong ciia Cong ty e6 ph§n DU'Q'eV~t tu Y t~ Hai Durrng

Cong ty C6 ph~n Cong ty c6 phan Duoc V~t tir Y t@Hili Duong ("DHD") tran
trong kinh moi Quy C6 dong d6n dir Dai hoi d6ng C6 dong thuong nien nam 2021
(":DIIDCf)") nhu sau:

1.Tho'i gian: 08hOOngay 28 thang 04 Dam 2021

2.Dia di~m: HQi trtro'ng Cdng ty cB ph~n Dune V~t ttl' Y t~Hai DU'O'ng
3. NQi dung D~i hQi:
• Bao cao hoat dong cua HQi dong Quan tri, Ban-KiSm soat;

• Bao cao cua Ban T6ng giam d6c v8 k6t qua san xuat kinh doanh narn 2020 & k@
hoach nam 2021 ;

• Bao cao tai chinh ,da:kiern toan narn 2020;

• Phuong an pharr phoi loi nhuan nam 2020 va dv kiSn e6 tll'Cnam 2021;

• Muc thu lao chi tra eho cac thanh vien HQi d6ng Quan tri, Ban T6ng Giam d6e nam
2020 va dv ki@nthu lao cho HQi d6ng quan tri, Ban T6ng Giam d6e nam 2021;

• Ll),achQllCong ty kiSm toan dQc l~p dS.kiSm taan bao cao tai chinh nam 2021;

• Phuong an tra e6 tuc nam 2020 b~ng e6 phiSu;

• Sua d6i b6 sung f)i~u l~,Quy chS nQib<)v8 quan tri cong ty;

• Quy eh@ho~t dQng eua HQi d6ng qWlntri, Quy ch~ ho?t dQng cua Ban ki~m soat

• Cac v~n d8 khac thuQc thAmquySn eua B?i hQi d6ng 06 dong ("BOOeD").
4.Di~u ki~n tham d\l': T~t ca eac e6 dong theo danh sach t6ng hqp nguai so'huu chung
khoan cua DHD duqc Trung tam luu ky chUng khoan Vi~t Nam ch6t ngay
25/03/2021 va nguai duqc e6 dong thea danh sach tren uy quy8n tham dV hQ'Pl~.

5. Binh thu'c tham dl!: Bo phiSu di~n tiI,

M6i e6 dong se nh~n duQ'c thong tin dang nh~p tren website:
https:llezgsm.fpts.com.vn trong thu maio

6.Uy quy~n tham d\l'D~i hQi: NSu Quy C6 dong uy quySn cho nguai khae tham dV

D?i hQi, Quy C6 dong vui lang Dang 10/ Uy quydn dv Dt;li h9i t?i website:
https:llezgsmofpts.coill;vn.



Trong tnrong hop khong c6 nguoi dai dien uy quyen du Dai hoi, Quy C6 dong co th~

uy quyen cho ID9t trong s6 cac Thanh vien Hgi dong Quan tri va giri Gi&y uy quyen

ail ky v@dia chi durri day truoc ngay 28/04/2021.
7. Bi~u quy~t, thao lu,n tai D,i hQi:

• Bi@uquyet true tuyen tai website: https://ezgsrnJpts.com.vn;

• Gui noi dung diu hoi qua email: info@hdJl)ba,rma.vn voi tieu d~ "Vlv thao ludn
v ,

DHDCf) 2021 DHD - [MCico dong]" hoac theo duong buu dien ve dia chi duoi
day tnroc ngay 28/04/2021. _

8. Ilia chi gu'i van ban va lien h~ h8 tro':

Cong ty c6 ph~n DU'Q'c V~lt ttr Y t~Hai Drro'ng
86 102 ph6 Chi Lang, phirong NguySn Trai, Thanh ph6 Hal Duong, tinh Hai Duong.
I)i~n thoai: 0220.3843733; Emai: inf@@hdpbarm~l.vn

Thong tin dang nhap h~ thong Dai h{>i c6 dong tnrc tuyen t~i website:
https://ezgsm.fpts.com.vn

Tran trQng!

Ghichu:
- NgurYi dU9'CUy quy€n kh6ng dU(JcUy quyJn l(Ji cho nguoi khac.

Tai li¢uf)pi h9i dU(Jcdang ted t9i: https://ezgsm.(jJts.com.vn!va tren website cuaC6ng ty cdpMn Duqc
V4t tu Y t¬ Hili Duong: http://hdpharrnn.vn/.



BEN NH~N UY QUYEN
(KYJ ghi r8 h9 ten, dong ddu)

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

CONG HOA xl HOI CHU NGHiA VI:E:T NAM
'DQcI~p - Tl}'do - H~nb Phuc

......... "'J ngay '"'' thang ... ndm 2021

GIAY (JY QUYEN
(V/v Tham d" Dai hQidang c5 dong thuong nien 2021

Cong ty c8 ph~n DUQ'cV~t Ttl' Y t~ Hai Duong)

1. BE~ UY QUYEN :
Ten co dong: ..
CMND/CCCD/H<) chi6u/BKKD s6: cfrpngay tai .
Dia chi: _ .
Di~n thoai: .,. ,
So co phan sa htru: , .
(Biing chic : ; .)
2. BEN NH~N UY QUYEN:
Ten ca nhan/to chirc: " r .

CMND/CCCD/H<) chi6u/DKKD 56: efrpngay tai ; .
Dia chi: ..
Dien thoai: .
S6 c6 phan QUQ'cuy quyen: : ..
(Bang chic: .)
3. N(H DUNG UY QUYEN:

Ben nhan uy quyen duoc dai dien cho Ben uy quyen thuc hien viec tham du' Dai h<)i
dong c6 dong thuong nien nam 2021, cua Cong ty c6 phan Duoc Vat Tu Y t6 Hili Duong vao
ngay 28/04/2021 va thuc hien moi quyen loi va nghia vu tai Dai hoi dong c6 dong lien quan d6n
86 c6 ph~n duoc uy quyen.

GifrYUy quyen nay chi co hieu Iuc trong thai gian t6 chuc B~i h<)id6ng c6 dong thuang
nien Cong ty C6 ph~n DuQ'cV?t Tu Y t€ Hal Duong narh 2021.

Chung toi hoan toan chiu traeh nhi~m v€ vi~c uy quy€n nay va cam k6t tuan thu nghiem
ch1nh cac quy djnh hi~n hanh cua Phap lu~t va' eua Di€u l~ Cong ty c6 ph~n DUQ'eV~t Tu Y t6
Hal DuO'ng.

Ghi chl/: Ngu()'i tht9'c uy quy~n d~r h9P Dqi h~i c16ngcd dong khong dU'9'Cuy quy€n lc;zicho
nguoi khac d~rh9P.

Tiri Li~u lJ(li hi)i dang c8 tUing thulmg nie,1 nam 202J - CiJng tyciJ phfi'n Dlf(J'C V~t Til' Y liBai Dlf(mg



C(}NG 'fY CO PHAN DU~OC vkr TU' Y TE HAl VUONG. . '

Dfc' So 1.02pho Chi Lang, phuong Nguylil'1Trai, th;~r;hphi) Hid O\Jong, !lnh Hlll DU'ong
i:ltqn tnoal. .0220.3 85384.8 - Fax. Q22C.38:53848 - H·otline: 16.001107 - Website: ncpnermu.vn

CHUaNG TRiNH CDOC HQP
D~I HOI DONG CO DONG THUONG NrEN NAM 2021

Tho, gian: 08hOOngay 28 thang 4 nam 2021

Dia di~m: Hoi truong Cong ty c6 ph~n DUQ'cV~t tu Y t~ Hili Duong

Don ti6p Dai bi~u tharn dir hop DRDCE> tlnrong nien narn 2021

Ki€m tra tu each Dai bi~u va phat tai lieu

8hOO - 8b45

Phfln 1:

8b45 - 9h45

Cae Bao cao &
To'trinb

7b30 - 8hOO

Khai mac dai hQi va gioi thieu Dai bieu

Tili lif;u D(li 1t9i dang cJ dong tltlrimg nibt nam 2021 - Cong ty caphOn DU'frc V(ittu' Y tiHili Dtcdlig

Bao cao ket qua kiem tra tu each 05 dong

Gioi thieu va thong qua Doan chu tea Dai hOi

I Chi dinh Ban thu ky, E>~xu~t Ban kiem phieu va thong qua

Thong qua Quy cb~ linn viec va bi~u quyet

Tho~g qua chuong trinh Dai hOi

Bao cao boat dong ella HOi d6ng quan tri nam 2020
Bao cao hoat dong San xu~tkinh doanh nam 2020 va k~hoach nam 2021;
Bao cao ho~t d¢ng cua Ban Ki~m soar nal11 2020.

To'trluh:
Ta trinh thong qua Bao cao Till chinh daki~m toan nllin 2020;

TO' trinh thong qua Phuang an phfu1ph6i lQinhu<\innam 2020 va d\I toan tai
chinh nam 2021;
Ta trinh thong qua chi tra thli lao cho IIDQT, BKS nfun 2020 va d~ xu~t
nam 2021;
To' trinh thong qua vi~c l\Ia chQndan vi ki.6m toan BCTC nam 2021;

TO' trinh phuang an tra c6 tUcnam 2020 bAngc5 phi€u;

TO'trinh Sua d5i Ui@u l~t5 cht!Cva ho~t d{mgCong ty;

TO'trinh Slra d6i Quyoh€ qUMtrj cong ty;

To trinh Quy ch~ho~t dQngcuaH!)i d6ng quan trj;



T i.J trinh Quy eh~ hoat d(>ng,cua Ban K:i~msoat;
................... '- _-_ ·-_,··~··············-· ·- ·''''~''-t-';''....,M~., ..~--· ..:··•...,__; "!"- "._ .........., ~-.~ ······..·..·..········· ,,··,_·..··---·1··..··········

- Mot s6 ll(>i dung khac thw9CthAm quyen cua Dai hOi d6ng e6 dong.

Phan 2:

9b45 - 10hOO Thao luan v~ cac bao cao va cac t& trinh

10hOO- llhOO

Ui~u quyet t~i
D~i h,Qi

IlhOO - 11h15 Nghi giai lao

11h15 - llh25 Congb5 kSt qua bieu quy~tt(,ll Dai hoi

llh25 -11h45 Trinh bay du thao Bien ban va Nghi quyet Dai h(>j

Ilh45 - 12hOO
Thong qua Bien ban va Nghi quyet Dai h<)i

..........-- ..~ "..!
!
i

.......__.._---,., _--_ .._-- .._-- ,-..,-,- ~~,., , _ .._ - -.~ _-_ .._ ,..- ,.,-_ ,. ',.._-- _,_ .._- _,,_._-

T6ng k~t va tuyen b6 b~mac Dai h(>i

JJj:I:~1ibl'6NG QUAN TRJ
? TICH

Till [ifu Dfli h{Hd6ng c6 dang tltU'img nien nom 2021 - ConK tp. cs plzan DU'()'cV(it tu' Y t~Hai Bteong
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2021 

QUY CHẾ  

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 

 

Chương I  

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1.  Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2021 vào ngày 28/04/2021 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải 
Dương (Công ty) (Sau đây gọi là “Đại hội”). 

2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện 

theo ủy quyền của cổ đông, các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến 

hành Đại hội. 

Điều 2. Cơ sở pháp lý  

1. Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành (“Luật Doanh nghiệp năm 2020”);  

2. Luật Chứng khoán là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước 

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 

3. Nghị định 155/2020/NĐ–CP là Nghị định 155/2020/NĐ – của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

4. Thông tư 116/2020/TT–BTC là Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 

của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với 

công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; 

5. Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương được Đại hội đồng cổ 

đông của DHD thông qua theo Nghị quyết số 29/2020/NQ-ĐHĐCĐ-DHD ngày 

31 tháng 03 năm 2020. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1.  “Đại hội đồng cổ đông trực tuyến” là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên được tổ chức dưới hình thức đại hội trực tuyến để thực hiện các 

quyền biểu quyết của mình.  

DỰ THẢO 
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2. “Bỏ phiếu điện tử” là việc cổ đông/người đại diện theo ủy quyền kết nối Internet 

và thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy 

định và thông báo. 

3. “Hệ thống bỏ phiếu điện tử” là hệ thống cung cấp cho cổ đông/người đại diện 

theo ủy quyền các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dư đại hội 

đồng cổ đông trực tuyến.  

4.  “Yếu tố định danh” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối 

tượng trong một hoàn cảnh.  

5. “Xác thực” là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là 

những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo. 

6.  “Bầu dồn đều” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Cổ 

đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dồn số phiếu cho 01 ứng cử viên 

hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, 

số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên được làm tròn xuống tính đến hàng 

đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ. 

7. “Bầu ghi số” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Cổ 

đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho 

từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu bằng 

tổng số phiếu bầu của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại 
diện. 

8. “Sự kiện bất khả kháng” là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập 

đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện 

pháp cần thiết, khả năng cho phép. 

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội 

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách 

cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.  

Điều 5. Quy định về ủy quyền tham dự Đại hội 

Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội trực tiếp có thể ủy quyền bằng văn bản 

cho người khác dự Đại hội. Việc ủy quyền phải tuân thủ các quy định về ủy quyền 

dự họp của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty, các quy định pháp luật 
khác có liên quan và phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty. 

 

Chương II  

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY 
QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI 
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Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ 
đông 

1. Quyền của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại 
hội:  

a) Được tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành; các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty 

Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;  

b) Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung Chương trình Đại 
hội; 

2. Nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại 
hội:  

a) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ tham dự Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. 

Việc đăng ký dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được Công ty hướng dẫn 

cụ thể trong thông báo mời họp;  

b) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội 

phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao 

chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Ban Chủ tọa cho 

phép; 

c) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội 

phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này và tôn trọng kết quả làm việc tại 
Đại hội. 

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông 

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Quản trị quyết định trước ngày khai mạc 

Đại hội để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:  

1. Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của Giấy ủy quyền của cổ đông;  

2. Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và tình hình 

cổ đông/người đại diện cổ đông dự họp;  

3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.  

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu 

1. Ban kiểm phiếu do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.  

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:  

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội; 

- Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Ban Chủ tọa, Đại hội khi 

thực hiện nhiệm vụ của mình; 
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- Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;  

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bẩu 

cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu. 

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa và Ban Thư ký 

1. Ban Chủ tọa do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội;  

2. Quyết định của Ban Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh 

ngoài chương trình họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;  

3. Ban Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội 

một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa 

số cổ đông tham dự;  

4. Ban Chủ tọa có quyền hoãn họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký 

dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong 

các trường hợp sau: 

a) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc 

họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 

b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự 

họp tham gia, thảo luận và biểu quyết. 

Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai 

mạc. 

5. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Chủ tọa. 

Chương III 

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI 

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội 

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông và những người được ủy quyền dự họp đại 
diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại 
thời điểm chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội.  

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội 

1. Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong buổi sáng ngày 28/04/2021. 

2. Hình thức đăng ký tham dự và bỏ phiếu điện tử thông qua Đại hội đồng cổ đông 

trực tuyến được quy định cụ thể trong Quy chế hướng dẫn tham dự Đại hội 
đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại Phụ lục I Quy chế này. 

3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại 
hội quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 của Quy chế này. 

Điều 12. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành 
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1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại 
Điều 10 Quy chế này, thì việc thông báo mời họp Đại hội lần thứ hai phải được 

gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. 

Đại hội lần hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người 

đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết.  

2. Trường hợp Đại hội lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại 
khoản 1 Điều này thì phải thông báo mời họp Đại hội lần thứ 3 phải được gửi 

trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong 

trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và 

người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp. 

Chương IV 

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT 

Điều 13. Nguyên tắc biểu quyết 

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua 

bằng cách lấy ý kiến cổ đông của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ 

đông dự họp Đại hội. Mỗi vấn đề biểu quyết có số phiếu biểu quyết được tính bằng 

tổng số cổ phần mà cổ đông sở hữu/người đại diện được ủy quyền của cổ đông tham 

dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 14. Cách thức biểu quyết 

Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) các vấn đề trong 

chương trình Nghị sự tại Đại hội thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty 

quy định và thông báo. 

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông 

trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tuân thủ theo quy định tại Quy chế hướng dẫn tham 

dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại Phụ lục I Quy chế này. 

Điều 15. Thể lệ biểu quyết 

1. Mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết. Số 

phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tương 

ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc số cổ phần có 

quyền biểu quyết mà người đại diện được đại diện tham dự họp theo đăng ký tham 

dự Đại hội. 

2. Các vấn đề cần biểu quyết tại cuộc họp Đại hội được thông qua khi được số cổ 

đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp 

chấp thuận, trừ các vấn đề được quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty. 
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Chương V 

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 16. Biên bản họp Đại hội 

           Nội dung họp Đại hội phải được lập thành Biên bản. Biên bản họp Đại hội 

được đọc và thông qua trước khi bế mạc họp Đại hội, Biên bản có chữ ký của Ban 

Chủ tọa và Ban Thư ký. Biên bản họp Đại hội là cơ sở để ban hành các Nghị quyết 
của Đại hội. 

Chương VI 

HIỆU LỰC THI HÀNH 

Điều 17. Hiệu lực thi hành 

1. Quy chế này gồm 6 Chương, 17 Điều, 01 Phụ lục và có hiệu lực ngay sau khi 

được Đại hội biểu quyết thông qua.  

2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội 

có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.  

 

 

 

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỊCH HĐQT 

 
 
 
 

Nguyễn Trung Việt 
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PHỤ LỤC I: QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 
ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ 

(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương) 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

Quy chế này quy định về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ 

phiếu điện tử của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược 

Vật tư Y tế Hải Dương (Công ty). 

Điều 2. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ 
phiếu điện tử 

1. Điều kiện tham dự: 

- Có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ được lập 

theo thông báo thực hiện quyền của Công ty hoặc được ủy quyền hợp lệ 
tham dự cuộc họp; 

- Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thiết bị điện tử có 

kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện 

thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet. 

2. Cách thức tham dự: 

- Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ 

đông của Công ty được cung cấp một và chỉ một tên đăng nhập và mật 
khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và 

bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được thư mời họp có thông tin liên 

quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải 
chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông 

mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa 

trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề 
phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập. 

- Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân và địa chỉ cho Công ty. 

Đồng thời để bảo mật thông tin cá nhân cho cổ đông, Công ty có thể yêu 

cầu cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Số 

CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ 
emai), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc) đối với cá nhân; và 

Số ĐKKD, Số điện thoại liên hệ, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức. Công 
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ty có thể gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để cổ đông tham dự và 

biểu quyết như đã đề cập tại Khoản 3 Điều này cho cổ đông thông qua 

hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông. 

- Cổ đông thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy 

quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy 

định luật hiện hành. Theo đó, với người đại diện được ủy quyền, sau khi 

nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền 

có xác nhận hợp lệ, Công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy 

cập cho bên nhận ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện 

quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty cung cấp thông 

tin đăng nhập cho đại điện được ủy quyền theo thông tin ủy quyền do cổ 

đông cung cấp và được thực hiện như hình thức gửi thông báo mời họp 

cho các cổ đông (thông qua thư mời/ hòm thư điện tử/ số điện thoại). Cổ 

đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Công ty. 

Điều 3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực 

tuyến và bỏ phiếu điện tử 

1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, 

mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại 
hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc 

hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Công ty quy định). Cổ 

đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật 
tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo 

rằng chỉ có Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông mới có quyền 

thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách 

nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này. 

2. Khi Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có yêu cầu cung cấp 

lại thông tin đăng nhập, Công ty có thể thông báo thông qua các hình thức: 

trực tiếp hoặc email/điện thoại. 

3. Công ty khuyến nghị Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi 

nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, 

nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo 

bảo mật thông tin. 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ 

đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 

1. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy 
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định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo hình thức 

bỏ phiếu điện tử. 

2. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải có trách nhiệm bảo 

mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông/người đại diện 

theo ủy quyền của cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ 
thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Cổ đông/người đại diện theo ủy 

quyền của cổ đông trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối 

cùng của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Cổ đông/người 

đại diện theo ủy quyền của cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, 
trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Cổ 

đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông trên hệ thống bỏ phiếu điện 

tử. 

3. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải thông báo ngay cho 

Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các 

yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên 

hệ với Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Cổ 

đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải chịu trách nhiệm về 
những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận 

được thông báo của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nếu 

như nguyên nhân là do Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông. 

Điều 5. Cách thức ghi nhận Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông 

tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính là dự họp Đại hội 

đồng cổ đông dưới hình thức tham dự trực tuyến tại thời điểm Ban Kiểm tra tư 

cách Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông báo cáo kết quả công 

khai tại Đại hội là Cổ đông và đại diện được ủy quyền đã biểu quyết ít nhất một 

nội dung trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. 

Điều 6. Thực hiện Ủy quyền 

1. Cổ đông có thể ủy quyền theo quy định tại Điều 5. Quy định Quy định về ủy 

quyền tham dự Đại hội tại Quy chế tổ chức Đại hội. 

2. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau: 

- Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền của Công ty.  

- Giấy ủy quyền theo mẫu ủy quyền có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng 

dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền. 

- Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai 

mạc chính thức. 
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3. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền: cổ đông gửi 

văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc đại 
hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu 

lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị 
hủy ủy quyền trực tuyến. 

4. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện ủy quyền đã tiến hành 

bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình 

cuộc họp đại hội đồng cổ đông. 

Điều 7. Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 

1. Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Ban Chủ tọa 

điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty. 

2. Đối với Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, cổ đông và các đại diện 

được ủy quyền có thể đặt câu hỏi trực tiếp hoặc gửi câu hỏi về doanh nghiệp 

thông qua kênh trực tuyến mà Công ty lựa chọn để tổ chức hội nghị hoặc hình 

thức khác được Công ty hướng dẫn trong Thông báo mời họp. Ban Thư ký có 

trách nhiệm lưu lại tên Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, 

mã Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (nếu có) và nội dung 

câu hỏi. 

Điều 8. Nguyên tắc và cách thức thực hiện bỏ phiếu điện tử 

1. Kể từ thời điểm nhận được tên đăng nhập và mật khẩu vào hệ thống Đại hội 

đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, Cổ đông/người đại diện theo ủy 

quyền của cổ đông có quyền truy cập và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm 

quyền của Đại hội đồng cổ đông. Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên 

thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết 
quả bỏ phiếu điện tử từ các Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ 

đông. 

2. Biểu quyết: Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông bỏ phiếu biểu 

quyết theo từng vấn để trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng 

hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Cổ đông/người đại diện 

theo ủy quyền của cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, 

“Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt 
tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung 

cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền 

của cổ đông nhấn “Biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. 

3. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ 

đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Cổ đông/người đại 
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diện theo ủy quyền của cổ đông có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các 

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không tiến hành biểu 

quyết bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này. 

4. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể thay đổi kết quả 
biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ 

phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc 

thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định. 

Điều 9. Cách thức kiểm phiếu điện tử 

Biểu quyết: Phiếu biểu quyết của mỗi Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền 

của cổ đông đều được hệ thống ghi nhận theo: số phiếu tán thành, số phiếu 

không tán thành và số phiếu không có ý kiến. 

Điều 10. Các sự kiện bất khả kháng 

1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ 

phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát 

của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền 

Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ 

và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác… Công ty huy động tối 

đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, 

nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố. 

2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể 
diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, 

tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ 
bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ 

đông được triệu tập gần nhất./. 

 

 

          

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Trung Việt 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

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

PHIẾU BIỂU QUYẾT 
MÃ ĐẠI BIỂU: DHD.000XXX 

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A  
Số lượng cổ phần sở hữu: X cổ phần 

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: Y cổ phần 

Tổng số lượng cổ phần đại diện: Z cổ phần 

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết) 

NỘI DUNG Tán thành 
Không 

tán thành 

Không có 
ý kiến 

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020; Báo cáo hoạt động 

SX- KD năm 2020 và kế hoạch SX – KD  năm 2021 

� � � 

Nội dung 02: Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm  

2020 

� � � 

Nội dung 03: Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự 

toán tài chính năm 2021 

� � � 

Nội dung 04: Tờ trình phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu 
� 

� � 

Nội dung 05: Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm  

2020 và đề xuất năm 2021 

� � � 

Nội dung 06: Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 

2021 

� � � 

Nội dung 07: Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty 
� 

� � 

Nội dung 08: Tờ trình Sửa đổi  Quy chế quản trị công ty 
� 

� � 

Nội dung 09: Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 
� 

� � 

Nội dung 10: Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát 
� 

� � 

Hướng dẫn: 

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: 

Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối 

với từng nội dung biểu quyết.  

Ngày 28 tháng 04 năm 2021 

ĐẠI BIỂU 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 3700XX 
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Hid Duong, ngay 28 thdng 4 ndm 2021

BAo cAo CVA HOI :DONG QUAN TRl
TRiNH JJ~I HQI DONG CO DONG TRUONG NIEN NAM 2021

Kinh thua cac vi khach qui!

Kinh thua cdc thanh vien HDPHARMA!

Nhu thuong l~, hang nam, Cong ty C6 phan Duoc V~t tu Y t~ Hai Duong

t6 chirc Dai hoi d6ng c6 dong thuong nien d~ HQi d6ng quan tri, Ban T6ng

Giam dbc bao cao kSt qua lam viec cua mQt nam va trinh bay nhirng k~ hoach,

chi~n hroc cho nam toi.

Toi thay mat cho HQi d6ng quan tri bao cao tnroc Dai hQi hoat dong cua

HQi d6.ng quan tri va nhtrng k~t qua dat duoc trong nam 2020, nhtrng kho khan

va phuong huong phat trien cho Cong ty giai doan 2020-2024 nhu sau:

I.HO~T DONG eVAHDQT NA.M 2020

1. Nhan S,!,HQi dc3ng QUaD tr]

Tai Dai hQi dong c6 dong thuong nien nam 2019, HQi d6ng quan tri

nhi~m ky 2019-2024 dUQ'cQuy c6 dong tin nhi~m biu chQTIva d~n ngay bao

cao bao g6.mco 3 thanh vien:

TT HO vA TEN CI-HjC DANH

1 Nguy~n Trung Vi~t Chu tich HDQT I

Nguyen Thi Tu Anh
Thanh vien HDQT- Tong Giam doc

2
Cong ty

3 Trin Phuc DuO'ng Thanh vien HDQT

2. Ho~t dQng eua HQi d6ng quan tri

- HQi d6ng qWln tri ho~t d9ng thea Di~u l~t6 chuc va ho~t Q9ng Cong ty

c6 ph:ln DUQ"cV~t tu Y t6 Hai Duong.

- T6 chuc cac CU9ChQp dinh ky va d9t xu~t d~ giili quy~t nhung v~n dS

chi~n 1UQ'Ccung nhu c§p bach cua Cong ty.
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- Cling tham gia di~u hanh va giai quyet dt nhieu v~n d~ lien quan dSn

di~u hanh cling Ban T6ng Giam d6c va cac phong ban, dan vi true thuoc.

- Hang nam BDQT da bao cao Dai hoi c6 dong thuong nien v~ heat dong

cua HDQT, cu th@v~ viec giam sat cua HDQT d6i voi Ban Tong Giam d6c di~u

hanh trong nam tal chinh.

II. TINH HiNH NEN KINH TE NAM 2020 vA NHUNG D~C THU

eVANcANi-l DUQ'C

1. Tinh hlnh chung

Nam 2020 Ia mot nam d~c biet dbi voi nen kinh tS thS gioi cling nhir Viet

Nam..Dai dich COVID-19 keo trong ca nam aa anh huang Ian dSn hoat dong

san xuat kinh doanh cua t~t eli cac doanh nghiep, Dai dich COVID-19 gay fa

khung hoang sire khoe cong dong, khung hoang kinh t~ va sinh k~, hien nay

nhiSu nSn kinh tS Ian dang rai va~ suy thmii nghiem tr9ng. f)~i dich cling lam

cho n~n kinh tS trong nuac g?P nhiSu kh6 khan: tm truang tieu th\l trong nuac

bi thu h~p, Sl! s\lt giam dan hang xu~t kh~u va Id16khan trong luu thong hang

h6a; chi phi luu kho, v~n chuy@ntang cao. C6 t6i 87,2% doanh nghi~p bi anh

huo'ng tieu qrc bai COVID-19. Nhi~u doanh nghi~p pha san, nhiSu doanh

nghi~p phili t?m ngung san xufrt kinh doanb.

Nganh DuQ'c cling khong n~m ngoai nhUng auh huo-ng do. Cac doanh

nghi~p chiu anh hu6ng Ian tu nhung kho khan cua d?i dich:

- NhiSu l~n gian cach xii hQi d~n d~n vi~c t6 ehuc cong vi~c san xu~t kinh

doanh g~p nhiSu kh6 khan;

- Gian d09.n chu6i cung ung toan c~u d~n dSn nhi~u nguyen ph\lli~u cho

san xu~t tang gia va khan hiSm.

- M9i ho~t aQng cua cac co quan qu'an ly bi ch~m l~i d~n uSn nhi@uvi~c

bi ach t~c.

2. Ho~t dQng va k~t qua d~t dU'Q'Cclla IID'PHARMA nam 2020

M~c du g~p nhi~u k.h6 khan trong san xu~t kinh doanh, nhung v&i Sl,l'n6

ll,l'ceua to(ln th@can bQ nhan vien Cong ty, HI)PHARMA v~n dam bao ho~t
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dong hieu qua trong thai ky dai dich, dat duoc nhimg k8t qua khong kern nhfrng

nam truce (k8t qua C1,1 th~ c6 dong co the tham khao tai bao cao tai chinh va bao

cao cuaBan Tang Giam doc).

Nhirng cong viec da:lam trong nam 2020, se duoc trinh bay C\1 th~ tai Dai

hoi, bao gom:

- Lien quan d8n day chuyen ED;

- Lien quan dSn nhfrng day chuyen san xu~t cii;

- Chuong trinh ch~t hrong san pham;

- Chi~n hroc san pharn va nghien ciru phat trien;

- Cong tac tai chinh;

- Chien hroc phat trien h~ th6ng kinh doanh hien dai;

- Chi~n luoc nhan su.

III. KE HO~CH NAM 2021 vA 'mot GIAN Tal

D~ dat duoc muc tieu d~t ra, Hoi d6ng Quan tri dua ra k~ hoach hoat

d<)ngHam 2021 va nhtrng Dam ti~p theo nhu sau:

1. Day chuy€n ED: chiSn lugc cua Cong ty Ia se c6 g~ng b~t d~u s~mxu~t

d~ day chuy€n duy tri lam vi~c. Song song vai vi~c d6, chung ra se dang kY
khoan 100 san ph~m d~ tuang lai co thS san xu§,t d~i tra tren day chuy€n. Dl,l'

ki~n th~m dinh GMP EU VaGcu6i thang 5, o~u thang 6 nam 2021.

2. Lien quan d~n nhung day chuy€n san xu~t cu: ti~n hanh tid th~m dinh

GMP WHO tC;liNha may 1 (dja chi s6 102, ph6 Chi Lang); tang cuang dang ky
cac san ph~m oS day chuy€n cli phdt ttiSn, tang tong su~t.

3. Chuang trinh ch§t lugng san ph~m: d~t "lTIVC tieu va k~ ho~ch cho kh6i

Ch§t lugng d~ ngay cang nang cao ch§t lugng san ph~m, I~y ch§.t lugng la trung

tam.

4. Chi~n lugc san ph~m va nghien clm phat triSn: ti~p t\1Cxay dvng va

phM triSn b<)ph?n Nghien elm phM triSn thanh b<)ph~n chu ch6t eua Cong ty,

d€ co ol1gc danh illVC s6 dang ky thu6c 100 va bao phu (J nhi€u d~ngbao chS va

cong d\1ngkhac nhau.
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5. Cong tac tai chinh: ti~p tuc tang v6n diSu l~ bang hinh thirc phat hanh

them c6 phieu, Du ki~n chuyen c6 phieu tu san UPCOM sang san niem y~t

khac.

6. VS phat triSn h~ thong kinh doanh hien dai: tang cirong phat tri~n cac

chi nhanh va phat trien h~ thong ban hang OTC, ETC trong roan quoc.

7. Cong tac nhan sir: ti~p tuc co chuong trinh dao tao d~ nang cao ch~t

hrong nhan Sl,T, thu hut nhan tai va co kinh nghiern,

8. Cong tac marketing: phat tri~n Phong Marketing thanh b9 phan chu

chbt cua C6ng ty.

Nam nay se hi mot nam kh6 lilian vi rieng dich benh chua k~t thuc. Tuy

nhien, chung toi tin nrong rang voi chien luoc dung, s1,1"quyet tam cb g~ng cua

toan Cong ty, HDPHARMA se co mot tuong lai tuai sang.

Chuc Quy c6 dong suc khoe tbt va cam on vi Sl,T tin tu6ng danh cho Cong

ty chung toi.

Treln trQng cam an!

TM. HOI DONG QuAN TRJ
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Hai Duong, ngay 28 thong 04 ndm 2021

BAa cAo TONGKET CONGTAc NAM 2020
vA PHUONG HUONG NHI~M Vl) NAM 2021

Kinh thua: Cac vi G<;1ibiSu khach quy
Thua toan th@c6 Gong cua Dai hoi!

Nam 2020 mot nam rna ngay tir G~Unarn dich covid 19 Gil bung phat tai
Trung qu6c va Ian sang cac quoc gia . Vi~t nam cling bi anh huong vi dich trong
ca nam .Trong narn 2020 chung ta vua san xuat kinh doanh vua phai Gam bao
phong chong dich hieu qua .Dich benh lam cho san xu~t kinh doanh cua cong ty
anh huong do gian each xil hoi do nhu cau tieu dung sut giam . Nha may s6 2 tai
khu cong nghiep C&mthuong moi heat dong d.t it do chua co nhieu s6 dang ky
tai day truyen GMP- WHO va day truyen GMP-EU v§.n chua tham dinh duoc
do lich tharn dinh bi hoan do chuyen gia chua sang vi dich .

Buoc sang nam 2021 tinh hinh dich b~nh v~n chua co ch~m dUt du dil co
vacxin . DS phong ch6ng s\!' lay Ian cua dich b~nh nen nam nay 13.nam thu hai
cong ty t6 chuc Gt;lih<)itnJc tuySn thay vi at;li h<)i tl1Jc tiSp t<;1ih<)itruOng nhu cac
mua .Q~ih<)i truac day .

Kinh thua fJ9i h(5i!
Hom nay t~i dt;lihQi dbng c6 dong thuang nien toi xin auQ'c bao cao tom tit

nhung vi~c ail lam trong vi~c aibu hanh san xu~t bnh doanh nam 2020 nhu sau:
I. K~t qua d~t dU'Q'C

1. K~t qua sa.n xuit:
1.1.v~k~t qua th\fc hi~n chi tieu giao khoan nam 2020
- Tinh hinh thvc hi~n kS hO<;1chsan xu~t nam 2020

TEN B'() PH~ SX
% SO VOl KH cA NAM

STT THVCHl~N
%)80 VOIKHKH

1 PXTHUOCONG 40.266.684 52.000.000 77%
:2 PX CAO NUdC 22.276.549 40.000.000 56%

, 3 PX THUOC VrEN 7l.229.436 98.000.000 73%
..--,,_.:-: ..____'

4 PXNANGMEM 94.658.559 130.000.000 73%
5 PX KEM MO NUde 30.429.270 36.000.000 85%

6 PX EU. VIEN 2 525.911 10.000.000 5%
.-.

7 PX KHAU TRANG 1.447.700 0._-
CQNG 260.834.109 366.000.000 71,3%



D4I HOI DONG CO DONG TRUONG Nll!:NNAM 2020

'Nhu vay, so voi chi tieu giao khoan (366 ty) thi kh6i san xu~t dat 71,3%.
- So sanh voi nam 2019

DVT : 1.000d
TANG (+), % TANG,

STT TEN BO PHAN sx NAM2019 NAM2020 GrAM (-) GrAM
1 PXTHUOCONG 39.438.021 40.266.684 828.663 2,1%
2 PXCAON1fdc 29.831.841 22.276.549 -7.555.292 -33,9%
3 PX THUOC VIEN 81.873.049 71.229.436 -10.643.613 -14,9%
4 PXNANGMEM 100:054.330 94.658.559 -5.395.771 -5,7%

5 PX KEM Md N1fdc 20.995.928 30.429.270 9.433.342 31,0%

6 PXVIENEU II 483.116 525.911 42.795 8,1%
PX KHAU TRANG

,

0 1.447.7007 1.447.700 100,0%
CONG 272.676.285 260.834.109 - 11.842.176 - 4,3%

DaOOgia: So voi nam 2019 thi gia tri San luong san xu~t nam 2020 giam 4,3%

1.2. V~ san xufit hang cho khaeh d~t hang san xufit tai Cong ty
Do tinh hinh dich benh nen viec kinh doanh ciia cac khach d~t hang tai cong ty
ciing co nhi~u thay d6i : s6 lUQ11g dan hang giam va san luong tren san pham va
tren dan hang cling giam nen cong ty thay u6i k~hoach san xuat nham phuc vu

kip thai nhu c~u cua khach hang . Hien tai trong s6 179 cong ty dat san xuat t?i
Cong ty, trong do co:
+ 04 khach hang co doanh thu tren 10 ty
+ 01 khach hang co doanh thu tir 8 - 10 ty; 06 khach hang co doanh thu tir 5 - 8
ty; 08 khach hang c6 doanh thu 3 - 5 ty; 160 khach hang c6 doanh thu duoi 3 ty.
Hien tai cong ty co s6 hrong khach hang d~t san xu~t la 179 khiwh hang nhung
s6 khach hang co doanh thu du6i 3 tY la 160 nen vi~c l~p k~ ho~ch va thvc hi~n
k~ ho?ch san xu~t va b6 tri san xu~t khong chu dong .Dich b~nh cung lam cho
vi~c cung c~p nguyen ph\! li~u ph\!c V\l san xu&tbi giart do?n va ch~m cung lam
cho lich giao hang cho khach bi thay d6i .

2. Cong hic chfit IU'Q'ng
2.1 Cong tac Dam bao chfit lU'<_rng
- Cong tac GMP-WHO:
+Trong nam cong ty da tai th&m dinh GMP- WHO day truy~n cao nu&c, day
truySn vien, day truy~n nang m,Sm,day truy€n vien sui ,c6m sui.
+Duy tri h~ th6ng quan 1y chfrt Im;mg theo nguyen t~c, tieu chu~n GMP- WHO
cho tit ccl.cac phfm :Muong,GLP, GSP.
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+ Tai th§.m dinh G.MP thuc pham bao v~ sue khoe tai 102 Chi lang va 307 khu
cong nghiep C~m thuong.

- Danh gia ISO 9001 :2015: Danh gia clnrng nhan H~ thong quan Iy ch~t IUQTIg
thee phien ban ISO 9001: 2015 va Danh gia c~p clnrng nhan maio B~ thong
quan 1)' chat luong trang thj~t bi, v:Rttir y t~ ISO 13485: 2015.
- Day truyen dat tieu chu§.n GMP thuc pham bao v~ sire khoe: duy trl h~ thong
quan ly ch~t luong, nang cao ch~t luong san pham san xu~t tao ni8m tin cho
khach hang.
- Hau kiSm thuc pham bao v~ sire khoe GMP nha may 102 Chi Lang.
2.2. Cong tac ki~m tra chfit lu'gng

T6ng s6 m~u kiSm nghiem nam 2020 : 26.093 m~u trong do 2400 m~u
thanh pham 4255 mau ban thanh pham con lai la cac m~u nguyen lieu ,bao bi
.duoc li~u cao duqc li~u ...

- VS 86 Iuqng: s6 lm,mgm~u tang len nhiSu a cac nh6m m~u nguyen li~u,
bao bi;

Trong d6: kiSm soat 100% l11~U thcimhph~m, 100% m~u maquete bao bi
truac khi in, 100 % m~u nguyen li~u, bao bi, phV li~u d~u vao.

- VS ch~t lUQng:nam 2020, Phong KiSm tra ch~t luqng da gia tang them
nhiSu phep thu d6i vai ca nguyen li~u, duqc li~u va thanh ph~rn. Tang cucmg
ki@mtra ch~t luqng nguyen li~u,them nhiSu thu nghi~m tc;tpch~t, t~p ch~t hfru
co d6i vai ho~t ch~t nguyen li~u dung lam thu6c, them nhi8u chi tieu dinh t1nh
dinh lUQTIgduqc li~u d~u van nh~m cung c6 ch~t Iuqng d~u vao, t~o co sa cho
Phong Cung ung Iva chQn dUQ'cnha cung c~p ho~c nha san xu~t t6t nh~t cho
cong ty, phat hi~n nhi8u rn~u nguyen li~u, duqc li~u kern ch~t IUQ'ngtra l~i cho
nha cung c~p, tang cucmg cac chi tieu xac dinh t~p ch~t cua nguyen li~u, duqc
li~u.

!@HDPHARMi
OWiLO

D~I HOI DONG CO DONG THHONG NIEN N.AM2020

Tang cUOng kiSm tra ch~t luQTIgthanh phfrm cua thV·cph~m bao v~ suc
kh6e, dauh gia dQ 6n dinh cua mQt s6 nh6m ho~t ch~t trong thlJc ph~m bao v~
suc kh6e .
2.3. Cong tac nghien cu'u phat tri~n

- Phong Nghien cuu da chu trQng va d~y m~nh cong tic th\l'c nghi~m a t~t

cac d;;tngbao ch~ cua thu6c, TPBVSK, my ph~m. Cong tac thlJc nghi~rn, nghien
cuu ngay cang hoan thi~n han, tiSn hanh ban giao QTSX 100% san ph{(mSaDxu~t
mol.Trong nam phong nghien elm da ban giao 311 quy trinh san xu~t thu6c
,TPBVSK~my ph§m va trang thiSt bi y tg .

- Trong nam cong ty dUQ·Cc~p 16 s6 dang ky trong d6l3 s6 dang leY trong
nuac va 3 s6 dang ky xu~t kh<lu.

3



, ,
te san xuat.

- My ph~m va trang thiet bi y tS: TriSn khai nhieu san pham my pham va
trang thiSt bi y tS maio Da ban giao va dua van san xu~t 59 san pham Iny pham,
TTBYT.
4. Cdng tac Co' di~n - D~I'an

- Ph5i hop cac b(>phan nang e~p sua chua phuc vu th~m dinh thanh cong
day truyen GMP- WHO cbm sui .tai th~m oinh cac day tnly@nt~i nha may C§.m
thm;mg. Tai th§.moinh thanh cong GMP th\1c ph§.mbao v~ su'c khoe.

- Phong co oi~n theo sat ca.c phan xucmg sua chua thay thS kip tho'j cac
may moc phl;lCV\l san xu~t dam bao cac day truy~n san xu~t ho~t o(>nglien t\tc
hi~u qua.

- Hoan thanh va oua van St1' d\lng toa nha. van phong chi nhanh Ha n(>iva
chi nhanh thanh ph6 H6 Chi Minh, Hai cong trinh dua van su d\l11gph\lc V\l

kinh doanh t?i hai miSn thu~n ti~n va hi~u qua.

5. Cong tac kinh doanh
Dich b~nh Covid 19 di~n bi@nphuc t?P va' b~o daj da anh hu6ng tieu Cl:l'C

t6i nSn kinh tS nen nhu c~u vS hang hoa bi suy giam ,C~nh tranh thi trmJng vo
cling kh5c li~t anh huang tai eac kenh ban hang eua cong ty ,Vi~c gian cach xa
h(>ihim imh huang d@nvi~c kham chua b~nh cua cac co sa y t~ cong l~p va
phong kluim . Nh~n thuc nhfrng kh6 khan thach thuc do lanh d~o cong ty oa co
nhGng chuang trinh ban hang thay d6i phli hqp vai thi hi€u cua khach hang dS
vi~c triSn khai bim himg duQ'cthong thoimg va hi~u qua.

Th\l'Chi~n t6t cong tac chuyen mon, dam bao ch~t lUQng hang hoa, cong
tac ph\lc V\l khach hang duQ'ccai thi~n, t?o duQ'csv tin tuang cua kha,ch hang.

Th\}'chi~n t<3tcong tac d,~uth~u thubo, v~t tll' y tS t?i tinh Hai Duong va
cac dnh trong tOfmquf>cd~t duQ'c kSt qua t6t.Sau khi co kSt qua d~u th~u l~p
trung tri~n khai oSn cac dan vi o@hang hoa oa trung th§.u dUQ'csu d\lng hSt s6
IUQ'ngcac dan vi d\1'tru ,

H~ th6ng kinh doanh oelduQ'cphat triSn tfen ph?m vi toan qu6c, cong tac

ban hang dil duQ'c triSn khai dSn 63 tinh, thanh ph6.C6ng tac tuySn dl,lngva oao

@JM'DPHARM.i"UNi'. B~I HQI DONG CO BONG THUONG NIEN NAM 2020

H6 So' nop moi: 75 h6 sa dang ky (trong 00 co 8 h6 so xu~t kh§.u cam pu chia va
67 h6 so trong mroc ), 41 h6 so dang ky gia han va 47 h6 so dang ky thay o6i.

- Thirc pham bao v~ sire khoe: H6 so duoc cap s6 224 h6 so.
Cac cong thirc san pham moi dSu duoc ra soat k5' luong, kSt hop voi cac

b(>phan lien quan dS hoan thien h6 so dang kY TP BVSK cho phil hQ'Pvoi thirc
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t9.0 nhan sir kh6i kinh doanh duoc thuc hien lien 1\1cnh~m nang cao nang lire

cho d<)ingii kinh doanh .

Hang san xuat cua cong ty oa buoc dftu duoc tri~n khai xu~t kh~u sang

cac mroc Ukrainar, Campuchia, Lao. Sail pharn cua cong ty dli tiep can voi thi

truong ngoai nuoc, Nam 2020 tong gia tri hang xuat kh&u con r~t nho (tren

200.000 USD) nhung 13ti~n db d~ cong ty morong va phat tri~n linh V1)'Cnay.

H~ thong kinh doanh dff duoc kien t021.11va a~u nr bai ban ca vS co sa v~t

chitt va nhan 11)'C.

+ Chi nhanh TP H6 Chi Minh aff duoc xay dung va hoan thien tru sa moi tai

99 dirong 101 phuong Thanh My Loi - Quan 2 thanh pho Thu dire va dira vao

stl"dung thang 7/2020.

+ Chi nhanh HaNQi dff augc xay dyrng va hoan thi~n tn) sa mai t9.i 10 d~t s6 1

o D6 C phuang Xuan La, Qu~n Tay H6, thanh ph6 Ha N<)i va aua vao su d\1ng

thang 8/2020.

Nhu V?y cho tai nay ca 3 chi nhimh t9.i ba vtmg B~c - Trung -Nam dbu off

co van phong do cong ty o~u tu ch~m d6t vi~c ai thue van phong khong chu

d<)ng vb thai gian thue va cong nang sa d\1ng.

Ki~n toan 19.iKh6i Kinh doanh, ki~n toan 19.icac dan vj chuyen mon as v?n

h~mh kh6i Kinh doanh d?t hi~u qua (giai thS Phong Kinh doanh va Phong Kinh

doanh 1; thanh l~p T6 Nghi~p V\l, T6 Th~u, Ban Kho v~n va Thu tiSn, Vung 1,

Vung 2, Vung 3).

Kit qua kinh doanh

D~I HQI DONG CO DONG TmJONG NIEN NAM 2020

K@hoc;tch doanh thu Dam
Th1)'C

TT N(>i dung 2020 D?t %
hi~n

( cia tric doanh thu n9i b9)
,

410,5!

1 Doanh thu hang san xwlt 510 ty
ty

80,5%

2
Doanh thu hang kinh

340 tv 234,1 ty 68,9%
doanh +dich V\l

.~

C()ng 850 tY 644,6 cy 75,8%

5



Nam 2020 la mot nam dt kho khan, k~t qua ban hang chua dat diroc chi

tieu k6 hoach cong ty giao nhung cac dia ban vS co ban da h6t SUC c6 gang khai

thac thi tnrong cac kenh OTC, ETC, kenh phong kham phong mach nen kh6i

kinh doanh gitr duoc su tang tnrong 6n dinh v~ doanh s6 ban hang so voi cling

ky nam 2019.

Chien luoc xay dung h~ thong cua cong ty eta tri~n khai diroc hai nam tuy

chua duoc nhu mong muon nhung thi phfrn, khach hang va h~ th5ng nhan S\I

tung bu6c di vao 6n dinh t~o tiSn d~cho vi~c phat tri~n a nam 202] .

6. Cong tac T&chu'c bQ may dj~u hanh
6.1. BQmay lanh d~o di~u hanh

G6m 1 Chu ticb I-IDQT, 1 Tbng Giiun d6c, 02 Pho T6ng Giam d5c, 03

Glam d6c, 01 Pho Giam d6c.

6.2. H~ thAng Phong ban, phan xu-(rng, chi nhanh

Cong ty co hai nhamay bao g6m 09 pIlan xuang (05 Phan xUOngt~i Nba

may 102 Chi Lang, 04 Phan xucmg t<;liNba may HDPHARMA EU).

H~ th6ng kiOO doanh co 09 chi nhiinh (06 Chi nhanh trong tinh Hai

duong va 03 Chi nhanh Ha N9i, Mi~n Trung, Mi~n Nam) .

18 phong ban chuc nang.

6.3. Cong hic nhan 8\1'

!@lHDPHARM.i
~nNjf..

D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NA.M 2020

- Doanh s6 ban hang tren ca 2 kenh OTC, ETC tuy chua dat duoc chi tieu kS
hoach narn 2020 nhung v~n duy tri duoc su tang twang so voi nam 2019, kenh

OTe tang 8%, kenh ETC tang 21%.

- T6ng Doanh s6 2020 so voi 2019 :

Kenh ban I Doanh sAnam Doanh sB Ty I~ d~t Ty l~ d~t so
nam 2020 so vo'i

vo'i k~ hoachhang' 2019
nam 2019

OTC 117.245 126.502 108% 73%

ETC 48.547 58.579 1210/0 88%

Tang 165.792 185.080 112% 77%
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I@HDPHARM&
ONiPO

H~I H(H DONG CO BONG THlfONG NIEN NA.M2020

* Cong tac tuyen dung: tong s6 lao dong da tuyen nam 2020 la: 42 nguoi

(trong do trinh d(>Dai hoc lit 13 ngiroi)

* Lim thu tuc chuyen cong tac va nghi ,eh~<.1'(>cho 101 lao dong,

- Nang b~e luang eho can b(>nhan vien lam cong tac nghiep vu chuyen

mon nam 2020 la 264 nguoi theo dung ch~ 0(>quy dinh, Thuc hien nang luang

toan Cong ty khi Nha mroc thay d6i nnrc luang t6i thi~u vung.

- Trong nam 2020 b6 nhiern 17 can b(>quan ly, gom:

+ 01 Ph6 Tong Giam d6e Kinh doanh

+ 02 Giam d6e (Giam d6e San xuat, Giani q6e Kinh doanh).

+ 03 giam doc vung

+ 05 Truong phong (Khach hang Gia cong, Cung ung, QA EU, QC EU,

Co' di~n ED);

+ 01 Quan d6e Phan xuong (Vien EU).

+ 05 Fh6 phong (Cung trng, QA EU, Co' dien EU, NCPT, Ki~m tra chat

IUQ'ng).

- Thuc hien cac eh~ d9 cua nguoi lao dQug dung theo quy dinh eua phap

lu~t: ti~n luang dam bao eu(>es6ng; eh~ dQduang sue, thanh quy~t toan 6m dau

thai san eho nguai lao Q(>ngkip thai

7. Cong tac tai chinh

M(>ts6 chi tieu co'ban trong bao cao tili cbinh nam 2020 dfl kj~mtoan

STT CHi TIEU

1

2

44.686.872.006

TAng ta.i san 592.460.635.033

van chu SO' hfi·u: 348.000.536.894__ .- ,,""""", , , , ,_..,_ - ",,',,"'-,~-.

2.1 Van gop cua chu s()' hfm 99.999.450.000

2.2 Th¢ng du van c6phdn 28.720.000.000

2.3 Quyddu tu philt triin J 74.594.214.888

2.4 L9'i nhu4n sau thui chua phan phai
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@HDPHARMK
"uNJPO

D~I H<)I DONG CO DONG THlfONG NIEN NAM 2020

3

Chi phi ban hang

STT CHITrEU

2.4.1 L9'i nhudn sau thud chua phdn phoi nam truoc
J
so TIEN (VND)

......_ .., _ _ .............•__ , , : ;..,.,.,_ _ .

16.328.023.547
--.-~-_...----- - ----." -- " --- -._--_........ . _ .,..,. . _ -. .-".--.~ ~-.--.- -

2.4.2 Loi nhudn sau thuJ chua phdn phoi ndm nay

Doanh thu tir ban hang hoa, cung c§p djch vu

4. Cac khoan giam trir doanh thu

28.358.848.459

644.658.019.806

3.963.399.817

641.400.596.835

640.694.619.989

47.527.410

5 TAng Doanh thu thuan va thu nh~p khac

658.449.436

605.4 75.546.221

471. 745.481.826

5.1 Doanh thu thudn Hl'ban hang hoa, cung cap dich v¥

5.2 Doanh thu tic hoat dong tai chink

5.3 Thu nhdp khac

6 TAng chi phi

13.033,225.773

53.755.329.199

66.566.780.668

374.728.755
"" , ,_••••_ •••••_ ••••••••••••__•••• .._ ••••••••••••••••••••••••••••••••u••••••••••_ •••• •••••••••••••••••••__••_•• _••••••••••••••••••••••_••••••••••__•••••••••••••••• , _ , , ,,,,,,, __,_,_._,,,,,.

6.1 oi: v6n hang ban

6.2 Chi phi tai chinh

35.925.050.614

7.351. 720.330

28.573.330.284

3.103

6.3

6.4 Chi phi quem If;doanh nghiep

7

LQ'i nhuan sau thu~ thu nhap DN

Nam 2020 cong ty chung ta chi hoan thanh chi tieu loi nhuan sau thue thu

nhap doanh nghiep rna khong hoan thanh cac chi tieu v~ gia tri san hrong san
xu§.t,doanh s6 kinh doanh thea nghi quyet dai h9i c6 dong d~ fa, cu thS nhu sau :

6.5 Chiphi khac

Tbng hli nhu~n k~ toan trurrc thu~

8 Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh

vJ doanlt tit u:
- Tang doanh thu da trtr doanb thu nQi bQ: 644.658.454.806 d6ng,. dc;tt

75,8% so v&ikS ho?ch, giam 3,3% so v6i nam 2019.

9

10 Lai co' ban/ 01 c6 phieu
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Danh gia vS nguyen nhan nam 2020 chung ta khong hoan thanh chi tieu

"GiCI tri scm IU9'ng scm xudt" va "Doanh thu SX - Kinh doanh". Nam 2020

cong ty da hoan thien du an d~u tu nha may moi tai Cam Thuong v~ viec d~u

tu nha xuong, May moe thiet bi san xuat va Qa tharn dinh xong GMP - WHO

nhung khai thac con r~t it do nha may chI duqc c~p 6 s6 dang kYo Day truy~n

GMP-EU dV kiSn th~m dinh vao d~u nam 2020 nhung do dich b~nh nen chua

th~m dinh duqc va dang cha dS th~m dinh GMP EU. C6ng ty v~n dang trong

giai do?n tiSp t\Ie xay dvng va tri@nkhai chiSn IUQ'ckinh doanh mai , uu tien h6

tn;>,t&i da cho ma r9ng va phat tri~n thi tnl'ong d?c bi~t la MiSn Trung - Tay

Nguyen va Mi~n Nam. H~ thfmg phaD ph6i da triSn khai duqc 2 nllin, song do

sv c'llnhtranh kh6c li~t v~ thi ph~n ttong Nganh duqc, Sl;l' giam sut doanh s6 cua

nhom hang kinh doanh thuong m?i do s\Xsuy giam nhu c~u vi dich b~nh aM
huang cua cac dQ'tgian cach xa h9i , Sl,l' anh huang cua d?i dicb Covid - 19 da

lam ch~m l?i 19trinh, kS ho~ch phat triSn thi tru'aug cua cong ty.

- vJ nguBn van: Trong nam 2020 chung ta da duy tri t6 chuc l~p kS ho?ch

ngan sach hang thang, tll' do c6 bi~l1phap hqp 1y trong vi~c su d\Ing cac ngu6n

f)~IH<)I DONG CO DONG TRUONG Nn~N NAM 2020

Trong do:

+ Doanh thu hang san xuat: 410.524.636.798 dong, chiSm: 63,7% trong

t6ng dcanh 86 va tang so voi nam 2019 la 3,62%.

+ Doanh thu hang kinh doanh thirong mai : 23 lAO 1.927.094 d6ng, chiSm

: 35,9% trong tong doanh s6, gram so voi nam 2019 la 3,6%

+Doanh thu dich vu : 2.731.890.614 d6ng, chiem 0,4% trong tbng doanh

s6, giam so voi nam 2019 la 0,04%.

- Loi nhuan tnroc thuS TNDN: 35.925.050.614 d6ng, tang 7,86% so voi

nam 2019.

- ThuS TNDN phai n9P

- Loi nhuan sau thue TNDN:

7.35l.720.330 d

28.573.330.284d

- Gia tri san lUQ'Dgsan xu~t nam: 260.834.109.00Qd; dat 71,3% so voi kS

hoach; giam : 4,3% so voi nam 2019.
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- N9P cdc khoan nghia vfl cho nguoi lao tl9ng niim 2020:

+ Bao hiem xa hoi, bao hi@m y t~ va bao hiem th~t nghiep da: nop:

13.198.634.461d, tang 3,2% so voi nam2019. Nguyen nhan la s6 LB tham giam BH

do tuy@ndung moi tang.

+ Kinh phi cong doan da:quyet toan: 821.607.122d, tang 2,2% so voi nam

2019, do qui luang dong bao hi@mtang.

- Thu nb~p binh quan nam 2020:

Thu nh~p BQ toEmcong ty la 8.37S.000dl nguoil thang so v6i cling Icy
2019 tang 10,3% , tuang duo-ng s6 tiSn 785.000d.

- -1)~u tu mua s~rn TSCD:

Naln 2020 cong ty da: d~u tu mua s~m Inay moc thiSt bi tien tiSn va
nang cip nha xUOng,nha ban hang va Ma kho nhAm tang nang l\]'c sfm xu~t va
tang ch§t IUQ"ngsan phkm v6i tbng tiSn d~u tu da: hinh thanh tai sfm la:
16.236.535.419 d6ng, trong do nha van phong va ban hang t?i TP HCM :
5.241.980.000d6ng; l\1M- TB san xu~t va quan ly: 10.087.720.873 d6ng va
Phuong ti~n v~n tai la : 906.834.546 d6ng.

- J)~u ttl' cho a\r an nha may mO'it~i CAm thU'Q'ng:

Nha may m6i HDPHARMA da:hoan thanh thang 2/2019 dUQ"cCvc quan
ly dUQ"Cc~p gi~y chung nh~n nha may d~t tieu chukn GMP - WHO. Thang
12/2019 chuyen gia Chau Au aa: sang va ti~n thfrm dinh GMP - EU cho day
chuYSn san xu~t thu6c vien, c6m, sui khong chua khang sinh Betalactam d?t
tieu chu~n GMP- EU, nhung tu' d~u nam 2020 dSn nay do d?i dich Covid - 19
xu~t hi~n va taj btmg phat Ifll1 3 tren toan c~u, chuyen gia Chau Au khong sang
thfrm dinh theo kS ho?ch dUQ"c,do v~y day chuySn chua dUQ"cc~p chung chi
GMP EU va dSn nay chua dua vao sir dl;mg dUQ"c.

- Cong tae khau hew uli san eli tljnh:

r®HDPHARMJt:
tmBijitO

D~I H()lI)ONG CO DONGTHl10NG NrEN NAM2020

von trong thanh toan, quay vong v6n nhanh da:giup tiet kiern duoc v6n, tiSt kiem

duoc chi phi vay von trong san xuat kinh doanh, ciing nhu trong d~u tu,

- N9P NSNN: Nam 2020 da nqp van ngan sach nha mroc cite loai thuS t6ng 56

tiSn la: 7.259.916.989d, so voi nam 2019 giarn 38%, nguyen nhan la toan b<)

thu~ GTGT d~u ra narn 2020 na: duoc khau tru voi s6 thue d~u vao cua du an

d~u nr con lai theo Luat quan ly thuS.
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D~I HOI DONG CO DONG THUONG NlEN NAM 2020@HDPHARMi
.BIEat

Trong narn da khau hao: 13.010.875.620 dong. Trong do kh~u hao nha

xuong: 3.043.037.866 dong; kh~u hao may moe thiet bi: 7.897.446.342 d6ng va
kh~u hao Phuong tien van tai: 2.070.391.412 a6ng.

* vJ cong tdc nghi~p V~l

- Nam 2020 cong tac tai chinh ngay cang duoc kien toan bang h~ thong
cac qui chuan, qui trinh cong viec, qui chS quan ly tai chinh ap dung dong bQ
toan cong ty. Nguyen t~c thu, chi, qui trinh mua sam, quy trinh th§.m dinh gia
ngay cang hoan thien . Cong tac quan ly tai chinh dam bao cong khai, chinh
xac va minh bach. Viec sir dung v6n trong san xuat va kinh doanh luon dung
muc dich, tiSt kiem va dem lai hieu qua.

- V~n d@cong no phai thu eta duoc kien toan va si@tchat hem. Vi~c phan
lo~i, giam sat va d6c thuc thanh toan dm)"c k@thQ"p thuong xuyen giua Phong
ban hang - k@toiin - va hQ ph~n thu ti@n.C6 nhung bi~n phap kien quy@t trong
vi~c k@thQ"pgiua ban hang va thu tiSn phLl hQ"pv6i tU'ng d6i tUQ"ng,k@tqua Xl!'

ly nq da co nhiSu cai thi~n dang k~ nhu thu h6i 11Q"lau ngay cua mQt s6 KH t~i
CN Ha NQi, CN H6 Chi Minh va mQt s6 b~nh vi~n ngoai tinh.

- Nam 2020 t6 chlrc can d6i auqc ngu6n v6n,dap ling d~y du kip thai
v6n cho SX - KD va d\l' tnl' hang hoa nguyen li~u va tinh toan tra truac v6n yay
trung h~n nh~m giam Hli yay trung h~n, su d1,lnglinh ho~t tiSn gui ngan hang dS
tang hi~u qua tll' ho~t dQng taj chinh.

- Ch~p hanh t6t vi~c ke khai va nQP d~y au kip thai cac khoaD thu~, cac
khoan Bao hiSm thea Lu~t quan ly thu~, Lu?t bao hiSm.

- Lam t5t cong tac bao cao va.phfm tich tai chinh hang thang, qui nh~m kip

thai ph\lc V1,l cho HBQT va Ban gialTI d6c trol1g vi~c diSu hanh ho~t d<)ngsan xufrt

kinh doanh va d~u tu Clla cong ty. T6 chlie cong.tac k~ toan khoa h,Qc, dap ling

aUQ"cyeu c~u quan 1y tii chinh va h~ch toan k~ toan eua Cong ty. Ch~p hanh t6t

Lu~t kS tOall va cac chu§.n m\!,c k~ tOal1hi~n hanh

II. pHlfONGmJONG, NI:II¥M Vl} NAM 2021

Nam 2021 c<;lnhtranh trong thi truang DUQ"cph§.m trong nuac se cang
kh6c li~t ,dich b~nh chua co d~u hi~u dugc kh6ng ch~ nhung chlmg ta v&n phai
th\l'c hi~n mvc tieu kep vim phM triSn san xufrt kinh doanh VLradam bao phong
ch6ng dich b~nh hi~u qua. Ban Giam d6c Cong ty se danh gia dung vS nang h,rc
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cua h~ thong kinh doanh, danh gia dung cac d6i thu canh tranh; co nhirng dinh
huang C\I the va diSu chinh cho phu hop voi tinh hinh thi tnrong.

1.Thay dai chinh sach trong ca h~ th8ng .

J .1. Chinh sach phuc Vl;l scm xudt:
- Khong ngung hoan thien .phat triSn 06i moi sang tao thuc hien t6t muc

tieu "l~y khach hang la trung tarn" va k~t qua la thuoc do gia tri .
- Ti~p t\ICtriSn khai xay dung va ap dung H~ thong Quan ly ch~t luong

thea tieu chuan GMP, GLP, GSP, ISO 9001:2015.ISO 13485.
- CBCNV thuc hien cong viec thea dung quy trinh quy chu:in cong viec

oil ban hanh. Danh gia k~t qua cong viec thea KPr.
- Th1,1'chien t6t cong tac chuan bi th:im dinh va th:im dinh GMP-EU day

chuyen san xu~t thuoc vien 1.
- ChuAnbi tai thAm oinh day truySn GMP- WHO cac day truySn t~i nha

may 102 Chi Hlng .
- Kien tri xay dl,tng va thl:1'ohi~n chinh stich t6ng ch~t JUQ11gt?o uy tin

niSm tin cho khach hang.
- Ti~p We o&utll' them may m6c thi~t bi dS tang nang 11,1'csim xu~t va ch~t

ill'Q'ngsan phAm .

1.2 Chinh sach kinh doanh:

H~ th6ng kinh doanh 1anhCingbg ph~ d~i-di~n cho Cong ty ti~p me tr1,1'e
ti~p val khach hang, la c§_un6i dS Qua sa~ phirn d~rt tay nguo'i tieu dung. Then
xu huang thi trucmg e~nh tranh hi~n nay Kh6i Kinh doanh nh?n dinh toan bg h~
th6ng phai lien tl,lehoan thi~n dS (tap lmg va. th6a man nhu c&ucua khaeh hang.
Do d6 c&nlien t\IChoan thi~n cac chinh sach dS huang tai ph\lc V\Ikhach hang
t6t nh§t, dem t6i eho khach hang t6ng chfit lUQ'ngf6t nh~t tu san phAm d~n cac
dich Vl,lcung u'ng hang h6a.

Nam 2020 Kh6i Kinh doanh hoan thi~n ca.cchinh sach Cl,lthe:

- Chinh sach luang thucmg, nang su§t: t,lO thu nh?p 6n dinh va dong 11,1'c
cho nhan SI,J kinh doanh t11\l'chi~n doanh s6 ban hang

- Chinh sach khoan kinh doanh phil. hqp de cac bg ph?n th\1'chi~n.

- Chinh sach ban hang, marketing phu hqp 'verisan phAm va thi tnremg.

- Ki~n toan tuySn d\lng cae nhan s1,1'con thi~u t~i cac dja ban theo ehi~n
luQ'cva dinh bien nhan Sl,l'da duQ'cphS duy~t nh~m tang dg bao phu thj
huang ,tang s\!'hj~n di~n cua cae san phAm t~i cac diSm ban qua d6 gia
tang doanh s6 .

@HDPHARMA
vNiPtlIF

B~I HOI BONG CO BONG THlfONG NlENNA.M2020
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- Tuyen dung nhan sir ETC co chat Iuong xay dung d9i ngii d~ co thS
tham gia d~u thau true tiSp tai cac tinh .Xay dung danh muc san pham S1l"

dung cho kh6i diSu tri .dinh vi cho cac nhan su vS danh muc s6 luong d.n
cai th~u tai tung ala ban . Khi trung thau bam sat G~co s6 1irong Slr dung
cao nh~t cho goi th~u .

1.3 Chinh sach khach hang gia cong

- Thanh lap phong khach hang gia cong co nhan Sl,I chuyen nghiep dS
n~m b~t nhu c~u cua khach hang, phuc vu khach hang kip thoi voi
phuong cham Gap irng t6t nhat rnoi yeu c~u cua khach hang

- Tim l<i@l'D cac khach hang moi .mo' rong san xu~t cac san pham rnoi
trong linh vue my pharn ,V?t tir y tS nh~m da d~ng h6a san pb~m .

- C6 chiOOsach uu dili vai cac khach hang VIP ,cac kbach hang c6 dan
h:!mgIan nh~m mang l(,1iIQ'ikh cho kh:ach hang.

- TiSp tl,lcd~ym~nh vi~c hQ'p tac vai cac d6i tac nuac ngoai nh~m gia
tang s61uQ'ng san ph~m va.gia tri san luqng hang xu~:tkh~u .

@HDPHARMi
CUNi@O

B~I R(H BONG CO BONG TRUONG NIEN NAM 2020

2. Th,!c hi~n tat chi tieu giao kboan nam 2021

2.1. Chi tieu giao khoan san xo§t:
DONVl DOANHSO

TT DON VI TiNH KHOAN

1 Phall xUOngTiem Tra m~t Ty d6ng 56
I

2 Phall xU'ongCao nuac Ty d6ng 29

3 Phan xuong Vien Ty d6ng 97

4 Phan xu&ngNang mSm Ty d6ng 133

5 Phan xucmg Kern rna nuac Ty d6ng 39

6 Phan xuang Vien 2 EU Ty d6ng 16

TAng 370
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Kenh ban hang OTC
Kenh ban
hang ETC ,)

Doanh so Doanh
Tong

I

STT Dan vi S6 OTC tinh s6 cho T6ng S6 Doanh doanh
s6 dia, ,

luong tren so si + doanh luong so ban
TDV luong ban s60TC TDV ETC

TDV khac

1
Vung 1 (Hai 11 19,500 I 19,500 1 24,500 44,000
Duong)

Vung Z 21 24,000 24,000 2 5,500 29,500

2 Vung 3 29 38,000 38,,000 3 21,500 59,500

3 CNHaNQi 29 30,500 5,500 36,000 2 7,500 43,500
I

4 CN Mi~n Trung 26 20,500 20,500 1 4,500 25,000

5 CNTP H6 Chi 40 40,500 4,500 45,000 6 8,500 53,500
Minh

TONGCONG 156 173,000 10,000 183,000 15 72,000 255,000

'r@HDPHARMi
VUNit.

D~[ HOI BONG co DONG THtJONG NIEN NAM 2020

2.2. Chi tieu giao khoan kinh doaob:
DVT: tne« dong

Khi tuyen dung them TDV se khoan them doanh s6 cho cac khu VlJC.

- Ph~n d§u hoan thanh chi tieu kS hoach doanh s6 ban hang, ty l~ co c~u nhom
san pham.

- Dam bao cac chi tieu phat tti~n thi truong, khach hang va he thong phan
ph6i g6m s6 hrong TDV theo dinh bien va guy rno dia ban, doanh s6 TB
TDV/thang.

- Dam bao thu tien hang dung hop d6ng, dung thai gian guy dinh.

3. Cfmg tac nhan 8\1'

- Kien toan nhan S1,T cac vi tri trong toan C6ng ty
- Thuc hien chS dQ luong, thuorig, phuc loi phu hop nh~m thuc d~y tinh

th~n lam vi~c cua CBCNV.
- Thl,Ichi~n chinh sach dao t~o lien t\lc d6i vai nhan S1,1' d@c~p nh~t chinh

sach mai, ph\lc V\lt6t h011 trong cong vi~c.
NalTI2021 se d~y thach thu'c kh6 khan trong b6i dmh dich b~nh vin dang diSn

biSn phu'c t~p anh hucmg dSn kinh tS toan c~u nen toan thS cong ty phai d.oan
ket ne>l\!,cph§n d~u vi cong vi~c, vi SlJ phat tri~n b~n vung Clla cong ty, duy tri
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f)~ HOI DONG CO DONG TffifONG mEN NAM 2020~HDPHARMiom·i'.
cong viec 6n dinh cho toan be) nhan lire dang c6 la mot nhiem VI,! vo cung kho
khan trong giai doan nay . Kh6 khan nhu V?y nhung chung ta phai n6 luc hoan
thanh k~ hoach san xuat kinh doanh voi chi tieu gia tri san luong hang san xu~t
la 366 ty dong va kS hoach doanh s6 kinh doanh la 900 tY d6ng trong do ty

" '1 , ,

trong hang san xuat chiem 50% tong co diu doanh so ban hang
Tren cHiy la toan be)bao cao t6ng k@tcong tac san xuat kinh doanh nam

2019~phuong huang nhiern VI,! nam 202'0 trinh tnroc dai hoi,

Not nh~n:
- cb dong cua Cong ty;
~.HDQT, BKS;

- LUllVP.
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CONG TY CO puAN
DVOC V!T TV Y TE HAl DVdNG

BANKIEM SoAT

CQNG HOA xA HQI can NGHiA VI¥T NAM
f)qc l~p - TV do - H~nh phuc

Hili Duong, ngay 25 thdng 3 nam 2021

BAo cAo HOAT DONG CVABAN KIEM SOAT
TAl DAI HOI CO DONG THtrONG NIEN NAM 2021. -. .

Kinh trinb: B~i hQidAng c6 dong Cong ty c6 pbin DuCJc v~t nr y t~Rai Duong;

- Can cu vao di€u l~ t6 chirc va hoat dQng cna cong ty CP Diroc v~t nr Y t~ Hai Duong;
- Can eu vao quyen han va trach nhiem cua Ban kiem soat ducc quy dinh trong di~u

l~;
- Can cu vao bao cao tai chinh kiem toan nam 2020 cua cong ty.

Th\IC hien chirc nang nhiem vu cua BKS thea quy dinh cua lu~t doanh nghiep

va di8u l~ cong ty. BKS bao cao tnroc dai hQi c6 dong k~t qua kiem tra, giam sat hoat

dQog trong nam 2020 va phtrong hirong hoat dQng nam 2021 voi nQi dung nlnr sau:

I. HO~T BQNG CVA BAN KIEM SOAT NAM 2020

Ban Ki~m soat g6m 03 thanh vien trong do:

- BaPh~m Thi Thuy - Tm6ngban

- Ba Nguy~n Thi Huang Lan - Thanh vien

- Gng Tr§n Kim Cuong - Thanh vien

Ban da l~p k~ ho~ch, pharr cong va tri~n khai nhi~m 'V\l cho fung thanh vien,

ki~m tra, giam sat cac m~t ho~t d()ng cua. cong ty vai nhUng nQi dung sau:

1. Th\Ic hi~n giam sat ho~t dQngella HQid6ng quan tQ, vi~c quan Iy di~u hanh ho~t

dQngsan ,xw1tkinh doanh CllaBan Tang Girun d& thea L~t doanh nghi~ va Di~u I~.Xem

x6t tinh phil hqp cac quy~t dinh cua H9i d6ng quan tQ,.Ban T6ng GiAm d6c trong cong mc

quan IY.
2. Ki~m soat trinh 1\1, thu 1\1cban hanh cac van ban phil hqp vcri quy dinh cua

phap lu~t va Di€u l~ cong ty.

3. Ki~m soat cac bao cao tai chinh hang quy, 6 thang, nam, dam bao tinh trung

th\Ic va hqp Iy trong vi~c ghi ch6p c~p nh~t chtmg tit s6 s'ach k~ toanoKi8m tra dic hQ'P
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d6ng kinh t~, hop d6ng lao dQng, kiem soat vi~c mua ban nguyen phu lieu, may moe

thi~t bi, cong cu d1IDgcu va cac khoan chi phi, vi~c sir dung v5n trong eac khoan muc

ddu nr , th~m dinh bao cao tai chinh tren co sa bao cao kiern toan doc l~p trinh Dai hoi
cAdong.

4. Be xuAt hra chon cong ty kiem toan doc lap.

5. Tharn gia cac cuoc hop cua HQi d6ng quan tri va cac CU9C hop eua Bam Tbng

Giam d3c co noi dung quan trong trong chi~:n IUQ"choat d~ng san xuAt kinh doanh.

Ki~m tra cac van ban n<}ib9 cua H9i d6ng qnan tri, Ban TAng giam d6c ban haM

trong qua trinh quan tri nham dam bao vi~c xay dung cac dinh hireng va clul tnrong

dieu hanh cong ty tmin thu phap lu~t va phil hqp vai Nghi quy~t D~i hQi cA dong.

Tham gia y ki~n d6ng g6.pvao m9t 83 n9i dung cong tac SilO xuAt kimh doanh, c@ngbic

ddu tu va mot s3 cong tae khac.

II. KET QuA GIAM sAT HO~T DQNG eVA CONG TY.

1. Bao cao tid chinh nam 2020
1.1 s~li~u baa cao tai chinh Dcm vi tinh: d6ng

STT Chi tieu Sa dlF dAu nam sa du cu6i nam

1 T6ngTai San 592.46.0.635.033 623.32'7.419.095

1.1 Tai san ng~n h~ 248.046.794.242 287.0'79.83~.OO5

1.2 Tai san dai h~ 344.413.840.791 336.247.580.090

2 A A 592.460.635.033 623.327.419.095Nguon von

2.1 NQ'phai tra 244.460.098.139 299.658.676.360

2.2 V6n chu sa hiiu 348.000.536.894 323.668.742.735

1.2. v~thim tra bao cao tai chinh

Gong ty TNHH Ki~m toan va ThAm dinh gia Vi~t Nam da th\Ic Iti~n ki~m tmin

va dua ra y ki~n ehdp nh~n toan phdn bao cao do phong k~ toan cong ty l~p etia nam tili

chinh 2020. Ban Ki~m soat eta chti dQngph3i hqp lam vi~c, thao Iu&! cac nh~ xet, thfun
tra cac nQi dung Clla bao cao ki~m toanoTren co so do chUng toi nhAt tri v&iy kifu cua

ki~m toan lit: Bao eao tai chinh da pharr cinh trung th\Ic va hqp ly tren cac khia e~ tr<;>ng
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y~Utinh hinh tai chinh cua cong ty tai ngay 31112/2020 cling nhir k~t qua kinh doanh va

cac luong hru chuyen ti~n t~ cho nfun tai chinh k~t -thile ciing ngay, phil hop voi chuan

mire va ch~ dQk~toan doanh nghi~p Vi~t Nam, cac quy dinh phap Ij co lien quan d~n

vi~c l~p, trinh bay bao cao tai Ghinh.

Tren C<1 sa bao cao tai chinh nam 2020 cua cong ty da diroc Cong ty TNHH

Ki~m toan va Thdm dinh gia Vi~t Narn kiem toan, Ban Kiem soat co mQt s6 y kien

danh gia C\1th~ nhu sau:

- Tai san ngan han giam: 39.033.044.763d va no phai tra giam: 55.198.578.221d.

f)i~u do khikg dinh nam 2020 Cong ty da su dung, quart tri hop Ij tai san ngAnh~ nhu

hang t6n kho, cong ll9' phai thu, c_ong11Q'phai tra, nhim h~ chS hi chi~m d\1ngva ti~t ki~m

v6n 11)' co, v6n vay, van trong thanb toan va nang hi~u qua su d\lllg v6n.

- Tai san dili mm tang: 8.166.260.701d. Niim 2020 cong ty ti~p 1\1choan thi~n vi~c

tri~n khai d~utu cUadg an nha may mm ~t chuAnGMP - WHO, GMP - EU va d6i mm

may moc thi~t bi cho cac day chuy~n san xuAthi~n co, duQ'cghi nh~ b~g sg tang truang

cua nhi~u tai san may moc thi~t bi vm cong ngb~ cao va nhlt xu&ng san.xufrt hi~n ~i nhu

may dong tlii 6 lines cuaItalia d~t tieu chufuJ.ED vo; gia trj: 6.l65.647.381d va mQts6 cac

ma;ymoc khac.

- Ngu6n v6n chu So' hfiu tang: 24.331.794.159d, la do 1qinht$1 sau thu~ chua phan

ph6i illk~t qua san xufrt- kinh doanh cua nam2020.

- Bao cao tai chinh nam 2020 phftn .rum d~y du tinh hinh ho~t dQng san xufrt kinh

doanh tuan thu dUng quy djnh v~ bi8u mfiuva thm gian bao ca~.

- Vi~c ghi chep, rna s6 k~ toan duQ'c thgc hi~n dAy au thea cac quy dinh v~ k~

toan do BQTai chinh ban hanh.

- H6 sa s6 sach cht'mg tir k~ toan duQ'Cl~p va luu trii d~y du, sip x~p g<;mgang,

khoa hQc, d~ truy l\1C,dap t'mg cac yeu c~u cua cong tac ki~m tra, ki~m toano

- Thl!c hi~n t6t chS dQ bao cao tiri chinh, cong b6 cac thong tin kip thai dSn c6

dong va Dy ban chUng khoan thea quy dinh cua Lu~t.

2. K~t qua san x.u§t kinh doanh

Kinb thua toan th~ d~i hQi!

Nitm 2020 1amQt nam vo cimg song gi6 bai dich b~nh Covid - 19 keo dai da anh

huang rAt 100 tai n~n kinh t~ th~ giGi noi chung va Vi~t Nam n6i rieng, mot s6 cac
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doanh nghiep trong mroc da phai tam ngirng hoar dong hoae pha san va ngaah Ducc

cung khong phai ngoai I~, mot s6 doanh nghiep Duoc thi tra luang cho nguOi lao dQng

40 - 6.0% vi khong tieu thu duee san pham ra ngoai thi tnreng, Con ct6i voi cong ty

chung ta, HDQT va ban diSu hanh eta phai gang minh de dira ra cac chien luoe phil

hop, cac huang di dung d~n va co phuong 411 trien khai kip thoi trong thai kY dich

benh nen toan th~ CBCNV vfut au viec lam va khong anh huang Ion toi thu nhdp cua

nguoi lao aQng. Trong khi nha may GMP-EU v§n chua thAm dinh duqe la do y€u t6

khach quan dich benh tren toan c~u. Voi muc tieu duy tri va em dinh d~ phat tri~n flam

2.02.0la ca mQt v~n de ap hrc rAtI6n cho HDQT va ban TAng giam d6c.

Nam 202.0 k€t qua kinh doanh duQ'cd8nh gia theo mt1}ts6 chi tieu c~ the sau:

Dan vi tinh: tJfmg

Chi tieD Nim 2020

I. Doanh thu hang hoa, dich V\l 644.658 ..019.8.06

2. Cac khmin giam trir 3.963.399.217

3. Doanh thu thuAn
640.694.619.989

4 G" " h' b'. 'la von ,'aug an
471.745.481.826

5. LQi nhu~ gQP
168.949.138.163

6. Doanh thu ho~t dQog tai chinh
47.527.410

7. Chi phi tai chinh
13.033.225.773

8. Chi phi ban hang
53.755.329.199

9. Chi ph.i q;uanIy doanh nghi~p
€i6.56'6.78Q..668,

lO. LQ'inhu~ thuftn illho~t dQng SXKD 35.641.32~.933

11. LQ'inhu~n khac
283.720.681

12. Tang lqi nhu~n k€ tmln truoc thu€
35.925.050.614

13. Chi phi thu€ TNDN hi~n himh
7.351.720.330

14. LQ'inhu_~ sau thu€ TNDN
28.573.330.284

15. Lai ccrban tren c6 phi~u
3.103
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2.1.Banh gia tlnrc hi~n ki hoach san xuit kinh doanh nam 2020

- Tf>ngdoanh thu da tnr doanh thu nQi bQ: 644.658.019.806 d6ng, dat 75,8% so

voi k~ hoaeh, giam 3,3% so voi nam 2019.

- Gia hi san hrong san xu~t nam: 260.914.743.520d; dat 71,3% so voi k~ hoach;

giam : 4,3% so voi nam 2019.
2.2.Banh gia.thuc hi~n cae chi tieu tii ehinh nam 2020

- LQ"inhuan san thu~ thu nh~p .doanh nghiep nam 2020: 28.573.330.284d dat

105,8% k~ hoach va tang 7,76% so voi nam 2019.

- Lai co ban /c6 phieu narn: 3.103 d/lc6 phieu giam so voi nam 2019: 1.069d,

nrong dirong giam 25,6%. Nguyen nhan chu y~u t6c dQ tang cua 1Q"inhan sau thue thu

nh~p doanh nghiep cham han t6c dQtang cua cf>phieu binh quan nam 2020 so voi voi

nam 2019. Cu th~ thang 5 / 2020 cong ty phat hanh cf>phieu tra c6 nrc narn 2019 theo

nghj quy~t d~i hQi d6ng cf>dong nam 2020 vOi s6 cf>phi~u tang lei: 1.999.945CP Ulm

cho ef>phi~u binh quan nam 2020 1a: 9.207.617 CP, tang so vOi cf>phi~u hinh quan

nam 2019 1a: 2.851.463CP (9.207.617 CP - 6.356.164 CP) t6c dQ tang 1a45%, trong

khi d6 lQ"inhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~pnam 2020 tang 2.621.149.737d, t6c

d(>tang chi 1a7,54% so vai nam 2019.

- V6n di~u 1~ cu6i nam: 99.999.4S0.000d, so vOi nam 2019 tang

19.999.450.000d, tuang duang tang 25%. Day 1ak~t qua eua vi~c tra cf>ruc nam 2019

bAng cf> phi~u, theo nghj quy~t d;;tihQi ef>dong nam 2020, lam tang v6n g6p cua chu

sa hfru.

3. Kit qua giam sat hOft dqng ella HQi d6n.g quan tri, Ban TAng giam €l6e

v~vi~c tht}'ehi~n ngh! quyit ella ttfi hQic6 dong nam 2020

Qua qua trinh giam sat cac ho;;ttdQng, di~u hanh eua HQi d6ng qmin tri va Ban

T6pg GiliIn dbc, R,an Ki~m soat khong th~y di~u gi bAtthuang.

Bao cao eua HQi d6ng quan tri, Ban Tf>ngGiam d6e da pharr anh dAydu, trung

thl!C cae hOljItdQIlg eua cong ty, cac van ban, Nghj quy~t eua HQi d6ng quarr trj phil

hqp vOi ltl~t doanh nghi~p va Bi~u 1~.

K~t qua ttu;rc hi~ cac Nghi quy~tcUaD;;tihQid6ng c6 dong nam 2020 C\l th~:

+ Thvc hi~n cae chi tieu k~ ho;;tchsarrxuAt kinh doanh nam 2020:
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Nam 2020 chung ta khong hoan thanh chi tieu "Gid tri scm IU(1ng scm xudt" vii

"Doanh thu san xudt- kinh doanh" . Nguyen Man chinh lit illnam 2019 dg an dAutu

nha may moi HDPHARMA tai cAm ThU<JI1gda thAm dinh xong GMP - WHO, nhung

sir 00h lurong cua dai dich Covid - 19 ill ddu nam 2020 d~n nay da lam chi#n lai lQ

trinh thAm dinh GPM-EU, do v~y nha may moi chua dua van sin xu~t du<;rc.H¢ thSng

phan ph6i then chien hroc kinh doanh moi toan quoc da tri&n khai du~c 3 nam, song

do sg canh tranh kh6c li~tv~ thi pharr trong Nganh diroe din d~n str giam Sl~tdoanh 86

cua nhom hang kinh doanh thueng rnai do m~t s6 dan vi khong uy qUY€1il th~u qua

HDPHARMA va d~c bi~t Iii su anh hirong cua dai dich Covid - 19 d~n qua trinh ban
hang, qua trinh san xu~t cling nhu k~ ho~eh phat trien thi truang cua cong ty.

+ Chi tra cb ruc 30% then v8n gop, wong duang vo; s6 ti~n 23.999.450.000

d6ng; Trong do tra cb mc bAng cb phi~u Iii 25% v6i s6 ti~n Iii: 19.999.450.000d va

bAngti~n m~t la 5% v6i s6 ti~n la : 4.000.000.000d

+Trich l~p cae quy then phuang an pharrph6i lQ'inht$l da duqc ow h{>idbng cb dong

thong qua;

+ L\la ch9fl cong ty TNIDI Ki~m toan va thAm dinh gia Vi~t Nam th\lc hi~n

ki~m toan cac bao cao tM chinh nam 2020;

+ Chi tra thu lao cua H{>id6ng quan tri, Ban ki~m smit thea dUng nghi quy~t.

+ Thl)'c hi~n xong vi~c phat hanh cb phi~u tni cb tue v6i s6 luq.ng 1.999.945 c6

phi~u, m~nh gia 10.000 d/l cb phi~u, d6ng thai da th\lc hi~n dang ky luu Icy cho s6 cb

phi~u tren, nh~m dam bao quy~n 19i cua cb dong trong vi~c giao dich cb phi~u tren san

UPCOM.

+ V~ vi~c tri~n khai va dua d\l an van ho~t dQng: Nha may mQi HDPHARMA

t~i cAm ThU<JI1gdil thdm dinh xong GMP - WHO ttl nam 2019, tuy nhien d8n h~t nam

2020 vi~c thdm dinh va c~p chung chi tieu chuin GMP-ED c~o day chuy~n san xu~t

Thu6c vien, c6m, sui khoug chua khang sinh Betalactam vin chua xong do fulh huang
cua d~i dich Covid - 19 ill dAu nam 2020 d.~n nay, m~c du lIDQT da eo nhi~u gil:ii

phap nhung d~n nay Boan chuyen gia cua ED khong sang thAm dinh duQ'c.Vi~c b~o

dai thai gian thfun dinh, ch~m dua nhil may vito ho~t dQng ruth hucrng "~n hi~u <qua

v6n d~u w, llam tang mQt s6 lo~i chi phi nhu chi phi lai yay, chi phi bao tri ~ao duang

may moc - thi~t bi, chi phi ti~n luang .... Nhiing chi phi nay da itnh huang tn]c ti~p

d~n k~t qua kinh doanh chung cua toan cong ty.
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+Cong tac x~y dung Chi lIihanh:Nam 2019 da hoan thanh nha ban hang va van

ph~mg eho chi nhanh Mien tmIng tai Bit nAng. Nam 2020 cluing ta da ti~p tuc da hoan

thanh va dua vao Iao~ta~ngoba ban hang va van phong chi nhanh tai Ha N<)iva Thanh

phi>Hb Chi Minh. Vi~c dAufir mua dAtva xay dung tru sa kinh doanh cho 3 chi nhanh

tai 3 mien lit cd sh di thtre hien chi~n hroc kinh deanh toan quoc, xay dung h~ thong

kinh doanh 6n dinh va phat tri~n treng nrong lai.

III. DANH GIA SV PDOI HQP HO~T DQNG GWA BAN KIEM SOAT

v61HQI D6NG QUAN TR(, BAN TONG GIAM Doe

Nam 2020 Ban Ki~m soat da ph6i hQ'Ptrong viec trien khai thuc hien cac chu

tnrong cua Dai hQi.dang c6 dong, tham gia dAy du cac cuoc hop thang, quy hoac bAt

thirong cua H<)id6ng qmin tri, dong gop y ki~n xay dl,ll1ghofm thi~n cO'ch~ chinh sach

di~u hanh cua ban T6ng Giam d6c, cac Nghi quy~t do H<)id6ng quan tri ban hanh d€u

duqc S\l nhAttri cua Ban Ki~m soat.

Sg ph6i hQ'Pgiiia Ban Ki~m soat, HQid6ng quim tQ, Ban T6ng Giam d6c then sat chu

tnrang duQ'cB~ h<)id6ng c6 dong giao, mQichu truang, chinh sach CllaHQi d6ng quan tQ,

Ban T6ng Giam d6c ban hanh d~u cung cApcho Ban Ki~m soat d~ thgc hi~n cong me giam

sat ki~m tra theo quy dinb.

IV.PmfONG HUONG HO~Tf)QNG eVA BAN KIEM SOAT NAM 2021

B~ thgc hi~n hoan thanhnhi~m Vl,l ki~m soat theo L~t Doanh nghi~ va Di€u l~cOng

ty, Ban Ki~m soat dg ki~n k~ho~ch ho~t d<)ngnam 2021 nhu sau:

1.Giam sat vi~c chApharmBi€u l~,Nghi quy~tCllaB~i h<)id6ng c6 dong;

2. Giam sat ho~ dQngqucinly CllaHQid6ng qucintri, Ban T6ng Giam d6c;

3. Thfun dinh cac bao cao tai chinh hang quy, 6 thang, nam;

4. Ki~m tra, giam sat vi~c xdy d\Illg dinh mue chi phi;

5. Ki~m tra, giam sat hi~u qua cac d\l an dAutu, cong tac dAuthAu,mua s~m;

6. Ki~m tra, giam sat vi~c mua ban nguyen ph\l li~u, cong C\l d\lng C\l va cac

lo~i hang hoa khac ...

v. BE xuAT, KIEN NGHI

D~ cong ty hoan thanh cac chi tieu nam 2021 duQ'cB~i hQi dang c6 dong bi~u

quy6t thong qua, nh~m h~ ch~ nhUng sai sot, rili ro trong qua trinh di€u hanh mQiho~t
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dong san xudt kinh doanh cua cong ty, Ban Ki~m soat dira ra m9t s6 kien nghi nhu

sau:

1. Khong ngimg ·nang cao cong tac quan tri va di~u hanh, dam bao dieu ki~n t6i

da va phat huy nang Itrc cua dQi ngu can bl) di~u hanh d8 cong ty phat tri~n 6n dinh,

dat va vuot cac chi tieu san xuit kinh doanh, tM chinh Dai h{>idang c6 dong giao, dam
bao IQ'iich hQ'Pphap t6i da eho cong ty va c6 dong.

2. Trong cong tac dieu hanh, Ban T6ng Giam d6c c§.n co cac bien phap tich C1!C

han nfra v~ viec thu h6i cong no.

3. Tiep tuc hoan thi~n h~ th6ng cac quy trinh, quy che hien co phil. hQ'P v6:i Luat

doanh nghiep, Dieu l~ cong ty, cac quy djnh hi~n hanh lien quan, van ban nl)i bl) eho phil.

hW v6i tinh hinh thlJC te dam bao ho~t d{>ngkinh doanh cUacong ty c6 hi~u qua.

4. Ki~n toan ch~t che l;;rivi~ Idem tra giarn sat chAtIUQ'llgnguyen phl:lli~u, ban thanh

phfun, thanhphfun d~nang eao chAtlUQ1lgcUasan phfun.
5. Ki~ toan phat tri~n h~ th6ng cung (mg, ban hang san mAt ¥a tang ottens han JPlOO

cong tac giarn sat ban hang thea dUng quy che va quy diM d~ ra, cAnc6 nhilng chitk luQ'c

kinh doanh phil.hQPkhi dua san pMm ra thi tnr(mg~

6. Cong ty cAnchu tn;>nghan nw vi~c nghien Clm phat tri~n cae san phfu.nmo;.

7.Xay dl,rngphuang an phil.hQPd~dua nhamay 2 vao ho~ dc';)ngva tim cae giai philp

d6ng bl) til san xuAt den tieu th\l d~ khai thac 1ri~td~nang 19c san.xudt va lQi the c~ tranh
ella nhamay &;1tchufu:tcao GMP ED.

8. Cong ty cAndAym~ han nfra vi~c xu~t nh~p khAu hang hoa d~&.1thi~u qua cao;
, ~,~. ~.,Kinh thua toan the I)~ hQl.

Tren day bi nhUng nl)i dung bao cao thlJc hi~n nhi~m V\l cua Ban Ki~m soat

nam 2020. T~i Bl;lihl)i d6ng c6 dong hom nay, Ban Ki~m soat xin kinh winh I)~ h(>i.

Thay m~t cho Ban ki~m soat toi xin chan thanh cam an toaR th~ cae qey c6

dong dil luon tin fU<mgva ung hI) chung toi trong mQt nam qua.

Cam on HQi d6ng quan tri, Ban t6ng Giam d6c, cac phong ban ph§n xUOng, Chi

nhanh dil ph6i hqp hOl;ltdQng v6i Ban ki~m soat d€ Ban hoan thfmh nhi~m V\l duQ'cBl;li

hl)i c6 dong giao.

Kinh chue cae quy vi dl;libi~u, eac quy e6 dong d6i dao sue kh6e, h~nh phuc va

thanh congo Chuc cong ty ngay cang phat tri~n, chuc I)~i hl)i thanh cong t6t dttp.

Tran tr(mg cam an!
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NoinhQn:

-BHDCB;

- HBQT, Ban TGI> cong ty;

-BKS;

- LUllBTC B~i hQi.

TM. BAN KIEM SOAT
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D~ H(U DONGCOD6NG TmfONG mEN NAM2021

86: 01 ITtr- HDQT
TOTRiNB so 01

V/v: Thong qua Phuong an pbon ph3i Jqi nhu~n nam 2020
va d" toan titi chinh nam 2021

Kinh giii: D,i hQidang c8 dong COBgty ca phAn DuQ'cV~t ttr y tS Hili Duong

- Can cir Lu~t Doanh nghiep sd 59/2020/QH14 ngay 17/6/2020;
- Can olevan DiSu 1~Cong ty C6 phan Duoc V~t tiry t8 Hili Duong dtroc Dai hQi

d6ng c6 dong thirong nien nam 2019 thong qua ngay 31/03/2020;
- Can cu van k~t qua SX - KD cua Cong Ty CP Diroc V~t tu y t8 Hai Duong trong

nam 2020 va quy dinh vS ty 1~trich l~p cac quy thea DiSu 1~Cong ty,

HQi d6ng quan tri kinh trinh Dai hQi dang c6 dong cong ty xem xet thong qua
Phuong an phan phoi 19i nhuan nam 2020 va kS hoach nam 2021, nhu sau:
1. Phuong an phon ph3i 1Q'inhu~n nam tai chinh 2020

-=STT Chi tieo S3 ti~n (dang) 1&0011
~---+-T~6-n-g-la-.i-nh--u-~--s-a-u-th-u-S~th-.-u-nh-··-~-p-d-o-an-h--ngh-.-i-~-p~r-------~~=---~~n~.~6~;

1 nam 2020 28.573.330.284 DUdeVI'
~---+--------------------------~------~r--------- ~* 'YT~

Tra c6 tire nam 2020 Ty l~ la: 26% Ndn gop, ~~~';'IDU(

tir ngu6n 19i nhu~n sau thuS chua phan ph6i cua I ~ONG.,

nam2020 ~
Hinh thuc : - Tra b~ng c6 phiSu: 20% 25.999.857.000

- Tra b~ng tiSn m~t: 6%

2

18.622.689.603

3
Tra thli lao cho thanh vien HDQT, BKS khong
tham gia diSu hanh nam 2020 quySt tmln thea
DiSu l~

278.817.228

4 Lgi nhu~n nam nay con l~i 2.294.656.056

5 Lgi nhu~n nam truac chua phan ph5i chuySn
sang 16.328.033.547 -

6 T6ng 19inhu~ con l~i chua ph§n phdi ( 4+5) 18.622.689.603

7 T6ng 19inhu~ chua phful ph5i chuySn sang
nam sau

Cong ty se thvc hi~n tra c6 mc nam 2020 cho cac c6 dong theo nghj quYStcua
D~i hQid6ng c6 dong nam 2021 dS ra, sd tiSn la: 2S.999.857.000d ill19i nhu~ chua
pharrphdi nam 2020 chuySn sang, tuang duong vOi tY l~ la: 26% tren vdn gop.

2. Dl}'toan titi chinh nam 2021:



D~I nor DONG CO DONG THUONG mEN NAM 2021

- Gia tri san luang san xuat: 370 cy, trong do:

TT Ten don vi DOll vi tinh Chi tieu giao

1 Phan xtrong Dong diroe Ty d6ng 29

2 Phan xtrong Vien Ty d6ng 97
,

Ty d6ng3 Phan xirong Nang mem 133

4 Pharr xirong Tiem Tra m~t Ty d6ng 56

5 Pharr xuong Kern rnamroc + Ty d6ng 39
MyphAm

6 Pharr xirong Vien 2 ED Ty d6ng 16
A 370Tong

- Doanh thu: 850 ty ,G6m doanh thu hQi bQ: 50 ty va Doanh thu ban chokhach
hang: 8001)'
Trong do +Doanh thu hang kinh doanh thirong mal: 320 1)', chiem 40%

+Doanh thu hang cong ty san xuat: 480 cy, chiem 60%
- Uii gQP: 175 1)'
- Du kien IQ'inhuan sau thuS la: 29.000.000.000 d6ng.
- Du kiSn phan ph6i IQ'inhuan sau thuS cua nam 2021 :

+ Trieh l~p VaG qui d~u ill phat tri@ntheo diSu l~ cong ty va nghi qUYStdai 11 \~~o~
~~~. ~

+ Tra e6 nrc bang c6 phieu hoac tiSn m~t cho cac c6 dong du kiSn mire til 4%
dSn 6%/ V6n gop.

Tren day la nQi dung phirong an phan ph6i loi nhuan nam tai ehinh 2020 va kS
ho~eh lQ'inhu~ va phan ph6i 19i nhu?n cho nam tai ehinh 2021, kinh trinh D~i
hQi dang e6 dong thuang nien 2021 xem xet thong qua.

Xin tran trQng cam on!

NO'inh(in:
- Nhutren;
- HDQT, Ban GD, Ban KS;
- Luu TC-HC, TCKT.

TM. HQI DONG QuANTRJ

Nguy~n Trung Vi~t
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." D~I H()I D6NG C6ll0NG THlfONG NIENNAM2020'$HDPJlARM~
- wMidit

S6: 02ITtr - IIDQT

TO TRiNH so 02
V/v Thong qua chi tra thu lao cbo HDQT, BRS nam 2020 va d~ xudt nam 2021

Kinh gtii: I>~i bQi dAng c8 dong Cong ty C8 phin DlI'Q'cVit tu Y t~Hai DlI'O'Ilg

- Can cte Ludt Doanh nghi~ps6 5912020lQH14 ngay 171612020;

- Can Clf VaG fJi&u l~ Cong ty cdphdn DU(1cVd: tu y tJ Hili Duong duoc Dai hoi

adng cd aong thuong nien nam 2020 thong qua ngay 3110312020;

- Can cu VaG kit qua SXKD cua CongTy cd Phdn Duac Vdt tu y ti Hai Duong

trong ndm 2020 ali duoc kiem toano

HQi d6ng quan tri kinh trinh Dai hQi dAng c6 dong cong ty xem xet thong qua

quyet toan chi tra thtl lao cho IIDQT, BKS nam 2020 va dS xuAtnam 2021, nhu sau:

1.Thn lao quy~t toan trong nam 2020

- S6 hrong thrum vien HQi dAng quan tri nam 2020 la 3 thanh vien

- SS hrong thanh vien Ban kiem soat nam 2020 la 3 thanh vien

- T6ng s6 19i nhuan sau thuS thu nh~p doanh nghi~p : 28.573.330.284d

- Thu lao cho HDQT la: 857.199.909d; Tuang duang 3% lQ'inhu~ sau

thuS nam 2020.

- Thu lao cho BKS la: 285.733.303d; Tuang duang 1% 19i nhu~ sauthu@

nam 2020.

Nhu v~y khoan chi thu lao HDQT va BKS nam 2020 da:thl,l'Chi~n dung dinh

mue chi tra thea DiSu l~ cong ty .

2. Muc thn lao d., ki~nchi tra trong nam 2021

Can cu vao diSu l~ cong ty da:duQ'cdlilihQi thong qua va kSt qua kinh doanh

cua nam 2020.

- Thu lao cho IIDQT la 3% 19i nhu~ sau thuS thu nh~p doanh nghi~p

- Thu lao cho BKS lit 1% 19i nhu~ sau thuS thu nh~p doanh nghi~p

1



B~I HQI BONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2020

Tren day hi nQi dung kSt qua chi tra thu lao cho IIDQT, BKS nam 2020 va

kS hoach thu lao nam 2021, kinh trinh Dai hQi dang c6 dong thtrong nien 2021

xem xet va phe duyet.

Xin tran trong cam an!

Ndinhpn:
- Nlnr tren;
- HDQT, Ban Gf),Ban KS;
- Liru TC-HC, TCKT.
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i D.;.I HQI BONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2021

8&: 03/Ttr - IIDQT

TO TRiNH so 03
VIv Thong qua vi~c Jp chQDdon vi ki~m toan BCTC nam 2021

Kinh gtii: D,i bQi dang cB dong Cong ty CB pbfln DuC}'cVit tu y t~Hai Duong

- Can CtCLudt Doanh nghiep s6 5912020lQH14 ngay 171612020;

- Can cu vao DiJu I? Cong ty C6phdn Duac Vdt tu y tiHili Duong duac Dai h9i

d6ng c6 dong thuang nien ndm 2020 thong qua ngay 3110312020;

- Can ClI vao tinh hinh thuc ti cua Cong ty,

HQi d6ng Quan tri kinh trinh Dai hQi d6ng c6 dong cong ty xem xet thong qua

vS viec hra chon don vi kiem toan BCTC nam 2021 nhu sau:

thuan kiem toan cho cac cac cong ty dai chung;

- La dan vi kiem toan co dQingii kiem toan vien trung thirc, dS cao dao dire nghe

nghiep, co trinh dQ cao, nhieu kinh nghiem nbam dam bao ch§.throng kiSm toan bao

cao tai chinh;

- Chi phi kiSm toan hQ'Ply, phil hqp v6i nQi dung, ph~m vi va tiSn dQkiSm toan

do Cong ty yeu cAu.

2.Danb sacb don vi ki~m toan.
- Cong ty TNHH kiSm tmin va thfun dinh gia Vi~t Nam;

- Cong ty TNHH kiSm toan An Vi~t;

- Cong ty TNHH KPMG;

- Cong ty TNHH kiSm toan VACO.
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D~ HQI DONG CO BONG TmJONG NIEN NAM 2021

HQi dang quan tri xin kinh trinh Dai hQi dang c6 dong chdp thuan uy quyen cho

HQi d6ng quart tri tnrc tiSp chon mot dan vi kiSm toan phil hop, dap irng diroc

nhfmg yeu cAutren d8 kiern toan Bao cao tai chinh nam 2021 cua Cong ty.

Kinh trinh Dai hQi dang e6 dong cong ty xem xet thong qua.

Xin tran trong cam an!

Nai nh(in:
- Nhu tren;
- HDQT, Ban GD, Ban KS;
- Liru Te-HC, TCKT.

TM. HQI DONG QUAN TRJ
~~:;..U.. TleH
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D~ HQI DONG CO DONG TRUONG MEN NA.M2021 .

86: 04/Ttr - FIDQT

TO TRiNH so 04
V/v Thong qua Bao cao titi chiah nam 2020 dIi dU'Q'cki~m toan

Kinh girl: f)~i hQi dAng c8 dang Cong ty C8 p,h§n DU'Q'cV,t tilYt~ Hai Duong

- Can cu Ludt Doanh nghiep s6 5912020lQH14 ngay 171612020;

- Can cu vao DiJu l¢ Cong ty C6phdn Duoc Vdt tu y tJ Hai Duong duoc Dai h9i

dlmg cJ dong thuang nien ndm 2020 thong qua ngay 311312020,

HQidang quan tri kinh trinh Dai hQidang cd dong cong ty xem xet thong qua
Bao cao tai chinh nam 2020 da:duoc Cong ty TNHH kiem toan va thAmdinh gia Vi~t
Nam tiSnhanh kiem toan tuan thea cac Chuanmuc kS toan Vi~tNam, duoc Ban kiem
scat Cong ty ki@lll tra va da:duoc HQi dang quemtri CTCP Duoc V~t ttr y t8 Hai
Duong cong b6 cong khai thea quy dinh, Cac Bao cao tai chinh nam 2020 dffdugc
kiSmtoan bao gam:

(1) Bao cao cua Ban Oiam d6c

(2) Bao cao cua Ki~m tooovien

(3) Bang Can d6i k€ toan t~i ngay 31112/2020

(4) Bao cao K€t qua hof;ttd9ng kinh doanh nam 2020

(5) Bao cao LUll chuy~nti8n t~ nam 2020

(6) Thuy€t minh Bao cao tMchinh nam 2020

Trong d6, c6 m9t s6 chi tieu CCY ban:

BA.OCA.OTAl CHINH TOM TAT

DVT: D6ng

Ten chi tieu
J:.So du,

cuol nam
Sa du

diu nam

A-TAIsANNGAN~ 248.046.794.242 287.079.839.005
1. Ti~nva cac khoan tU'O'DgdUO'Dgti@n 24.164.870.63015.995.539.706
2. Cac khoan phai thu ngin h~n 147.830.203.897 170.873.743.916

80.303.541.9703. Hang tAn kho 77.808.418.498

11.137.682.4896.412.632.141
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BTAIsANDAI~ 344.413.840.791 336.247.580.090
1. Tid san ea djnh 322.438.813.241 319.287.312.233
1.1. Tili san ecl dinh hihI hinh 301.086.251.959 297.'913.961.877

- Nguyen gia 433.659.144.226 418.907.898.602

- Gia tri hao mon luy k~ (*) (132.572.892.267) (120.993.936.725)
1.2. Tal san eo dlnh vo hinh 21.352.561.282 21.373.350.356
- Nguyen gia 24.888.287.846 23.773.287.846
- Gia tri hao mon luy k~ (*) (3.535.726.564) (2.399.937.490)

1.3. Chi phi xiy dung co ban dO' dang 21.705.091.725 15.609.399.216
2. Cac khoan diu nr tili ehinh did han 0 20.000.000
3. Tilj san dai han khac 269.935.825 1.330.868.641

TONG TAl sAN 592.460.635.033 623.327.419.095
C - NQ pHAI TRA 244.460.098.139 299.658.676.360
I. NV ng!n han 167.332.617.588 191.487.170.879
1. Phai tra nguoi ban 94.411.110.784 117.886.336.371
2. Ngirei mua tra ti~n tnroc 5.258.644.607 2.021.043.296
3. Thu~ va cac khoan phai n9P Nha mroc 2.987.400.024 777.868.697
4. Phai tra nguoi lao d()ng 3.732.208.861 1.372.526.684
5. Chi phi phai tra ngan han 379.395.693 116.763.723
6. Doanh thu chua tlnrc hien nglln han 212.045.454 0
7. Phai tra ngfuI han khac 732.863.847 843.419.562
8. Yay va no thue tai chinh ngAnhan 51.788.705.588 60.250.578.541
9. Du phong phai tra ngAn han 0
10. Qui khen thirong phuc 19'i 7.830.242.730 8.218.634.005
ITNV dili han 77.127.480.551 108.171.505.481
1. Yay va no thue tai chinh dai han 76.113.173.763 106.668.296.925
2.Trai phieu chuyen d6i 0
2. Qui phat trien khoa hoc va cong rtgh~ 1.014.306.788 1.503.209.556
D - VON cHiT saHifu 348.000.536.894 323.668.742.735
1. V6n gop cua chu sa hfru 99.999.450.000 80.000.000.000
2. Th~g au v6n c6 ph§n 28.720.000.000 28.720.000.000
3. Quy d~u tu phat tri~n 174.594.214.888 174.594.214.888
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4. Lei nhuan sau thue chua phan ph6i 44.686.872.006 40.354.527.847
+Loi nhuan sau thue chua phan ph6i nam wac 16.328.023.547 14.,014.457.860

+Lei nhuan sau thu~ chua phan ph6i narn nay 28.358.848.459 26.340.069.987

TONG NGUON VON 592.460.635.033 623.327.419.095

BAo cAo KET QuA HO~T DQNG sAN XUAT KINH DOANH

644.658.019.806

Doanh thu thuan
4.713.331.9583.963.399.817

640.694.619.989 662.245.382.318
4 Gia v6n hang ban 471.745.481.826 506.088.940.692
5 Loi nhuan gQPban HH6a va dich vu 168.949.138.163 156.156.441.626
6 Doanh thu illho~tdQng tai chinh 47.527.410 292.044.994
7 Chi hi tai chinh
8 Chi phiban han

10 Lei nhuan iliUM illhoat dQn SX- KD

14
15
J6 LQ'inhuan sau thue thu nhap DN
171m 'co bani01 co phieu

13.033.225.773
53.755.329.199
66.566.780.668
35.641.329.933

658.449.436
374.728.755
283.720.681

35.925.050.614
7.351.720.330

28.573.330.284
3.103

Ktah trilllt B~i hQi dAng c6 dong cong ty xem xet thong qua.
Xin trsn trong cam an!

Nai nh9-n:
- Nlnr tren;
-IIDQT, Ban 00, Ban KS;
- LUll TC-HC, TCKT.

10.425.107.168
48.317.557.745
65.115.836.227
32.589.985.480

965.876.768

Nguy~n Trung Vi~t
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S6: OS/Ttr -lIDQT

TO TRiNH so 05
V/v Thong qua Bao cao hoat d{)ng dQng cua HDQT, BKS nam 2020; Bao cao

hoat dQng SX- KD nim 2020 va k~ hoach SX - KD nam 2021

Kinh gtii: D~i hQi dang cB dong Cong ty CB ph in DIlQ'cVit til Y t~Hai DIlO'Dg

- Can cu Ludt Doanh nghiep s6 5912020lQH14 ngay 171612020;
- Can CtC velO DiJu l¢ Cong ty C6phdn Dutrc V(jt tu y IiHili Duong duoc Dai h9i

il6ng c6 dong thuong nien ndm 2020 thong qua ngay 3110312020;

HQi dang quan tri kinh trinh Dai hQi dang c6 dong eong ty xem xet thong qua
nQi dung sau:

- Bao cao hoat dQng cua HQi d6ng quan tri nam 2020;

- Bao cao hoat dQng San xu~t kinh doanh nam 2020 va kS hoach nam 2021 ;

- Bao cao hoat dQng cua Ban K.i~msoatnam 2020.

Kinh trinh Dai hQi dang c6 dong cong ty xem xet thong qua.

Xin tran trong cam an!

Noi nh~n:
- Nhir tren;
- HDQT, Ban OD, Ban KS;
- Luu TC-HC, TCKT.

Nguy~n Trung Vi~t

1
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B~I HOI BONG CO DONG THU'ONG NIEN NA.M2021

TO' TRINH so 06

Phuong an tra e& tire nam 2020 b~ng e·&phieu

}(joh gll'i: Dai bQi dAng e& dong Cong ty CB phin Duec V~t nr y t~ Hai DU'(Yng

Can cu.

- Ludt Chung khoan s6 54120191QH14;
- f)i~tl' l¢ Cong ty c6phdn Duac V4t tu y tiHai Duong;
- Nghi quyet DHCf) thuong nien nam 2020,'

IIDQT kinh trinh Dai hoi dong 06 dong Cong ty C6 phan Duoc V~t tir Y tS Hai
Duong xem xet va phe duyet Phuong an tra c&tire nam 2020 b~ngc6 phieu d~
tang v6n di6u l~ voi cac noi dung chi ti~t nhu sau:

I. Phuong an phat hanh e& phieu:

Phuong an tra c6 nrc bang c6 phieu tang von di@ul~

1. T6 chirc phat hanh Cong ty C6 phan Ducc V~t tu Y tS Hai Duong

2. Loai c6 phieu C6 phiSu ph&thong

3. s6 luqrrg ph:it hanb 1.999.989 c6 phcln (M9t tri~u chin tram chin muoi chin
ngan chin tram tam chin c6 ph§.n)

4. T6ng gia tri phat
hanh

19.999.890.000 d6ng (Muoi chin ty chin tram chin
muoi chin tri~u ta111tram chin muoi ngan d6ng)

5. M~nh gia 10.000 d6ng/c6 phfu

6. M\lc dich ph:it hanh Tang v6n di@ul~ cong ty b~ng hinh thil'c ph:it hanh c6
phiSu d~ tra c6 tirc

7. Ngu6n v6n ph:it
hamh

8. U6i tUQ'llg phat '
hanh I

Ngu6n 19'i nhu~n sau thu~ chua phan ph6i thai di~m
31112/2020 tren Bao cao tai crunh nam 2020 da duQ'c
ki~m tocln cua Cong ty C6 phcln Du9'c v~t tu y tS Hal
DU01lg

C6, o6ng hj~n hu'u thea danh sach c6 dong t~i ngay
t I I. '"?
, dang 'ky clioi cling du9'c huemg guyen nh~n co tuc
b~ng c6 phiSu do VSD thong bao

9. Ty l~ th\1'chi~n 100:20 (cl> dong sa huu 100 c6 ph~n se dUQ'cnh~n 20
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co phan phat hanh them)
~--------~-----.~------------------------~--------------~
lO.Phuong an xu ly c6

phieu le phat sinh
(nSu co)

S6 Iuong c6 phieu m&i Co dong duec nh?ll khi phat
." 1 ,

hanh co phieu tra co tirc se duec lam tron den hang
I don vi thea nguyen t~c lam tron xuong, S6 c6 phieu Ie
(phan tb?p phan) (nSu eo) se huy bo, khong phat hanh.

., . "'"" '1 , ?

Vi du: Cci dong Nguyen Van A sa hisu 150 co phi.eu, c6
dong A se duac nhdn cd phieu philt nimh them aU/flc
tinh nhu sau: 178 100 x 20 = 35,6 cd dong Nguyi.n

.'1, ."

Van A nhdn duoc 35 co phieu mai (c6 phieu Ie 0,6 se
bi huy)

II, Thai gian th1,1'C hien Quy II, III/202l sau khi duoc Uy ban chtrng khoan
Nha nuoc chap thuan.

I ? A,') • A. • A A,... " • '" ..,. •I. Uy quyen cua d~uhQI dong co dong cho HQl dong quan tr]:

- TriSn khai phuong an phat hanh chi ti~t, Iva chon thai diem phat hiluID va
thl,l"chi~n c.ac th6 t\lc dang ky phat 112mbd~nn bao twin thli quy dinIDcua
phap lL1~t.

- Su'a d6i cac dieu lien quan d~n v6n di~u l~, c6 phin, c6 phi~u trong £)i~u
l~ t6 chuc va ho:;:tt d9ng cua cong ty sau khi hoan t~t d9t phat hanh c6
phi~u.

- Thl,l'chi~n cae thu t\lC dang kY kinh doanh v6i Sa kS ho~ch va f)~mtll' tinh
Hai Duong sau khi hoan t&t dqt phat hanh.

- Roan t&t th6 tvc dang ky chung khoan b6 sung t:;:tiTrung Tam LUll ky
Chung khoan va dang ky giao dich chUng khoan b6 sung tren S,Ogiao
dich Chung kboa.ilHa N9i theo quy dinh phap lu~t hi~n h~mh.

- Vit cae cong vi~c khac co lien quan.

Kinh trinh Dl;lihQi xern xet thong qua,

Xin tran tr9ng cam an!

2
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S6: 07/Ttr _ fIDQT

TO TRINH so 07
VIv: Thong qua vi~c sira d8i f)i~u l~ Cong ty

Kinh gil': f)~i h{}idang c8 dong Cong ty ca ph§n Dune V~t nr y t~ Hai Duong

- Can ctr Ludt Doanh nghiep s6 591202OIQHJ4 ngay 171612020;
- Can ctr Nghi dinh 155120201NfJ-CP ngay 3111212020;
- Can cu: Thong tus6 J 16120201TT-BTC ngay 3111212020;
- Can cU:velO fJidu l¢ Cong ty cdphdn Dieoc Vdt tu y td Hai Duong duoc Dai

hoi cl6ng cd dong thuong nien ruim 2020 thong qua;
Tren co' sa ra soat Di~u l~ Cong ty, Hoi d6ng quan tri nhan thay mot s6 diSu
khoan tai DiSu l~ Cong ty e§n duoc xem xet sua d6i, b6 sung cho phu hop voi
quy dinh phap luat, cac yeu cau quan tri va di@uhanh. Vi vay, HQi d6ng quan tri
kinh trinh D(:lih<)id&ng c6 dong vS vi~e sua d6i DiSu l~ Cong ty nhu sau:'

5. Can eu van Thong tu s6 5 C~ '. ' Th~ t . :.,
9·5/2017/TT· BTC .. ' "'1'"1. • an cu vao ong u so ] dJ.·
. r . ~ - ~gay A L,~ i 11612020/TT-BTC ella 80 Tai chinh tlay 01
thang 9 nam 2017 eua B9 Tal h·' '. d:;;: ." :.,d··~· .,,' N h' A' b theo van
h 'nh h' d:;;: " A d' ~ uong an mot so leu eua g I uln b' Ph'

C 1 ' uong an 1119t so !eU 155!20?01·N'D~CP .. an ap
etla Nghi dinh 7112017IND_-_C_P_·. -f-------. _LI._- _. _'~, .....-+_lL-,-l?_t__ ~
Chung tax, nhi1ng co clang Cong Clntng toi, nhfmg co clong Cong ty Co
ty cd phdn Du'9'C V4t tu Y ti ph6n DU(Jc V4t tu Y ti I-fai Duong
I-fai DUQ71g nhi¢1n kj; 2019 - nhi¢m kj; 2019 - 2024 clcinhdt tri thong
2024 aCinhdt tri thong qua n(3i qua nQi dung ban ai~u l¢ Cong ty ngay
dung hem ai~u l¢ Cong ty ngay 28 thcmg 4 nam' 2021, cimg cam kit
31 thang 3 nam 2020, cimg cam thl;/.'chi¢n thea fJi~u l¢ Cong ty g6m cac

Quy djnh t~i J)i~u l~ cong ty
hi~n hanh N{}idung d~ ngh! si'ra d8i Ly do sua

d8i

thay d6i
thea Lu~t
DN

thay d6i
thea van
ban Phap
lL1~t

Can co' Can cu'

thay d6i
theo thvc tS

Can Cll' vao Lu?t Doanh nghi~psa 68120141QH 13 ngity
2611112014 eua nuae C<)nghoa
Xa h<)iChu.nghTaVi~t Nam;

Can ell' van Lu~t Doanh nghi~p so
38/20191QH14 GUQ'c Qu6e h<)i thong
qua ngay 17 thang 6 Ham 2020,

4. Can cu vao Nghi G1nh so
71/2017/Nf)-CP ngay 06 thang
06 nam 2017 cua Cbinh phll
Huang d~n vS quan tri Cong ty
ap dVng d6i vai Cong ty d(:li
chung.

4. Can CU' van Nghi dinh 86
155/2020/ND-CP eua Chinh phu Quy
dtnh ehi tiet ffiQt so di~u clla Lu?t
Chll'11gkbm&n;
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Quy tlinh tai J)i~u l~ cong ty
hi~o hanh

Ly do st'ra
dBi

ket thuc hien thea Dieu l¢ Cong dieu khoan sau:
ty g6m cac di§u khoan SQU:

LDJNH NGHiA cAc
THU~T NGU TRONGDntu I.DTNHNGHiA cAe THU~T NGtr
Lit TRONGDIEULt

Di~u 1.Giai thicb th1!l~t "2ft:
a. "Von dieu l~" la tong gia tri
menh gia c6 ph~n aft ban cac
loai va quy dinh tai E>i~u5 E>i~u
I~Day;
b. "Luat Doanh nghiep" co
nghia la Luat Doanh nghiep s6
68/2014/QH13 duqc Qu6c h<)i
thong qua ngay 26 thang 11
nam 2014.
c. "Lu~t chung khoan" hi Lu?t
chung khoan ngay 29 thing 6
nam 20.06 va Lu~t sUl'ad6i, b6
sung 111<)ts6 ai~u cua Lu?t
chLmg khoan ngay 24 thing 11
nam 2010;
f. "Nguai qUEm ly doanh.
nghi~p" la Chu tich H<)i d6ng
quan tri, thanh vien H<)i d6ng
guim tri, T6ng glam d6c, Giam
d6c va ca nhan gifr chuc danh
gu{m ly khac co th~m guy~n
nhan danh cong ty ky k~t glao
dich cua Cong ty.
h. 'Thanh vien H<)i d6ng qWln
tri khong di~u hanh" (sau day
gQl 1a thanh vien khong di~u
hanh) La thanh vien H<)i dang
guan tri khong phiti la T6ng
giam d6c, Giam d6c, Ph6 giam
d6c, K~toan truCmg.
1. "Nguai co lien qUaIl" la ca.
nhfm, t6 chuc duQ'cquy dinh t~i
khoan 17 Di~u 4 Lu~t doanh
nghi~p; khoau 34 £>iSu 6 L~t
chUng khoan;

f)i~u 1. Giai thich tbu~t ngu':
a. "Von di@ul~" la tong menh gia co'
ph~n d§: ban hoac diroc dang ky mua,
'khi thanh lap ceng ty co phan va guy
dinh tai Di~u 5 IUiSu l~ nay;

b. "Luat Doanh nghiep" c6 nghia la
Luat Doanh nghiep s6 59/2020/QH14
Qugc QU6c h<)i thong gua ngay 17
thang 6 nam 2020.

c. "Lu?t chung khoan" la Lu~t chung
khoan so 54/2019/QH14 nugc Qu6c
h<)i thong qua ngay 26 thang 11 nam
2019.

f. "Nguai qmln ly doanh nghi~p" la
Chu tich HQi Q6ng quan tri, thanh vien
H<)i dang quan trj, T6ng giam d6c va
ca nhan giu' chuc danh qwln ly khac c6
th~m guy~n nhan danh cong ty ky k~t
giao dich cua Cong ty.

h. TMmh vien HQi d6ng quan tri khong
d'i~u hanh (sau day gQl Ia thanh vien
khong di~u hanh) la thanh vien He>i
d6ng quan tri khong phai la T6ug giam
d6c, Ph6 Tbng giam d6c, K~ toan
·truOng.

I. "Nguai co lien quan" la ca nhan, t&
chuc dugc guy dinh t~i khmlD 23 E>i~u
4 Lu~t doanll nghi~p, khoan 46 Di~u 4
Lu?t ch1mg Irnoan;

thay dbi
theo Luat
DN

thay d6i
theo Lu~t
DN

thay dSi
thee Lu~t
Chlrng
kbtmin

b6 chuc
danh Giam
d6c

thay o6i
thea Lu~t
DN

thay o6i
the.oLu?t
Chung

I khoan

2
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7. Cong ty co the mua co phan
do chinh c6ng ty da phiLthimh
thea nhfrng cach thll'Cdugc quy
dinh trong DiSu l¢ nay va philp b6
lu~t hi¢n hanh. C6 ph~n ph6
thong do Cong ty mua l~i 1a c6
phi~u quy va HQi d6ng quan tf~
co thS chao ban thea nhung

Quy dtnh t~i J)i~u l~ cong ty
hi~n hanh

j. "C6 dong Ion" hi co dong
duoc guy dinh tai khoan 9 DiSu
6 Luat chung khoan;

J)i~u 2. Ten, hinh thirc, tru so',
chi nhanh, van phong d~i di~n
va thiri han hoat dQng cua
Cong ty
S. Cong ty co the thanh I?p chi
nhanh va van phong dai dien tai
dia ban kinh doanh d~ thuc hien
cac m\lc tieu ho~t d(>ng cua
Cong ty phu hgp vai quy~t dinh
cLlaHQi d6ng qUaDtri va trong
ph~m vi 1u~tphap cho _Qh~.
Cong ty co 07 chi nhanh trong
tlnh 01 chi nhanh ~i Ha NQi, 01
chi nhanh t~i Thanh ph6 H6 Chi
Minh, 01 Chi nh8.nh t~i MiSn
, Trung.

- 07 chi nhaOOtrong. tinh co t1'\l
s6' t~i cac huy~n trong tinh.
- Chi nhanh Ha NQj: Lo 36-
BT2, Khu nha 6' B~c Linh Dam
ma fQng V1 tri X2, Phuong
Hoang Li~t, Qu~ Hoang Mai,
Thanh ph6 Ha N(>i.
- Chi nhanh t~i Thanh pho Ho
ChI Minh: S6 C4l8, Ap 4, Xa
Binh Hung, Huy~n Binh
Chanh, Thanh pho H6 Chi
Minh.
Di~u 5. VBn di~u I~, c& ph~n,
c8 dong sang I~p

l)i~u 5. VBn di~u I~, c& ph~n, c&
dong sang I~p

NQi dung d~ ngh! sua d8i Ly do sira
d8i

J. "C6 dong Ian" la c6 dong duoc quy
dinh tai khoan 18 DiSu 6 Luat chung
khoan;

thay doi
thea Luat
Chung
khoan

J)i~u 2. Ten, hinh th ire, tru SO', chi
nhanh, van phong d~i di~n va th(ri
han hoat dQng cua Cong ty

5. Cong ty co th~ thanh lap chi nhanh
va van phong dai dien tai dia ban kinh
doanh dS thuc hien cac muc tieu ho~t
d(>ng ella Cong ty phu hgp vai quy~t
dinh cua H9i d6ng quan tri va troug
ph~m vi lu~t phap cho phep.

Cong ty co 06 chi nhanh trong tlnh 01
chi nhanh tCiliHa N(>i, 01 chi nhanh t~i
Thanh ph6 H6 Chi Minh, 01 Chi nhimh
t9.iMi~n Trung. thay d6i

thea thgc t~

- 06 chi nhimh trong tlnh c6 tr~l sO' t~i thay d6i
cac huy~n trong tinh. thea thvc t~

- Chi nhanJl Ha N(>i: Lo Ol-D6C, Khu
Bi~t th\1' Yuon Dao, Phuong Xuan La,
Qu~nTay H6, thimh ph6 Ha N(>i. thay d6i

theo th1lCt~

- Chi nhanh t~i Thanh ph6 I--I6Chi
Minh: S6 99, drrohg 101-TML, phucmg
Th9.nh My Lgi, Qu~n 2, Thanh ph6 H6
Chi Minh. thay d6i

thea th\Ic t~

thay d6i
theo Lu~t
DN

3
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Quy dlinh tai Di~u 1~cong ty
hi~n hanh

each thuc phu hQ'P voi quy dinh
cua Dieu l~ nay, Luat Chung
khoan va van ban huang din
lien quan.

ni~u6. ca phi~u
d. HQ, ten, dia chi thuong tru,
quae tich, s6 The can circe
cong dan, Gi~y chirng minh
nhan dan, H9 ehi@u hoac chung
thuc ca nhan h<JPphap khac ella
e6 dong La ea 11ha11;ten, ma 36
doanh nghiep hoac s6 quyet
dinh thanh l~p, dia chi tru so'
chinh cua c6 dong la t6 chirc;

f. Chfr kf Clla Chli tich HQi
d6ng quan tri va d~u clla oong
ty (nSu co);

L¥ do su'a
dai

Di~u 6. C&phi~u

d. HQ, ten, dia chi lien lac, quoc tich, 36
gU1Yto phap If ella ca nhan d6i voi c6
dong la ca. nhan; ten, mao s6 doanh
nghiep hoac s6 gi!y to phep If ella t6
chirc, dia chi t11,1 sa chinh d6i voi e6
dong Iii t6 chuc; b6 sung

thea Luat
DN
thay d6i
the0 Lu~t
DN

f. Chfr kY cua Nguai d~i di~n thea thay d6i
.phap lu?t va d&uClla cong ty (n~u co);

thea th\Jc te

e. Tom tit v~ thu tuc chuy~n be
nhu9ng c6 ph§n;

a, C6 phieu eta bi m~t, bj huy
hOl,1.iho?c bi hu hong duo-i hinh,
thuc khac; truang h9'P bi mat
thi phii cam doan r~ng da tiSn
hill1h tim kiSm hSt muc va nSu h6 sung
tim lC;lidugc se dem tra cong ty theo Lu~t
dS tieu huy; DN

3, Truo'ng hQ'p c6 phieu bi m~t,
bi huy ho?i ho~c bi· hu hong
duoi hinh thuc khac thi c6 dong
dugc cong ty cap l?i c6 phiSu
thea d~ ngm cua c6 dong do.
D~ nghi clla c6 dong phai co
cac n9i dung sau day:

3. Tru:cmg hQP c6 phiSu bi mat, bi hu
hong bo~c bi huy hOC;liduo-i hinb. thu:c
khac thi c6 dong clugc cong ty c~p l<1li

." " 1

co phieu theo d~ ngh! cua 00 d.ong do.
£)~ nghi cua 06 dong phai bao g6m cac
n9i dung sau day:

b, Chiu tnlch nhi~m ve b) Cam ket chiu trach nhi~m ve nhfrng bo sung
nhling tranh ch~p phcit sinh tu tranh ch~p phit sinh til vi~c cap l;;tic6 theo Lu~t
LV_l~'~_c_c_~~p_l~~i_c_o_'~p_hl_·S_u_l_n_o_i.~~p_~_ie_~u__m_a_'i_' ~LD__N ,
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Di~u11. Quyin eua e& dong

Ly do sira
d5i

Quy djnh tai Di~u I~ cong ty
hi~n hanh NQi dung d~ ngh] sira dBi

4. Hoi voi co phieu co tong
menh gia tren rmroi trieu D6ng
Viet Nam, truce khi tiep nhan
d~ nghi cap e6 phieu moi,
ngiroi dai dien theo phap luat
cua cong ty co thS yeu e~u chu bo
sa htru c& phieu dang thong bao
v~ viec 06 phieu bi m~t, bi huy
hoai hoac bi hu hong duoi hinh
thirc khac va sau 15 ngay, kS tu
ngay dang thong bao se d~ nghi
cong ty e~p c6 phieu moi.
Di~u 7. Chung chi chimg
khoan khac Di~u 7. Chung chi clnrng khoan khac

Chung chi trai phieu hoac cae
chtrng chi chirng khoan lillae
eua Cong ty (tru cae thu chao
ban, cae ehimg chi t~m thai va
cae tai li~u tuang tv), dUQ'eph<it
hanh co d~u va ehfr ky m~u ella
Chu tieh H(>id6ng Quan tr1 ella
Cong ty, tru truemg hqp ma cae
dj~u khoim va di~u ki~n ph<it
hanh quy di.nhkhac.

Chung chi trai phieu hoac cac clurng
chi chung khoan khac eua Cong ty (trtI'
cae thu chao ban, cae chung chi t~m
thai va cae tai li~u tuO'ng tv), dugc phM
hanh co d~u va ehti' ky m~u eua Nguai
d~i di~n thea Phap lu~t eua Cong ty, trtl'

\ ,
truQ~g hqp rna cae dieu khOaDva dieu
ki~n phat h?mhguy di.nh khae.

Di~u 8. Chuy~n nhu'Q'ng cB
ph~n Di~u 8. Chuy~n nhm.rng c6 ph~n

8. Nguai nh~n co phein trong
cae truang hgp quy dinh t~i
Di~u nay chi tr6 thanh e6 dong
e6ng ty tll' tho'i di~ln cae thong
tin eua hQ guy di.nh t~i khoan 2
f)i~u 121 Lu~t doanh nghi~p
duge ghi dfty du van s6 dang ky
e6 dong.

8. Ca nhein, t6 ehu'c nh~n e6 ph~n trong
cae truong hgp quy dinh t~i f)i~u nay
ehi tr6 th~mh c6 dong eong ty tlr thai
diSm cae thong tin eua hQ guy di11ht~i
khoan 2 f)i~u 122 eua Lu~t Doanh
nghi~p duge ghi d~y du van s6 dang kY
e6 dong.

9. Cong ty phai dang ky thay doi e6
d.6ng trong s6 dang ky e6 dong thea
yeu e~u eua e6 dong co lien quan trong
thai b~n 24 gao kS tll' khi nh~n duge
yeu e~u the(:)quy dinh t~i f)i~u l~ eong
ty.

Di~u 11. Quy~n ella cB dong

b6 sung
thea Lu~t
DN

thay d6i
theo Lu~t
DN

b6 sung
thea Lu~t
DN
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2. Ngiroi nam gitr c6 phan ph6 2. Nguoi 1:~l11 giui c6 phan ph€>thong
thong co cac quyen sau: co cac quyen sam:

Quy dinh t~i f)i~u I~cong ty
hi~o hanh

c. TIl do chuyen nhuong co
phan d8: duoc thanh toan d~y du
theo guy dinh cua DiSu l~ nay
va phap luat hien hanh;

d. Duoc uu tien mua c6 phieu
moi chao ban tuong ung voi ty
l~ co ph~n ph6 thong ma hQ SO'
huu',
e. Xem xet, tra clm va trich l\lc
d.c thong tin lien quan dSn e6
dong trong Danh sach c6 dong
co au tll' cach tham gla Di;li h91
d6ng e6 dong va yeu c~u sua
d6i cae tbong tin chrnh xac;
3, Co dong ho~c nhom c6 dong
nim gin 10'% t6ng so c6 ph~n
ph6 thong trc)' len trong thai h:;m
lien Y,lC ill sau (0'6) thang co cac
guyen sau:
a. De cu cac th2tnh vien HQi
a6ng quan trj ho?c Ban kiSm
soat thea guy d~h tuang. Lmg
t<;l.iBi8u 24 va Di~u 3 3 di~u l~
nay;

b. Yeu cau HQi dong quan tri
th\-I'c hi~n vi~c tri9u t~p D;;ti h<)i
d6ng e6 dong thea guy dinh t?i
Di~u 114 va DiSu 136 Lu$t

c. Tv' do chuyen nhuong 06 ph~n cua
minh cho nguoi khac, tnr tnrong hQ'P
guy dinh tai khoan 3 £>i8u 120', khoan 1
Di8u 127 cua Luat Doanh nghiep va
quy dinh khac cua phap 1u~t co lien
guan;

d. Uu tien mua c6 phan moi tuong ung
voi ty 19 so hiru e6 phan ph6 thong cua
tUng c6 dong trong cong ty;

e, Xem xet, tra cuu va trich ll;lc thong
tin vS ten va dia ehi lien l~c trong danh

oj ,,~.,

s~kh co dong co quyen bieu quyet; yeu
c~u sua d6i thong tin khong chfnh xac
eua ll1inh;

3. C6 dong ho~c n110mc6 dong $0' hu'u
tu 05% t6ng s6 c6 ph~n ph6 thong 00
quy8n sau day:

bo

a) Xem xet, tra clm, trfeh l\lc s6 bien
ban va nghi guySt, quySt dinh eua HQl
_dong quan trio biw cao tai calnh giu'a
nam va h~ng n3m, bao cao cua Ban
ki~m soat, hQ'P d6ng, glaO dich phai
thong qua HQi d6ng quan tf! va tai li9u
khac, trll' tal li~u lien quan dSn bi mi,lt
thuang m'iU, hi l1l~t kinh doanl1 eua
cong ty;

b) Yen d.ll tri~u t~p hQp IJ~i hQi d&ng
c6 dong trong tru&ng hQ'pquy ctinh t~i
khoim 4 DiSu flay;

Ly do stra
d3i

b6 sung
thea Luat
DN

b6 sung
then Lu~t
DN

b6 sung
thea Lu~t
DN

thay d.6i
thea Lui,lt
ON

b6 SlJug
thea Lu~t
DN

6



DAr HOI BONG CO BONG TWONG NIEN NAM 2021.: .

Quy djnh tai :Di~u I~ cong ty
hi~n hanh

NQi dung d~ ngh] sira d&i Ly do stra
d&i

Doanh nghiep;

c. Kiem tra va nhan ban sao
hoac ban trich d~n danh sach
ca~ c6 dong co quyen th~rn d~' bo
va bo phieu tai Dai h<)idong co
dong;
d. Yeu diu Ban kiem, soar
kiem tra tung v~n d~ C\1, the lien
quan d@n quan ly, dieu ?,~m~
hoat dong cua cong ,ty khi xe~
thay c~n thi~t. Yeu cau phai the
hien bang van ban; phai co ho,
te~, dia chi thuong tru, quoc
tich, 86 Gi~y ch(mg l11inhnhan
dan, H<)chiSu ho~c chLm~ th\fC
ca nhem hgp phap khac doi vai
06 dong la ca nhan; ten, ,oia c~i
thucmg tru, qu6c tich" So quye:
dtnh thimh l?p ho~c s~ Gang ky
kinh doanh d6i vai co dong Ia
t6 chuc' s6 luang c6 ph~n va, . ') ,
thai di~m dang ky co phan Clla
tung c6 dong, t6ng s6 06 ph~n
cua eEt nhom c6 dong va ty l~sa
huu trong t6ng s6 06 ph,~n cua
cong ty; v~n d~ o~n kiem tra,
m~lcdich ki~m tra;

thay d6i
thea Luat
DN

c) Yeu c~u Ban kiSm scat kiem tra tung
v~n d~ eu thS lien quan d~n quan 1y,
di~u hanl~ hoat dong =.cong ty ,khi
xet th~y e~n thi@t.Yeu diu phai bang
van ban va phai baa gom cac noi du~g
sau day: h9, ten, dia chi lien l~c, quo,e
tich, s6 gi~y to' phap 1y eua ea nhan do}
~6i e6 dong la ea nhan; ten, rna s6
doanh nghi~p ho?e s6 gi~y ta ph,ap 1y
eua t6 e11L1'C,dia chi tr\,1sa chinh c,toiv?'i
c6 dong la t6 ChLl'C;s6"lU9'~g co phan
va thai di€lTIdang ky co phan eua tung
c6 d,ong, t6ng s6 c6 ph~n eua ca.,. nhon;
e6 dong va ty l~ SO~hll'~ tr0!1g,tong ,so
06 ph~n cua C()l:lgty; vim de can kiern
tra mue dleh kiern tra;, " b6 sung

theo Luftt
ON

4. C6 dong ho?e nh6m co dong ql!y
dinh tai khoaD 2 f)i~u nay co, quyeI:
y~u C~~I tri~u tftp h9P D~i h<)idong co
dong trong tru"anghgp sau day:

b6 sung
thea Lu~t
DN

a) H<)i d6ng quan, trI vi ph~rn nghie~ll
tr9ng quy~n ella co dong, n,ghI~v~ cua
nguo"i quan ly ho?c ra quyet d,nh vU'gt
qua th~m quy~n dugc giao;

b6 sung
theo Lu?t
DN
bE>sungb) Truang hgp khae theo quy dinh t;;1i

Di~u l~ cong ty. thea Lu~t
ON

7



I ~HDPHARMA' I
I _MiN1tr D~I HOI DONG CO DONG THUONG NII'tN NAMJlO~l

Quy tfjnh t~,iDi~u l~ cdng ty
hi~n hanh

Ly do stra
dAi

NQi dung d~ ngh] su~ad&i

5. Yell diu trieu t?P hQP Dai h<)i dOFlg I

c6 dong guy dinh tai khoan 4 Di~u nay
phai 1J~11gvan ban vi phai bao g6m cac
1191dung sau day: ho, ten, dia chi lien
.l~c, qudc tich, s& gi:1y to- phap 1:9ella ca
nhan .d6i voi c8 dong la ca. nhan; ten,
rna s6 doanh nghiep hoac s6 gi:1y to'
phap ly cua t6 ChLfC, dia chi tru se)'
chinh d6i voi co dong la t6 ehirc; s6
luong c6 phfrn va thoi diem dang ky c6
phan cua tung c6 dong, t6ng s6 c6 phan
cua ca nhom c.6 dong va 15' 1~ so hfru
trong t611g s6 c6 phan cua cong ty, din
cir va Iy do yell c§u trieu t~p hop Dai
h9i d6ng c6 dong. Kem thea yeu c~u
tri~u t~p h9P phid eo cac tid li~u, chung
elf vS cac VI pl~~lTI eua H9i d6ng qUEm
trj, rnlfc d9 vi ph(jlIn ho~c vS quySt dinh
vuqt qua th~m_guy€n.

b6 sung
thea Lu~t
DN

6. Co dong ho~t nhom co dong sO-htlu
ttl' 10% t6ng s6 c& ph§n ph6 thong tro
len eo qUYSn d~ ell' nguo-i vao H9i d6J.1g

I quan trj, Ban ki6m soM. Truro-ng hqp
Bi~u l~ comg ty kh6ng co guy dinh
khac t11ivi~c dS eli nguai viw HQi d6ng
qulm tri va Ban kiSrn soat thgc hi~n
nhu sau:

bo sung
theo Lu~t
UN

a) Cae c6 dong pho thong hQlP thanh
nhorn dS dS eli' nguo'i vito HQi dang
qUall tri va Ban kiSm soat phai thong
baG v~ vi~c hQ'pnhom cho cae c.6 dong
.dV h9P biSt ttuac khi kha.i. lTI'llC B~i h9i
d6ng e6 Gong;

b6 sung
thee Lu~t
DN
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Quy d'!nht~i f)i~u l~ eo.ng ty
hj~n hanh NQi dung d~ngh] su'a d6i Ly do sira

d6i
b) Can cir so Iuong thanh vien HQi
dong quan tri va Ban ki~m soat, e6
dong hoac nhom co dong guy dinh tai
khoan nay duoc quyen d~ CU'IDQthoac

I mot s,6 ngl.!,ai thea quyet dinh cua Dai
, hoi dong co dong 12UTI ung cir vien HQi
dong quan tri va Ban ki~m soat.
Truong hop s6 trng ell' vien duoc c6
dong hoac nhom 06 dong d~ cir th~p

, hon s6 ling cir vien rna ho diroc quyen
d~ cir theo quyet dinh cua Dai hQ1d6ng
c6 dong thi so irng cu' vien con lai do
HQi d6ng quan tri, Ban kiSm soat va
cac c6 dong khac d~ cu.

7. Quyen khac thea quy dinh cua Luat
Doanh nghi~p va Di~u l~ cong ty.

I>i~u 12. Nghla VI} eua e6
dong f)i~u 12. Nghia VI} eua e6 dong

1. Tuan th6 Dieu l~ Cong ty va
ca,c quy chS eua Cong ty; ch~p
hanh qu.ySt dinh eua D~i hQi
d6ng c6 dSng, HQi d6ng quan
trj,

1. Tuan thtl Di~u l~ Cong ty va cae
guy chS ella Cong ty; ch~p hanh nghj
quySt, guySt djnh cua Dl;lihQi d6ng c6
doug, HQi d6ng qu~mtd.

2. Tham gia cac cUQchQp 8ai 2. Tham gia cac cUQch9P D~i h9i dong
hQ1d6ng c6 dong va th\1'Chi~n c6 dong va thllC hi~n guy~n bi~u quYSt

'\ ") , ,
quyen bieu quyet tn,rc tiep ho~c tn,Ic tiep ho~c thong qua Ql;lidi~n thea
thong qua d(ili di~n thea uy: uy guy~n ho~c theo hinh thli'c khae do
quy~n ho~c theo hlnh thlrCkhac phap Iu?t quy ciub (h(>inghj tn)'c tuy§n,
do phap lu?t, DiSv l~ Cong ty b6 phiSu dl~n tLI'ho~c hinh thUGdi~n tu
quy dinh. C6 dong co th~ uy khac). C6 dong co thS uy quy~n cho
quyen cho thanh vien HQi d6ng thfuili vien H9i dang quan tri lam dai
qu';m tr! lam d1:lidi~n cho minh di~n cho minh t?i 8l;li hQi dong c6
t?i 8l;li hQi d6ng c6 dong. dong.

7. BaQ m~t cac thong tin duQ'c cong ty
cung c~p theo guy dinh tl;li f)i~u l~
cong ty va phap Iu?t; chi sir d\1ng thong
tin duQ'c cung c~p as th\1'chi~n va bao
v~ quy~n va lQ'iich hQ'pphap cua minh;
nghiem c~m ph at tan ho~c sao, gl:ri
thong tin QUQ'ccong ty cung c~p cho t6
chuc, ca nh.an khac.

b6 sung
theo Luat
DN
b6 sung
thea Lu~t
DN

thay
thea
DN

thay d6i
theo Lu?t
DN

b6 sung
thea Lu?t
DN
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Quy crjnh tai f)i~u I~ cong ty
hi~n hanh N<)i dung d@nghj su'a d&i Ly do sira

d6i.
• A ,. J'\. A .. '1'\DlCu 13. :D~l hQ.Ico dong

1. Dai h<)i dong co dong 13. co
quart co th~m quyen cao I1h~t

, 1. Dai hoi d611,0'. c6 dong la CO' quan c6cua Cong ty. 8(,'1.1hQ1 dong c6 t:z>
., th~111quyen cao nh~t cua Congo ty. Daidong thuong n ien duoc t6 chLI'C

- , 'h91 d6ng c6 dong thuong nien duoc t6moi nam mot Ian. £)~i h¢i dong
., chuc moi narn 111<)tlin. Dai h91 dong c6co dong phai hop thirong nien

trong thai han b6n thang, kS til dong phai hQP thuong nien trong thai I th <16i
ngay kSt thuc nam tai chinh. ~~n °1' '~nhthaTngk~ tir ?gaYhk&tt~uc 'ln~ll1 th:~ Lu?t
,Truong hop kh6ng thS t6 chirc tal c 1~. . rong truong, .qp can t 11et, DN

I ,HQi dong qua!l tri 9uyet dinh gla h;;m
trong thai l<;ln tren, HQi dong h· D . h~' d"· ," A" 11" . '"
., t' 't '. h ~1...: ". C. op al 01 ong co uong t uong menquan n co rae I1JUemxm 0 ." . " . ).,'.;,
. A'- 1'.' k' I ·d,.. h .r I trong trU'ong hQ'p c,an thIet, !lhung

quan uang <y .Inl oan gla kh" .' 0'6 h' . k" .',. , 1 ..". h'
h nh . a 1't.. '~. "06 .ong qua . t .ang e tu ngay Ket t ue(,'I.n, unb 5..11ongqua· .~ ,. h' h
h ' k::" 'k;' h ' _ nam tal C J n .tang, . e tll' ngay et t lIe nam
tai chinh.

e. Ban Idem soat yeu c~u tri~u
t~p cUQc hQp nSu Ban ki~m soat e. Ban !Qem soat yeu dXI tri~u t~p
c6 ly do tin tuo'ng rang cac cUQChQp neu Ban ki~m soa.t co 1y do
thanh vien H<)i d6ng qmin tri tin tucmg dng c~c thanh vien HQi d6ng
ho·~c Nguo'i quan 1y doanh quan tri ho~c Nguai quan 1y doanh
nghi~p c~p eao vi ph(,'l.lTInghiem nghi~p dip caD VI ph(,'l.mnghiem tn;mg
trQng Gacnghla V\l eua hQ thea c,ic nghla V1) eua 119 thea f)i~u 165
DiSu 160 Lu~t Doanh nghi~p Lu?t Doanh nghi~p ho~c H¢i d6ng
ho~c .Hqi d6ng quan tri hanh' quan td h~mhd9ng ho~c co y dinh hanh
d<)ngho~c co.y dtnh hfmh d(mg d9ng ngoai ph~lTl VI quySn h~n eua
ngoai ph~m VI guyen h(,'l.neua minh.
minh.

4. Tri~u t~p h91"'f)<;li h9i d6ng 4. Tri~u t~p hQP f)~i h9i d6ng c6 dong
c6 dong bit thuong b~t thuang

3. H9i dong qwin tri phai tri~u
t~p f)(,'I.ih<)i d6ng co dong b~t
thuong trong cic truang h<JP
sau:
c. Khi so th3.nh vlen cua HQi
d6ng quan trj it han s6 th3:nh
vien ma lu~t phap quy dinh
ho~c it hon 111'{;}tnua 86 thanb
vien quy dinh trang f)i~u l~;

Dj(~u13.D~i bQi c&dong

3. H<)id6ng qUM tri phai tri~u t~p E>~i
h<)id6ng c6 dong b&tthuang trong cae
truong hqp sa:u:

c. s6 lll'Q'ngtlulnh Vien HQi d6ng quan
tri, Ban ki~m soat con 1a.i it hon s6
lUQ'ng thimh vien toi thi~u theo quy
dinh cua philp lu~t;

(16ithay
theo
DN

Lu~t

thay
thea
ON

]0
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Quy djnh tai Di~u I~ cong ty
hi~n hanh

a. Hoi dong quan tri phai trieu
t?P hQP Dai h<)i d6ng c6 dong
trong thai han ba mum (30)
ngay kS tir ngay s6 thanh vien
H9i d6ng quan tri con lai nhu
quy dinh tai DiSm c Kh0311 3
Dieu 13 hoac nhan duoc yeu
cau quy dinh tai DiSm d va
DiSm e Khoan 3 Dieu 13;

c. Truong hqp Ban kiem soat
khong tri~u t~p hQP Bf;li h<)i
c16ng c6 dong thea quy dinh tf;li
Di@m b Khoim 4 Di~u 13 thi
trong tho·j h?n ba muO'! ngay
ti~p theo, c6 dong, nhom c6
dong co yell c~u quy dinh t?i
DiSm d Khoim 3 nay co quy~n
thay thS H<)i d6ng quiln tri, Ban
kiSm soat tri~u t~p hQP Df;li h<)i
d6ng c6 dong theo quy dinh
Kh03n 6 DiSu 136 Lu?t Doanh
nghi~p.

NQi dung d~ ngh] sira dBi

a. Hoi dong quan tri phai trieu t?P hop
Dai hoi dong c6 dong trong thai han 30
ngay kS tu ngay xay ra tnrong hop quy
dinh tai diem c khoan 3 Di~u nay hoac
nhan duoc yeu c~u trieu t?P hop quy
dinh tai diSm d va diSm e khoan 3 Di~u
nay.

c. Truang hQ'P Ban kiSm soat kh6ng
tri~u t?P hQP D~i h<)i d6ng c6 dong
thea quy dinh t?i diSm b, kho{m 4 Di~u
nay thi c6 dong ho~c nh6m c6 dong
theo quy dinh t?i khoan 2 DiSu 115 cLla
Lu;;it Doanh nghi~p co quy~n G?i di~n
cong ty tri~u t~p hQP Df;li h<)i d6ng c6
dong theo quy dinh clla Lu?t Doanh
nghi~p.

J)i~u 14. Quy~n va nghia v~ Di~u 14. Quy~n va nghia v~ eua D~i
eua Dai hoi dang e6 dong hQi dang c6 dong

f-3-.-D-?·----'i'-ho-~i_'d~-o"-n-g-c'<;0"'_~.-d-o-n-g-ts.zh-u-·o-n-g--+-3---'.-D?i h<)1d6ng e6 dong thucmg nien va
nien va b~t thuo'ng thong qua bit thuong thong qua quy~t dinh vS d.c
quy~t dinh vS cae vin dS sau: v~ dS sau:

d. Lga ch9n Cong ty kiSm toim;

d. Phe duy~t danh sach cong ty kiem
toan dQc l~p; quy~t dtnh cong ty kiSm
toan d<)c l~p thvc hi~n ki&m tra hOf;lt
o9ng cua cong ty, b8:i mien ki~m toan
vien d<)c l?p khi xet thty c~n thi~t;

Ly do sira
d6i

thay
theo
DN

thay
thea
DN

thay
thea
DN

thay
theo
DN

b. Truong hQ'PHoi dong quan , b. Truong hQ'PHoi dong quan tri khong
tri~ t?P hQp D?-i h<)i d6ng c6 dong

tri khong tri~u t?P hQP D~i h<)i the0 guy din11 t?i di~m a, khoan 4 f)i~u
d6ng c6 dong thea quy dinh t?i
Di~m a Kh02m 4 f)i~u 13 th1 nay th1 tTong thoi h~n 30 ngay ti~p

theo, Ban ki~m soat thay th~ H<)i d6ng
,trong tho·j h?n ba mum ngay quan t1't tri~u t~p h9P D?i h<)i d6ng c6
ti~p theo, Ban ki~m soat phili
thay th&H<)i d6ng quim tIi tri~u dong thea quy dinh cua Lu?t nay.

, , Truong hgp Ban kiSm soat khong h'i~ut?P hQP D?i 11<)idong c6 dong
theo quy dinh Khoim 5 DiSu t?P hQP D?i h<)i d6ng c6 dong theo quy

dinh tbi Ban ki~m soar phai b6i thuong136 Lu?t Doanh nghi~p;
thi~t hf;liphat sinh cho cong ty.

d6i
Lu?t

obi
Lu?t

11



B~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2,021
, ,

Quy d:inh tai J)i~u I~ cong ty
bi~n hanh NQi dung ,,~ nghj su'a ddi

d6j
Lu~t

Ly do si'ra
dBi

thay
thea
DN

thay
theo
DN

thay
thea
lDN

g. B6 sung va sua d6i 8i~u l~
Cong ty;

n. Vi~c Chu tich HQi dong quan
tri co th~ d6ng thai lain T6ng bo
Giam d6e;
o. Cong ty hoac cac chi nhanh
cua Cong ty kY ket hQ'P d6ng
voi nhfing nguoi duoc quy dinh
tai Khoan 1 Di8u 162 cua Luat
Doanh nghiep voi gia tri b~g
ho~c 16'n han 35% t6ng gia th
tai san Glla Cong ty va cae chi
nhanh eua C6ng ty dugc ghi
trong baa cao tai chinh g~n nh~t
duQ'c ki~m toan;
Hi~u 15. Cae o~i difl1 Oll'Q'cuy
quy~n

2. Vi~c liy quy&n cho nguoi d<;li
di~n dQ' hQp B<;li hQi d6ng c5
dong phai l~p thanh van b:!m
thea m~ucua Cong ty va phai
co chi}' ky thea quy dinh sat!
day:

3. Trucmg hgp Lu?t Sil thay rn~t
cho nguai uy quy@n ky gi~y chi
dinb nguai d?i di~n, vj~e ehi
dinh nguai d<;li di~n trong
truang hQ'p nay eh i dUQ'C COl La
eo hi~u l\fe n~u giciy chi dinh
nguai d<;li di~n do dll'Q'c xu~t
trinh cung v6'i giciy uy quy~n
eho lu~t Sil (n~u tru6'c d6 chua
dang ky v6i Cong ty).
f)i.~u 17. Tri~u t~p J)~i hQi
d&ng c8 dong, chu'o:ng trinb
hop. , va thong bao hop'. Dai hoi. .. . .
d&ng c& dong

g. B6 sung va s~:&aoi Dieu l~ Cong ty;
Phe duyet quy cb6 quan tri nQi h9; quy
'ch~ heat G9ng HQi d6ng quan tri, Ban
kiern soat;

n. Cong ty hoac cac chi nhanh eua
Cong ty ky k&t hop d6ng VOl nhung
nguoi QUQ'cquy dinh tai Khoan 1 Di~u
167 cua Lu~t Doanh nghi~p voi gia tri
b~g ho~e 16'n han 35% t6ng giti tri tii
san eua Cong ty va uic chi nhanh eua
Cong ty du<),e gill trong baa cao tai
.crunh g~n nh&t quQ'c ki~m toan;

2. Vi~e uy quyen eho ea nhan, t6 chlfe
Q9-i di~n dv hQP fJ<;li hQi d6ng e6 dong
phai l~p th:lmh van han. Van ban uy
quy~n Guqc l~p thea quy dinh ella phap
lu~t v& dan Sl:f va phai neu r6 ten ea
nhfm, t6 chtfe duQ'c uy quyen va s6
luqng eo ph&n dUQ'e uy quy&nva pbai
c6 ehU ky thea quy dinh sau Gay:

'3. Truang hqp lu~t su thay m~t eho
nguai uy qUY~l1ky gi~y chi dinh eho ccl

') .' 'I

nhan, to eh(l'c vi~c chi djnh ca nhan, to
ch(l'c trong ttuang hQ'P nay chi duQ'c coi
la co hi~u ll,rc n~u gi~y chi dinh ca
nhan, t5 eh(rc d6 duQ'c xuit trlnh cung
vai gi~y uy quy~n cho lu~t Sil (n~u
tru6c do cbua dang ky v6'i Cong ty).

n'~ '17 T"" " ,1:'\. 1...'" d~ ;1.vleu, • . rt(fU t~p :U~I 1191 ong co
dong, chu'o'n,g trinb hQP, va thing
bao hQp f)~i hQi dang c6 dQ;n;g

G6i
Lu~t

12



~HDPHARMA! Ivms,:" B~I HOI BONG CO DONG THUONG NI1LNNAM 2021

Quy djnh tai Di~u l~ cong ty
hi~n hanh

N{}idung d~ ngh] sira d3i Ly do sua
d3i

2. Nguoi trieu t~p D(;1ih9i dong
c6 dong phai thuc hien nhung
nhiem vu sau day:
b. GUl thong bao hop Dai hoi
d6ng c6 dong cho t~t ca cac c6
dong co quyen du hQP,truce
ngay hop Dai h<)i dong co dong
10 ngay bang phuong thirc
dang tai len website cong ty;
3. Thong bao hQP Dai hoi dong
c6 dong duQ'c giri cho t~t cil cac
c6 dong d6ng thai' cong b6 tren
phuong ti~n thong tin eua S6
Giao d!ch Chung khoim (B6i
vai Cong ty niem y~t ho~c dang
ky glao djch), tren ttang thong
tin d.i~n tu (website) cua cong
ty. Thong bao hQP D?l h<)i d6ng
c6 dong phai duQ'c giri it nh~t
muo'i (10) ngay tntac ngay hQp
D(;1ih<)1d6ng c6 dong ...

2. Nguoi trieu t~p D(;1i h<)i dong co
dong phai thuc hien nhirng nhiern vu
sau Gay:
b. Gui thong bao hQP D(;1ihoi dong c6
dong cho t~t ca cac c6 dong co quyen
du hop truce ngay hQP D(;1ih<)i dong c6
dong cham nhit la 21 ngay truoc ngay
khai mac b~ng phuong thirc dang tai
len website cong ty;
3. Thong bao h9P D(;1i hoi dong c6
dong duoc gm cho tfit cil cac c6 dong
d6ng thai cong b6 tren phuong ti~n
thong tin cua S6 Giao dich Chung
khoan (D6i vai Cong ty niem yst ho?c
dang ky giao dich), tren trang thong tin
di~n tu' (website) cua cong ty. Thong
bao hQp D(;li h<;>id6ng c6 dong phili
duQ'c girl it ,nh~t 21 ngay truac ngay
hQP D(;1ih91 d6ng c6 dong ... Hinh thll'C
hQp trvc tuySn co thS duQ'c ap dVng khi
c~n thi&t.
Trong trll'ang hQP to chuc D(;1ih<)i dong
c6 dong trvc tuy~p. va b6 phiSu di~n tu:
Cong ty cung dp ten diing nh~p va m~t
kh§.u truy e~p tuO'ng lrng dS e6 dong va
nguo'i d(;1idi~n thea uy quybn (n~u eo)
truy e~p vao h~ th6ng f)~i h<)i d{mg c6
dong trl)'c tUY~I1,tharn dg va thl,j'Chi~n
quy~n biSu quy~t, bfm eu·.
5. Truong hQ'p nguai tri~u t~p hQp D?i

,OJ r,

h<)i dong co dong tCrchoi kien nghi quy

5 N - ,. t .;.. ~ I . I:'\ . hA' dinh tl;li khoan 2 DiSu nay th1 eb~m
. guO! n~u t~p 19P v(;1l Q1 .hf.. l' 0"2' .. ' l' .~ . '. . '

d ). ;?_ d""" /- t'· hf..· n at a . ngay am Vl<:fCtIUOC ngaYong co ong co quyen u e 01 I kh.' ,~, 'L., - I:'\ . h'" 0';.." J.

nh~.. . d'/- J.. l'", . dJ.. aJ l11(;1CcUge 1CL9P v(;11 91 ,ong eo
ung e xu at , len quan en d" ',J' h'" -.? 1" b':' ~,' b" , "

Kh " 4 " I:'\'~ '17 ,ong P HI tla 0'1 ang van an va neu
oan eua vieu trong cae "1' d N ", ." ~ h L'\' h'".. '. ro y o. gum tn<:fu t~p QP v(;11 91

huang h9P sau. d·A d'~ h'? d' , hJ..· k·J... Qllg eo oug e 1 UQ'Ctll' COllen
nghi n~u thu<)e m9t trong eae truong
hQ'p sau day:

thay d6i
theo Luat
DN

b6 sung
thea Lu~t
DN

thay d6i
thea Lu~t
DN

a. Ki~n I1ghi duQ'c gui d~n khong dung
quy dinh t(;1ikll0an 4 Dibu nay;

13
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Quy d!tOb t~liDi~uI~e.ong ty
hi~n hanh NQi dung d~ ugh! sira d~i

b. Vao thai diem db xu~t,. c6
dong hoac nhorn c6 dong khong
co au it nh~t 10 % c6 phan ph6
thong trong thai gian lien tuc it
nh~t sau thang thea guy dinh tai
Khoan 3 Di@u 11 Di@u I~ nay;

') ~ r ,).

c. Vao thai diem de xuat, co dong hoae
nhom c6 dong khong co du it nh~t 5%
c6 ph§n ph6 thong;

1)i&u 18. Cae dieu kj~n ti~n
hanh hop Dai h<)i dang e8
dOf!g_

Di~u 18. Cac di~u ki~n ti~n hanh hop
Dai bQi dang eA dong

d6i
Lu~t

2. Truong hop cuoc hop Ian tlnr
nh~t khong du dibu kien tiSn
hanh thea guy dinh t~i khofm 1
Dibu nay thi duqc tri~u t~p hQP
l~n thu hai trong tho'j hf,lll 30
ngay, kG tlr ngay dt,!' d~nh hQP
I~n thu nh~t. CUQc hQP cua B~,i
hQi dong 06 dong tri~u t~p lfm
th l1'hai ouqc tiSn hamh khi co s6
co dong dlJ hQp d~i di~n it nh~t
33% t6ng s6 phiSu bi§u guySt.

2. Truong hop cuoc hop Ian thir nhat
khong du di&u kien tien hanh theo guy
dinh tai khoan 1Dibu nay thi thong bao
mo·j hOp l~n thu hai phiii duo/c giri
trang tho-i b~n 30 ngay k~ tu ngay dV
djnh hQP l~n thll' nh~t. CUQc hQP £)~i
hQi d6ng c6 dong l~n th6 hai du'gc ti~n
h2mh khi co s6 c6 aong dv hQP d~i di~tl
it nh~t 33% t6ng s6 phi§u biSu quySt .

thay
theo
DN

;to
dOl

Lu~t

3. Truo'ng hQ'P cUQc hQP tri~u
t~p 1&n thu hai khong au dibU
ki~n tiSn hanh thea guy dinh t~i
khoan 2 DiSu nay dugc tri~u
t~p hQP l~n thu ba trong thai
h~n 20 ngay, kG ttl' ngay dl)'

dinh hQp l&n thll' hai. Trong
trnang hqp nay, cUQc hQp cua
f)~j h0i d6ng c6 Gong auqc ti€n
hanh khong phV thuQc van s6
c6 dong dV hQp va ty 1¢ sf>
phi€u bi§u guySt cua cac c6
dong dV hQP.

3. Truong hqp CLlQC hQP Ian th(1' hai
khong au diSu ki~n ti€n hanh thea guy
diM t~i khoan 2 DiSu nay thi thong bao
mai hQP l&n thlr ba phai dUQ'c gtri tFong
thai h~n 20 ngay k§ tll' ngay dv ainh
hQP l~n thl!' hai. Cu<)c hQp D~i hQi a6ng
c6 dong l~ thtr ba augc tiSn hanb
'khong pi1\! thuQc V210 t6ng s6 phi~u
bi§u guy€t ella cilC c6 dong d~rhQp.

thay
theo
ON

Di~u 19.Th~ th"tfc ti~Jil h~an.h
h 'boA /... tOn 0 h"oQP va um quyet '~l v~l QI
d&n_g_0& dong

f)i.~u19. ,Th~ t~u'c ti~n,han~, bQp va
b·A "'0f) '1 ". d" " ..'t"leu quyet t~l -,'~,I )9) ong co uong

14
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Quy djnh tai f)i~u l~ cong ty
hi~n hanh NQi dung d~ ngh] sira d6i

1. ..... Trong tnrong hop Cong ty t6
chirc 119PDai hoi d6ng c6 dong true
tuyen va bo phieu dien tir, c6 dong va
nguoi dai dien thea uy quyen (neu co)
truy C?Pvao h~ th6ng Dai hoi d6ng c6
dong tnrc tuyen va bo phieu dien til,
tham du va thuc hien quyen biSu quyet,
biu CIT.

2. Khi ti@n hanh dang ky c6
dong, Cong ty se c~p cho tung 2. Khi ti@n hanh dang ky e6 dong,
c6 dong hoac dai dien duoc uy c,ong ty se c~p cho tung e6 dong, hoac
quyen co quyen bi@uquyet the to chuc, ca nhan duoc uy guyen co
bi~u guyStl phiSu bi@u guySt, guy~n bi~u guy@t'the biSu q~yStl phiSu
tren d6 co ghi s6 dang ky, s6 bieu guyet, tren d6 co ghi so dang ky,
phi@u bi@uguySt cua c6 dong I s6 phi@ubi@uguySt eua e6 dong do ...
do KSt qua ki@mphiSu phai K@tqua ki@mphiSu phili eong b6 ngay
eong b6 eong khai t~i d~i truae khi b~ m?e eUQehQP .
hQ1. .
4. Chu tieh HQi dong guilh tri 4. Chu tich HQi dong guan tri lam chu
lam ehu to~ cae eUQehQP £)~i t«a ho~e uy quy~n eho thanh vien HQi
hQi d6ng e6 dong ;,8. cae eUQc dong guin tr1,khac: lam Chll tQa c~Qc
hQP khac do HQi dong guan tri ' hQPf)~i h91 dong co dong do HQi dong
tri~u t?P ... quan tri tri~u t?P ...

6. Chu tQa c6 guyen hoan eUQchQPD~i
6. Chu to~ £)~i hQi co the hoan h9i d6ng c6 dong da co au s6 nguai
d~i hQi khi co sv nh~t tri ho~c dang ky dy' hQp t6i da khong qua 03

ngay lam vi~c k@ill ngay cUQchQp dy'
dinh 1<.haimac va chI duo:c hoan cuoe
hQp ha~c th~y d6i dja di~m hQp trQ~g
truang hQ"psau day:

yeu cau eua £)~i hQi d6ng co
dong da e6 du so d'ili bi~u dV
hQPcan thiSt.

a) £)~adi~m hQP khong co dtl eh6 ng6i
thu?l1 ti~n cho t~t ca nguai dll hQP;

b) Phuong ti~n thong tin t~i dia di@m
hQP khong bao dam cho c6 dong dl;1"

hQp tham gia, thao lU?l1va bi@uquy~t;

c) Co nguo'i d~rhQp can tra, gay roi tr?t
tv, c6 nguy co him cho cUQchQp khong
dUQ"eti@nhiulh lUQteach cong b~ngva
hQ"pphap;

Ly d? sira I
doi '

thay
thea
DN

thay
thea
DN

thay
thea
DN

thay
thea
DN

d6i
Luat

d6i
Lu?t,

d6i
Lw~t
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Quy dlllh tai Di~u I~ fong ty
hi~n hanh

.'

8. HOi Gong quan tri co thS yeu
cau cac c6 dong hoac dai dien
duoc uy quyen tharn du Dai hOi
d6ng c6 dong chiu SlJ kiem tra
hoac cac bien phap an ninh rna
Hoi dong quan tri cho t~ thich
hop. Truong hop co co a0I?-g
hoac dai dien duoc uy quyen
khong chiu tuan thu nhfrng guy
dinh vS kiSm tra ho~c cac bi~n
pilap an ninh neu tren, HOi
d6ng quan tri sau kIli xem.,xet
mot cach c~n trQng co the tLl'
ch~i ho~c tr\IC xu~h c6 dong
ho~c d~i di~n neu tren tham gla
£)~i hoi.

~ .? d· ~,.NQi dung de ugh,! sua . 01 L~ d~ sua
{fBi

8, HQi dong quan tri co th~ yeu c~u cac
c6 dong hoac t6, chuc, ca I~handuoc uy
quySn tham dV B~i hOi dong co dong
chiu su kiSm tra hoac cac bien phap an
ni~h l~aHQi d6ng quan. tri cho la thic~
hop. Truong hop co co d6n~ hcac to
clnrc, ca nhan duQ'c uy quyen ,kho?g
chiu twin thu nhfrng guy dinh ve kiem
tra' ho~c cac bi~n phap an ninh neu tn~n,
HOi d6ng gUM tTi sau khi x~m xet mot
.cach c~n trQng co th~ til choj ho~c tflfC
xu~t c6 dong ho~c t6 chuc, cclnhan neu
tren tham gia D(jlihOi..

thay
theo
DN

d6i
Ludt

/. d6i
Lu~t

-Di~u 20. Thong qua quy~t ni~u 20. Thong qua quyth dinh c'ua
dinh ella D~i hQi, dang cb D~i hQi d6ng c6 dong
dong

l.Tnl cac truang hQ'p guy djob
tG;likho3n 3 Di@unay

. thay
1.In]' C;:lc trucmg hQ'p guy dinh t~l th€o
khoan 3, 4 Di~u Day DN

c. Quyet dinh dau tu~ glao dich
ban tai san Cong ty ho~c chi
nhanb ho~c giao dich mua tai
san co gia trt b[mg ho?c,l6'n han
35% (ba llluoi 1arn phall tram.)
tr6 len dmg gia trl tai san cua
Cong ty tinh theo ba<? ca.O ~ai
chinh g~n nh~t dtrqc kiem toano
2. Cac nghi quy~t, qUJ:et ~nh
kIlac Guac thong qua neu dU'(lc
s5 c6 do~g d~i di~n it nh&t51~
t6ng s&phi€u bi6u quy~t Clla tat
ca c6 dong dl;l'hQP chap thu~n
(trong ,trucmg hQ'p t? chLrc ~QP
tnrc tiep) ho~c itMat 51:0 tong
s5 phi@u b~u cua cac co dong
co guy@nbi6u quygt c~~p thu~n
(d6i voi truang h(),p lay y kien
c6 dong b~ng van WaD), trlr cac

I truang hQ'p quy dinh t!;likhoan
11 va khoan 3 DiSu nay.

c. Quy@tdinh d:~utll', glao djch ban tai
san Cong ty ho~c chi nhinh ho'~c glao
.dich mua tai S3Ft co gia tri Ul' 35% tto'
ISn t6ng gia tri tai san cua, Cong, ty tinh
theo bao cao taj chinh gan nhat dLXQ',C
kj~mtoano

thay
theo
DN

2. Cac nghi qijySt, guyS~ dJnh khac
duQ'cthong qua khi duQ'c~6 co ,dong s?
huu tren 50% tang s6 phieu bieu guyet
cua tat ca 06 dong d1,l'hQp tan thimh,
hoac treo 50,% t6ng s6 phiSu b~u Clla

ca~ c6 dong co quy~n bi6u, quy@t,ch~I?
thu?l1 (d6i v6i truang hQ'Play y kien co
'dong b&ngvan ban), trll' cac truang hQ'p
guy dinh t~i kho8.n 1, khoaf1 3 va khoilD
4 Di~u nay.

thay
theo
DN

dSi
Lu?t

d6i
Lu~t
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Quy dinh tai f)i~u I~eong ty
hi~D hanh

N()i dung d€ ngh] sira dc3i Ly do sira
d6i

b. Cae eo dong nam giG' eo
ph~n e6 quy~n biSu quySt trong b. C6 dong hoi[ie nh6m eo dong sa huu
th6'i h<;1nlien t\le it nhfrt sau (06) tll' 10% t6ng s6 c6 ph~n ph6 thong tra thay d6i
thill1g c6 quy~n g9P s6 quy~n len eo quy~n d~ ell nguai vaG H9i d6ng theo Lu?t
bi@u quyet eua tung nguai I~i qu{m trio Vi~c d~ Cll' nguai vaG I-IQi DN
v6'i nhau d@d~ ell' eae lrng vien d6ng quan trt thvc hi~n nhu sau:
H<)id6ng quan tri:

3. Nghi quyet Dai hoi dong eo dong ve
noi dung lam thay d6i b§.t loi quyen va
nghia vu etta c6 dong sa hfru e6 phan
uu Gai chi GUQ'cthong qua neu duoc s6
e6 dong UTI dffi cling loai dir hop so' hiru b ~
t11'75% t&ng s6 c6 phan uu d§j loai d6 ,0

theatro' len tan thanh hoac GU'{;)'eeae e6
DN,dong uu Gai cung loai so' hfru til 750/0

tong 86 e6 phan uu dai loai do tro len
tan thanh trong truong hop thong qua
nghi quyet duoi hinh tlurc l§.y y kiSn
b~ng van ban.

VlI.H()I DONG QUAN TRJ VII. HQI DONG QuAN TRJ
Di~u 24. Thanh phin va
nhiem ky ella thanh VieD HQi
dAng quan tri

Di~u 24. Thanh phan va nhiern ky
ella thanh VieD HQi dAng quan trj

3. Vng ell', G~cu thanh vien H9i 3. ((ng ell', d~ Cli' thanh vien H9i d6ng
d6ng quan tri quan tri

- Cac eo dong ph6 thong hqp thanh
nh6m dS d~ cli nguQi VaG H91 dong b6
qWln tr1 phii thong bao ve vi~e hQp
nh6m cho eae c6 dong dV hQP biSt
truo'c khi khai In(;tc D(;ti h9i d6ng c6
dong;

thea
DN

sung
Luat
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Di~u 25. QUY~D h~n va ngbia f)i~:u 25. Quy~n h~o va og:hia vl,I clla
vy: clla H9i dang qUaD tri I Hoi dAng quaD tri

Di~u 26. Chu tj,ch, Plio Chu Bi~u 26. Chi) tich, Pho Chu tjch HQi
tjch H~i dang qUaD tf! dAng quao tFi

Quy djnh t~i f)i~u I~cong ty
hi~n hanh

4. Nhfrng v~n d~ sau day phai
duQ'c HQi d6ng qU21l1 tfi phe
chu~n:
c. Trong ph(;llTI VI quy dinh t<;1i
Di~u 135, DiSu 144, Bi~u 162
Lu~t Doanh phai do D~i hQi
d6ng c6 dong phe clmfm.,

NQi dung o~ngh] SLI'3 d8i Ly do slg.a
cl6i

d. Viec bi@u quyet bau thanh vien HQl
(tong quan tri phai thuc hi~n thee
phuong thirc b~u d6n phieu, thea do
m6i c6 dong 06 tong s6 phieu bi~u

f ')", ,

quyet tuong ung voi tong so co phan sa
htru nh311 voi 86 thanh vien duoc b§u.
cua HQi d6ng quan tri va co dong co
quyen don h~t hoac I11Qt phan t&ng s6
phieu b§u cua minh cho mot hoac mQ.t
s6 (ring cu vien. Nguoi trung cir thanh b6
vien HQi d6ng quan tri duoc xac dinh
thea s6 phieu b~u tinh ttl' cao xuong
thap, b~t d~LI tu irng cu vien co s6
phiSu b§u caQ nh~t cho ct~h khi au s6
th~mh vien quy !i1inh t~i f)i~u l~ cong ty.
Truong hQP co tLl' 02 ling eli vien tro
len d~t cung s6 phi~u b§u nhO' nh.au cho
th~l.l1h vien cu6i cung clla H9i d6ng
quan tri thi se ti~n hanh b§.:ul~j trong s6
cac ung Cll' vien co s6 phi~u b~u ngang
n.hau ho?c Iva chon thea tieu chi quy
ch@b§u eli ho~c Di~u l~ cong ty.

sung
Luat

1. HQi dang quan tri phAi Iva
chon trong s6 cac thimh vien
HQi d6ng qU21l1 tri d~ b~u ra mot
Chu tich.

thee
ON

4. Nhfrng v~n d~ sau day phai Glfq.C
H9i d6ng qU<ln tri phe ChU~lil:

c. Trang ph~m VI quy dinh t~i Di~u
138, Di~u 148, f)iSu 167 Lu~t Doanh
phai do I>~i hQi d6ng co dong phe
chu~n,

1. Chli ticb HQi d6ng qu~m tr, do H<)i
dSl1,g quan t1'i bftu, mien nhi~m, hai
.nhi~m trong so cae thimh vien HQi
d6ng quan trio

thay d6i
theo Lu~t
DN
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Quy dinh tai Di~u I~ cong ty
hi~n hanh

6. ...Thanh vien H9i dong Quan tri
dugc tham dl;r va bi~u quy€t thong qua
h(>i nght tn,rc tuy~n, bo phiSu di~n tll'
ho?c hinh thll'C di~n tll' khac.

b& sung
thea Lu~t
DN

2. Chu tich H(>i d6ng quan tri
co trach nhiem trieu t~p va lam
chu toa B':1i hoi d6ng c& dong
va cac cuoc hQP cua HQi dong
quan tri, d6ng thai co nhirng
quySn va tnkh nhi~m khac quy
dinh t~i DiSu l~ mlY va Lu~t
Doanh nghi~p. Ph6 Chii tich c6
ca.c quySn va nghIa Vl:l nhu Chu
ttch trong truang hgp augc Chu
tich uy quySn va da thong bao
cho HQi d6ng quart trio Trong
truemg hQP Chli t1ch H9i d6ng
qUEm tri v~ng m?t ho~c phai
v~ng m~t vi nhfrng ly do b§t
kha khang ho~c m§t kha nang
thvc hi~n nhj~rn V\l cua minh
ma Ch0 tich khong uy quySn
cho Ph6 Chu tich, cac thimh
vien con l':1icua H9i d6ng quan
tri se chi. dinh Ph6 Chu tich.

Di~u 2"7. Cac cUQc hQp CU3

Hoi d~ng quan tri

13.... Bien ban h<;>pHQi d6ng
quan tri duqc l~p b~ng tiSng
Vi~t va phai c6 chfr ky cua chu
tqa va nguai ghi bien bEm.

NQi dung d~ ngh] sira d6i Ly do sira
d6i

2. Chu tich HQi dong quan tri co trach
nhiem trieu t~p, chu tri va lam chu toa
Dai hoi d6ng c6 dong va cac cuoc hop
cua Hoi dong quan tri, d6ng thoi co
nhirng quyen va trach nhiem khac quy
dinh tai Bi€u 1~ nay va Luat Doanh
nghiep, Ph6 Chu tich co cac quyen va
nghla vu nhu Chu tich trong tnrong
hop duoc Chu tich uy qUYSn va dff
thong bao cho HQi d6ng quan trio
Truang hgp Chu tich khong uy quyen
cho Ph6 Chu tich ho~c Chu tieh HQi
d6ng quan tri chSt, m§t tlch, bi t?lTI
gIalTI, clang chap himh hinh ph?t 1\1,
dang ch~p hanll bi~n phap xu ly hanh
chinh t':1icO' sO' cai nghi~n b~t bUQc, cO'
sa giao d\lc b~t bUQc; tr6n lehoi nO'i CU'
tru, bi h?n ch~ ho:ftc m§t nang Ivc hanh
vi dan Sll, c6 kh6 lilian trong nh~n thiTe,
Lim chu hanh vi, bi Toa an c§m dam
nhi~m chuc V\l, cam hanh nghe ho?c
lam cong vi~c nh§t dinh th1 cae thanh
vien oon l':1ib§.u lUQt nguai trong s6 cac
thanh vien gifr chtl'c Chili tich HQi d6ng
quan tri thea nguyen t~c da s6 thanh
vien con l~i tan thanh cho dSn khi c6
quySt oinh mai Clla HQi d6ng quan tri-__-'-------t------1
Di~u 27. Cac c.uQc hQp cua HQi d~Dg
qUaD tri

13. ... Bien ban hQp HQi d6ng quan tri
duQ'c l~p b~ng. ti€ng Vi~t va phai c6
chi}' ky cua chu tQa va nguaj ghi bien
ban, trl!' truo'ng hgp quy dinh t?i khoan
16 BiSu nay.
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Dien 28. Cae ti~u ban thufic Di~u 28. Cae tien ban thu~(c Hi?i
H(>i dAng quan tri _dang quan tr]
3. Viec thanh l~p cac tieu ban
phai duoc su ch~p thuan ella be
Bc.d hQi d6ng c6 dong.

3. T6ng Gillin d6e co nhung 3. T6ng Giam dBe co nhung quy~n h~n
quy~n lWIl va tnich nhi~111 sau: I va tnieh nhi¢m sau:

I Quy djnh t~i J)i~u I~ eong ty
, hi~n hanh

. :Dj~u 31. B6 nhiem, mi~n
I ." h'" , An ll~m, n l~m V~I va quyen

han cua TAng Giam dac

a. Th\Xe hi~n cae nghi quyet Clla
H9i d6ng qwan tri va D?i hQi
d6ng e6 dong ...

16. Truong hop chu toa, nguoi ghi bien
bEl11ttl: eh6i ky bien ban h9P nhung neu
duoc dt eEt thanh vien khac cua HQi
(16ng quan trj tharn du hop ky va co
ciky du nQi dung theo quy, dinh tiiii b6 sung
khoan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Dieu nay thi taeo Luat
bien ban nay co hieu luc, DN .

N(>i dung .d~8gh} s:il'~d6i

Di~u 31. BB nhiern, mi~n nhi~m,
nhi~m Vl,I va quy~n han ella Tang
Gi~m dac

a. Thvc hi~n cae nghj quyet, quyet d,il1h
ella HQi dong quim tri va D~i h91 dong
e6 dong ...

ki~m smlt
-Di~u 33. Thanh vieD Ban ' "

Bieu 33. Thanh vien Ban kicm smit

thanh vien Ban 1. So lUQ'Ilg th811h vien Ban Kiem soM

b. Khong phai 1ft vq ho~e
eh6ng, eha de, cha nu6i, h1~ de,
my nuoi, con de, con nuoi, anh e. Khong phai Iii nguai co quan h~ gla
rUQt, chi rUQt, em rUQt ella thanh dinh cua thao:b vien HQi d6ng quan tTl,
vien H(>i d6ng qUEm tri, T6ng T6ng giam d6e va nguai quan 1y khae;
Giiun ct6e va nguai quan 1y
khac;

1. So luqng
Kiem soat ...

b. DUQ'e dao t~o mQt trong cac chuyen
nganh ve kinh tS, tai ehinh, Id toan,
k.i~m toan, lu~t, qWln tri kil1h doanh
ho~e ehuyen ngimh phu hQ'P v6:i ho~t
dQng kinh doanh cua doanh nghi~p;

Ly do sira
da.i

, ,

:Di~1:I 34. Ban ki~m soat Di~u 34. Ban ki~m soa t

phu hop
v6'i thirc t~

bo sung
tltieo Lu?t
DN

b6 sung
thea Lu~t
DN

thay d;6i
thea Lu~t
DN
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Quy djnh tai Di~u I~ cong ty
hi~n hanh

N{Hdung d~ ngh] sua d&i Ly d? sira I,

doi
1. Congo ty phai co Ban kiem
soat va Ban kiSm soat co quyen
han va trach nhiem thea guy
dinh tai f)i~u 165 cua Luat
Doanh nghiep va Di~u l~ nay

d. KiSm tra cac bao cao tai
chinh nam, sau thang va guy;

1. Cong ty phai co Ban kiSm soat va
Ban kiSm soat co quyen han va trach
nhiem thea guy dinh tai DiSu 170 cua
Luat Doanh nghiep va f)i~u l~ nay

0'd. Klem tra cac bao cao tai chinh nam,
sau thing va guy. Ra soat hop dong,
giao dich voi nguoi co lien quan thuoc
th~m quyen phe duyet cua Hoi dong
quan tri hoac Dai hoi dong c6 dong va
dua ra khuy~n nghi v~ hgp d6ng, glao
d!ch d.n co phe duy~t cua HQi d6ng
quAntr! ho~c B?i 119id6ng c6 dong.

thay d6i
thea Luat
DN

b6 sung
thea Lu~t
DN

b. Cac co dong nihil giu' co
ph~n co quy~n biSu quy~t trong b. C&dong ho~c nhom c6 dong so hu'u
thai h9-nlien t\ICit nh&t sau (06) tll' 10% t6ng s6 c"f) ph~n ph6 thong tra
thang c.o quy~n g<)p s5 qUYSn: len co quy~n d~ eli nguai vEtoH<)id6ng
bi€u quyet cua tung ngu6'i 19-i quan trj. Vi~c d~ Cll ngu6'i VaG Ban
vai nhau dS d~ cu cac Lmgvien KiSm soat thl,l'chi~n nhu sau .'.,

• A,_ . ,Ban bern soat:

3. Vng CU, de cli thclnh vien
Ban kiSm soit

c. Truang hqp so iUQ'ngcae
{tng vieD.Ban kiSrn soat thong
qua dS cu va ling cu v~n khong
du s6 lU'Q'ngc~n thi~t, Ban kiSrn
soat duang nhi~m co thS dS cu

"
them ung Clf vien ho~c to chuc
d~ eu thea co ch~ duQ'c cong ty
quy dinh t?i quy ch~ n<)ib<)v~
quan tri cong ty. Co ch~ Ban
ki6m soat duong nhi~rn d~ Cll'

ung cu' vien Ban kiSm scnit phai
duQ'c cong b6 r6 rang va phai
duQ'c D~i h<)i d6ng c6 dong
thong qua truoc khi ti~n h~mh
d~ cu.

- Cae co dong pho thong hQP thanh
nhom dS d~ Clr nguai vao H<)i d6ng
quart tri phai thong bao v~ vi~c hQp
nhorn cho cac e6 dong dV hQP biSt
truO'c khi khai rn9-c Dl,li h<)i d6ng co
dong;

thay d6i
theo Lu~t
DN
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Quy dinh t~i l>i~u I~ cong ty
hien hanh. Ly do S'tl'a

dbi
N'" d ",f, I' ~ ;lA.,Ql . ung ue ng l! sua oer

d. Viec bieu quyet bau thanh vien Ban
Ki@mscat phsi thuc hien thco phuong
thuc biiu d6n phieu, thea d6 m6i c6
dong co t~ng S6,ph!&ub}SuquySt tuong I
ung voi tong so co phan sb hll'u nnan
voi s6. thanh vien duoc b~u cua Ban
.KiSm S0(1t va e.6 dong co quySn d6n h8t

" 'I r , ,

hoac mot pharr tong so phieu bau cua
minh cho mot ho@,cmot s6 ung cir vien.
Ngiroi trung cu' thanh vien Ban Kiem
scat duoc xac dinh thea so phieu b§.u
tinh tLI'cao xu6ng thap, b~t dfm tll' Lrng
Cll vien co 86 phi~u biu cao nh~t eho
d~n khi du s6. thanh vien quy dinh t;;ti
Bi@u J~ cong ty. Truong hgp co ttl' 02
Lmg CLf vien tra len d;;tt eung so phi~u
b~u nhu nhau cho thanh vien cu6.i cling
ella Ban KiSm soat thi se tiSn hanh biu
l;;ti trong s6. cac ling Cll' vien co s6 phiSu
bfiu ngang nhal! ho@,cIva ch9n thea tieu
chi quy ch@bfiu eu ho~c Di@u l~ cong
ty.

DiBu 47. Quy Ginb v~ con d~u
Cong ty va Iuu egifr tai Ii~u c.lia
Cong ty

Di~u 47. Quy djnh v~ con d~u Cong
ty va lu'u giii' tai li~u cua Cong ty

b6 sung
theo Lu~t
DN

2. ehe 09 Iuu giG' tai li~u cua
Cong ty g6m:

2. Che dQ luu giG' tai li~u ella Cong ty
gam:
a. Dieu l~ eong ty; sl'ra a6i, b6 sung
oi@u L~ Cong ty Quy eh~ quan ly nQi
bQ eua C6ng ty, S6 dang ky c6 dong,
Quy ch~ ho;;tt d¢ng ella Hi),i d6ng QUail
tri, Quy eh~ ITO!;!t dQng ella Ban Ki&m
soat.

a, f)i~u 1~ cong ty; sua d6i, b6
sung di~u l~ Cong ty, Quy ch~
quan 1y ni)i bi) ella Cong ty, S6
dang ky c6 dong. .

b6 SUL1g

theo Lu~t
DN

Di~u 5.0. Thanh Iy DiBu 50. Thanh If

2 .... Trinh tv va thu t\lc gi.ai th~
thve hi~n theo quy dinh t?i
DiSu 202 Lu?t doanh nghi~p va
quy dinh Cl.Ja Phap ht~t.

2 .... Trinh tv va thu tl,le giiii the th\TC
hi~n theo quy dinh ti;li DiSu 208 Lu~t
Doanh nghi~p va guy dinb cua Phap
lu~t.

thay d6i
theo Lu~t
DN

f)i~u 53. Ngay hi~u h}'c BiBu 53. Ngay bi~u l\l'e

22



If®lHDPHARMA" I
t\lIWUO I
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Quy dinh tai Di~u I~ cong ty
hi~n hanh

2. Di@u1~nay thay th~ f)iSu l~
eta ban hanb ngay 31 thang 3
nam 2020 eta nop vS Sa K~
hoach dAu til.

I 3. DiSu l~ nay co hieu luc k~ nr
ngay 26/5/2020 eta n9P v~ Sa
K~ hoach et~u til.

Ly do sira
oBiNQi dung d~ ngh] Sll'a dBi

2. DiSu l~ nay thay th~ f)jSu l~ eta ban I

hanh ngay 26 thang 5 nam 2020 eta n9P
vS Sa K~ hoach d~iI,ltil. thay d6j I

thea thuc t~
3. DiSu l~ nay co hieu hrc k~ tu ngay
28/4/2021 aa rl9P vS SO'K~ hoach D~u thay d6i
til. theo thuc t~

Kinh trinh Dai hoi dong c6 doug xem xet thong qua!

Xin tran trong cam an!

23



~HDPHARMJf
CiUijiXttr B~I HOI DONG CO BONG TRUONG N[EN NAM 2021

s6: OSITtr - HDQT

TO TRINH so 08
V/v: Thong qua vi~c sira d8i Quy ch~ Quan tr] Cong ty

Kinh gm: D~i hQi d6ng cB dong Cong ty CB phfin Duoc V~t ttr Y t~Hai Duong

- Can etcLudt Doanh nghiep s6 5912020lQHJ4 ngay 1716/2020;
Can cuNghi dinh 155120201ND-CP ngay 3111212020;
Can Clf' Thong tu s6 116120201TT-BTC ngay 3111212020;

- Can cu VaGDi~u l¢ Cong ty cdphdn Duirc Vdt ttr Y dHai Duong duac Dai
h(3id6ng cd dong thuong nien nom 2020 thong qua;

Tren co sc ra soat BiSu l~ Cong ty, Hoi d6ng quart tri nhan thay mot s6 diSu
khoan tai Quy ch~ Quan tri Cong ty c~n duec xem xet sua d6i, b6 sung cho phu
hop voi guy dinh phap luat, cac yeu c~u quan tri va diSu hanh. Vi v~y, Hoi d6ng
qwin tri kinh trinh B?i he)i d6ng c6 dong vS vi~c Sll'a d6i Quy ch~ Quan tri Cong
tynhu sau:

Quy dinh t~iQuy ch~ Qmin trl hi~n
h~lDh NQi dung d~ nghi sua dBi

Can Clf Can cu'
- Lu?t Doanh nghi~p so 68120141QIf _ Lu~t Doanh
13 ngay 2611112014 cua mrae C<)ng 59/20201QH14;
hoa Xa h<)iChli nghla Vi~t Nam;

nghi~p

- Lu~t chung khoan so
70/2006/QHllthong qua ngay 29 thang 6 I

nam 2006 va Lu~t Stl'a d6i b6 sung mQt s5
di~u cua Lu~t ch(mg khoan s5 - .Lu~t Chung khmln s6 54/20 19/QHI4-;
62/201 OIQH 12 thong qua ngay 24 thang
11 nam2010;

Di~u 2. Giai thicb thu~t ngfr

- Nghi dinh so 71120171NH-CP ngay
06 thang 06 nam 2017 clla Chinh phll
Huang d~n v~ queantri Cong ty ap dl;lng
d6i vai Cong ty d?i chung.

- Nghi dinh s6 155/20201ND-CP cua
Chinh phu Quy dinh chi tiSt m<)t s6
diSu cua Lu~t ChUng khoan;

~ Thong tu so 95/2017/TT-BTC ngay
22 thing 9 nam 2017 ella Be)Tai ohinh
huang d~n m<)t s6 di~u cua Nghi dinh

I

7112017 IND-CP.

- Thong tu s6 116/2020/TT-BTC eua
B<) Tai chinh huang d~n lTI<)ts6 diSu
eua Ngh! dinh 155/2020/NB-CP.

,
so
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Quy djnh ta.i Quy che QUaD tr] hi~n
hanh

c. "Thanh vien Hoi dong quail tri khong
di@u hanh" (sau day goi la thanh vien
khong di@uhanh) 1£1thanh vien Hoi dong
quem tri khong phai la T6ng giam d5c,
Giani d5c, Ph6 giam a5c, K~ toan tnrong;

NQi dung d~ ugh! sira f1Ai

c. Thanh vien H9i dong quan tri khong
diSu hanh (sau day goi la thanh vien
khong diSu hanh) lit thanh vien H9i
d6ng quan tri khong phai 18.Thng giam
d6c, Ph6 T6ng giam d6c, KS toan
truong va nhfrng ngiroi dii~u banh khac
theo quy dinh cua Di&u l~ eon,g ty.

e, "Nguoi co lien quan" Ia ca nhan, ~o e, "Nguoi co lien quan" la ca nhan, to
chtrc duoc quy dinh tai khoan 17 Dieu chuc duC)'cquy dinh t~i khoan 23 f)i~u
4 Lu~t doanh nghi~p, khoan 34 DiSu 6 4 Lu~t doanh nghi~p, khoan 46 DiSu 4
Lu~t chung khoan; Lu~t chung khoan;
J. "Co dong lan" la co dong auC)'c quy J, "Co aong 16n" 1a co aong duqc quy
ainh tC;!ikhoan 9 DiSu 6 Lu?t chUng dinh tC;!ikhoan 18 DiSu 6 Lu~t chung
kho~; kho~;
Di~u 6. Quy~n va nghia Vu ella eB dong Diiu 6. Quy~o va nghia Vl,l ella eB dOl)g
I, Co aong c6 aay au cac quyen va 1. Co aong co day au cac quyen va
nghTa V\l theo quy d'inh eua Lu~t Doanh nghla V\l thea quy ainh cua Lu~t Doanh
nghi~p , nghi~p

Q .?- 'd'. h'· . ;:. nh" ;\ h ~ ,I a, Quyen 1\.1' do chuySn nh.m;mg c6 phfm
a, uyen h,I 0 c uyen uqng co p an d- d' 'h nh ' a~' d' 'a ,.h'
a '~ a h nh' , a~ a?" d' 'h' a, l:1<;YC t a toan ay u va uC)'cg Ia uqc t a toan, ay u va uqc g. 1 .z.;\ a" ? A , ', ;\;:. d" "" 'A trong 80 co .ong cua cong ty, tru
trong so co ong cua cong ty, tru lTIQt .' h a' h 'kh? 3 D';":.." ' :.. ,:_ truong qp quy .!n t'lll, oan· leu
so truong hqp b! h~ che chuyen 120 kh' 1 I:'\',~. 127 " L ~tD nh
nh h d'nh 'h' 1" ,oan vleu cua WI oa

~Q'ng t, eo qUY·I cua p ap uC;!t, hi' ",' ,t'nh kh' '··h' , 1 ''''t
D'" }" ", : h' "', D' ng ~pvaquy\.:q . ac,cuap ap UC;!
uleu ~ cong ty va ng 1 quyet cua C;l1 .'}'" U';"}"" "t " , .h'
h ",' a).. . x a" . co Hm quan, leu ~ cong y va ng !
Ol ong co ong " , I:'\' hA' d)..· ;:.d", quyet cua v~l 91' ang co ong

e, Quy~n duqc uu tien mua c6 phieu,m6i
chELaban tuO'ng ling v6i tY l¢ c6 ph~n ph6
thong rna ho sa hUu;

Bi~u 8,. CUQc hQp f)~i hQi Q,Bogc6 dong
thU'o::ngDiell va bit thlffrng
1. f)~ih(>id6ng 06 dong

H9i d6ng quan tri phai tri¢u t~p hOp B:;ti
h(>i d6ng c6 dong thucmg nien va B:;ti h(>i
d6ng c6 dong b~t thm'mg thee quy dlnh tl;\i
Lu~t Doanh nghi¢p va di~u 1¢ Cong ty,
B:;ti hQi d6n.g c6 dong tlmemg nien phai
duqc t6 chuc m6i nam 01 (m(>t) l~n trong
thai hliU104 (b5n) thang k€ til' ngay k~t
thuc nam tai chinh,

e, Quyen auQ'c uu tien mua co phau
m6i luang ling v6i ty l~ sa hfru c6 plain
ph6 thong cua tUng c6 dong trong cong
ty;

f)i~u8. CUQc hQp f)~i hQi dang c~dong
thu(mg ni.en va bAt thU'Ong ,
1, Di,li h(>id6ng e6 dong
Hqi Gong quan tri phai tri¢u t~p hOp f)~i
h(Ji d6ng c6 dong thucrug nien va Hi,li hOi
d6ng 06 dong b~t thuang thea quy dinh t:;ti
Lu~t Doanh nghi~p va dihl l¢ Cong ty,
D:;ti hoi d6ng c6 dong thu6ng nieu phili
duqc t6 chuc m6i nam 01 (mQt) 1.ln trong
thai h:;tn 04 (bem) thang k€ tu ngay k~t
thuc nam tai chinh, Trong truang hgp d.n
thi~t, H(>id611gquan tIi quy~t dinh gia h:;tn
h9P :E)~i h(>i d6ng c6 dong thU'Ong nien
trong truong hqp cAn thi~t, nhung khong
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~HDPHARMA
UNIP. BAI HOI BONG COBONG TWaNG l\TJENNAM 2021. .

N(}i dung d~ ngh] sira dAi
Quy dinh tai Quy che Quan tr] hi~n

banh
qua 06 thang ke ttl' ngay ket thuc nam tai
chinh.

3. Th~ tlnrc tien hanh hop va bieu quyet
tai Dai h9i dong c6 dong

3. Th@thirc ti€n hanh hop va bieu quyet
tai Dai hoi dong c6 dong

c. Cach thirc bo phieu c. Cach thirc bo phieu
.... Co dong c6 the tham du va bleu quyet
thong qua hop true tuyen, bo phieu dien ill
hoac hinh thtrc di¢n nr khac.

1 4. Cong ty tuan thu d~y du ,trinh 1\1, thu tue
v~ trieu t~p Dai hdi dong co dong theo quy
dinh cua phap luat, f)j~u l~ cong ty va cac

, " , guy dinh noi b9 ella cong ty. Cong t¥
4. Cong ty tuan thu d~y du ,tnnh tl,I,thu t1)C cong b6 thong tin v~ vi~c l~p danh sac~ co
v~ tri~u t~p f)~i h<)id~~g c~ d~ongthe~ q~y dong c6 quy~n tham dv' hop f)~i h<)idong
dlnh cua phap lu~t, Dleu l~ cong ty,:'a cac I. c6 dong t61 thi6u 20 ngay truac, ngay dang
quy .di~h n<)i ~<) cpa. :onlS ty. C~ng t~ ky cu6i cling. Danh s,ach ~o dong c6
cong bo th6n,g tm ve VHfCl~p da~h ~~c~ co quy&n dV hOp f)~i h<)idong co dong duQ'c
d?ng c6 q,uyen,tharrt d\1 hOp ~~I h?l d~ng L~pkhong sam han muai (10) nga~ trua~
co don~ toi thieu 20 nga~ truac" ng~y dan~ ngt'lYgili gi~y mal hop f)~i h<)i dO~lgC?
ky ~uoi cling. I?an}: s;_ach~o "dong co dong; Xac dinh thai gian va dia diel~ t?
quyen d1,l'hop f)~1 hOI dong co dong duQ'c chue dai hoi. Cong ty khong h~n che co
l~p khong s~m hon muai °.0) ~ga~ trua? dong tl~am 'dv f)~i h<)i d6ng c6 dong, t~o
ngay gui giay mai hOp f)~l h91 do~g C? di€u kien cho c6 dong th\1c hi~n vi~c uy
dong~ Xac dinh thai gian va elia die~ t? quy€n d~i di~n tham gia f)~j h<)id6ng ~6
chuc d~i h<)i. CO~.g:: k~ong p~n"che co , doug. C6ng ty hua~g din thu t~c uy quyen
dopg tham dl)' ~~l hOI dong C?~do~~, t~~ va l~pgi~y uy quyen cho cae co d,ong the~
dieu, ki~n cho co dong. th\1c.hl?~ v;~c u~ quy dinh. Binh tht1'chOp tn,1'ctuyen c6 the
quyen d~i di~? tha~ gl~ f)~l ho,\ dong c2 ougo ap dvng khi c<1nt~i€t. T!,ong tmang
dong ho~c bo p~le~. tU';_xa, Able:1 qu~et hOp 16 chue f)~! h<)i dong co dong tn,l'c
th0l!g qua hOp f)~Hh,OIdon;;:gco ?ong h~C tlly€n va. b6 phieu cti~n tll': Copg ty cung
tuye,n. Cong ty ,huang d~n thu t~c u~ c~p ten dang nh~p va m~t khau truy c~p
quyen va l~p giay uy quyen cho cac co tuang ung d~ c6 dong va nguai dl;li di~n
dong theo quy dlnh. theo 1ly quy~n (n~u c6) truy c~p vao ?~

th6ng D@.ih<)i d6ng c6 d6?g trvc tuye~n,
I tha111dv va tb\1'c hi~n quyen bieu quyet,
b~u Cll'.

Di~u 9. Trinh tl;l', thii tl}c bQp D~i h?i
dang cA dOng thong qua Nghj quy~t
b~ng bloh thu'c h(H nghi trl}'c tuyen
va bo phi~u di~n tir
C1,lth~ trong Quy ch€

f)i~u 9. Bao cao ho~t dQng
dang quan trj t~i f)~i hQi
dong thU'()'ngnien

cua Hoi I);i~u 10. Bao cao ho~t dQng ella HQi
dang c'A. dBng quan trj t~i D~i hQi dang cA

don_g_thu'cmg nien



f)~I HOI BONG CO nONG THlfONG NrEN NAM 2021

Quy dinh t~i Quy che Quan tr] hi~n
hanh NQi dung d~ ngh] sira o8i

2. Thu lao, chi phi heat d<)ngva cac IQ'i 2. Thu lao, chi phi hoat u<)ngva cac IQ'i
1chkhac cua H9i d6ng quan tri va tung ich khac cua HQi d6ng quan tri va tung
thanh vien RQl dang quan tri thea quy thanh vien HQi <t6ng quan tri theo quy
dinh tai khoan 3 Di~u 158 Luat doanh dinh tai Di~u 163 Luat Doanh nghiep
nghiep va Di~u 1~cong ty; va £)i~u l~ cong ty;
f)i~u 10. Bao cao hoat d{>Dg_ciia Ban f)i~lI 11. Bao cao hoat d{>ng ella Ban
ki~m soat tai D~i hQi dang e6 dong ki~m soat t~i f)~i bc).idBng c3 (tong
thuong nien thu'aug nien
a. .Thu lao, chi phi hoat dQng va cac a. Tht) lao, chi phi ho~t dQug va cac
lQ'i£ehkhac clla Ban ki@msoM va tUng 19i fch khac clla Ban ki@mSOlltva tung
Thanh vien Ban Ki@m soat thea quy Thanh vien Ban Ki&m soat theo quy
dinh t~i khoan 3 DiSu 167 Lu~t doanh dinh t'ili DiSu 172 Lu~t Doanh nghi~p
nghi~p va BiSu l~ cong ty; va £)iSu 1~cong ty;
f)i~u 13. Th.~m quy~n eiia HQi d.3ng J)i~u 14. Th~m quy~n eiia HQi <l~ng
qmin tri qmin tri
3. HQi dong qu~m tr~ thong qua vi~c 3. HQi dong quan tri thong qua vi~c
cong ty ky k~t hQ'p d6ng v6i nhl1'ng cong ty ky k~t hgp d6ng v6i nhfrng
nguai dugc quy dinh t~i Khoan 1 DiSu nguai dugc quy dinh t~i Khoan 1 f)i~u
162 Lu?t Doanh nghi~p v6i gia td du6i 167 Lu~t Doanh nghi~p vai gia tIi du6i
,35% t6ng gia tTi tai san clla eong ty ghi 35% t¬ mggia tri tai slimcua cong ty ghi
trong bao cao tai chinh g~n nh§t. trQng bao cao taj chinh g~n nhitt.
Dj~u 15. Nhi~m vI}, quy~n h~n eua Dieu 16. Nhi~m "9, quy~n h~n ella
Chii tjeh I:£Qi dAng quan trj, Ph6 Chu Chu t!eh HQi dang quan tr!, Pho Chii
ti,eh Hoi dong quaD. tri tieh Hoi dAng quan tri
6. Chu tich H9i dong quan tri co quyen 6. Chu tjch H9i dong qulimtri 00 quyen

, , I , "'

quyet dinh thong qua cac hgp dong I quyet dinh thong qua cac hgp dong
mua, ban, vay, cho vay va hgp d6ng mua, ban, vay, cho vay veahqp d61i1g
khac co gia tri d~n du:6i 5% (nam ph~n khac co gia tri dSn du6i 5% (Dlam phfuI
tram) t6ng gia tft tai san duQ'cghi trong tram) tbng gia tri tai san dUQ'.cghi trong
bao cao tal ch1nh g§.nnhAt cua cong ty hac>, eao tii chinh gAn nh§t eua c6ng ty
trang tTUOnghQ'p kY k~t hgp d6ng vai trong truong hQ'pky k~t hgp Gt6ngv6i
nhfrng nguai dugc quy dinh t~i Khoan nhling nguai duge quy dinh ~i KhO:1n
1 BiSu 162 Lu~t I?oanh nghi~p. ,1 HiSu 167 Lu~t Doanh nghi~p.
7. Chu tleh HQi dong qu~mtr! co quyen 7. Chll tich HQ,jdong quan tif!co quyen
quy~t dinh thong qua cae hgp d6ng quy~t dinh thong qua cac hQ'p d6ng
mua, ban, yay, chQ vay va hqp d6ng mua, ban, vay, ehO' yay va hgp d6ng
khac co gia tri du6:i 35% (Ba muai lam khac co gia tri duai 35% (Ba muai Him
ph~n tram) t6ng gia tri tai san duqc ghi phin tram) t6ng gia tri tai san duqc ghi
trang bao cao tai chinh g~n nhit cua trong bao cao tai chinh g§n nhat Clla

I cong ty, tr:Lxcac hQ'pd6ng va giao dich cong ty, tru' cae hqp d6ng va giao dieh
quy dinh m,i Khoan 1 DiSu 162 Lu?t qMy dinh t~i Kho3rn 1 DiSu 167 Lu~t
Doanh nghi~p. Doanh nghi~p.
f)i~u 18.CUQ,e h9P HQi dAng quan tr! Di~u 19.CUQc h,9PHQi dAng quaD. tr!

4



''il D~I HOI DONG CO BONG THUONG NIEN NAM 2021@MDPHARMi
UtRiPliF

Quy dinh t~i Quy che Quan tr] hi~n
hanh NQidung d~ ngh] sua d6i

2. Cac thanh vien Hoi d6ng quan tri co 2. Cac thanh vien Hoi d6ng quan tri co
th~ tham gia biSu quyet khi: th~ tham gia bi~u quyet khi:

b. Tham du bang dien thoai hoac cac b. Tham du va bieu quyet thong qua
h<)i nghi true tuyen, bo phieu dien nr

phuong tien thong tin lien lac khac. boac hinh thirc dien til khac.
6. Quy dinh ve to chirc cac cuoc hQPtai
cong ty:

6. Quy dinh ve t6 chirc cac cuoc hop tai
cong ty:

b. HQPgiao ban: b. HQPgiao ban:
- Cong ty se hop giao ban: toan cong
ty 6 thang mot l&n van ngay mung 7 - Cong ty t6 chirc hop giao ban Van
thang thir hai cua quy sau liSn kS; hop phong, dinh ky vao thir 2 hang tu&n.
glao ban van phol1g cong ty VaGngay Chu tri cu{k h9P ia T6ng Giam d6c

, ?,

mung 6 himg tbang (neu trling van ho~c nguai dU'{lcTong Giam doc uy
ngay chu nh~t h~~c ngay l~ se lui van .quySn.
ngay ti~p theo).

- Vi ly do bat kha khang khong t6 chll'c
- Chu tri cu<)chQPgiao ban toan Cong hQp ~iao ban, T6ng Giam d6c se uy
ty la 111<)tthanh vien HDQT. quy~n ·cho Phong T6 chuc Hanh ehinh

thong bao d~n thanh vien dll h(/p.
? .' ~ '. . _ - Chu tich HDQT ho~c Ban T6ng Giam- Chu tIl CU(/C hQP glaO ban Van~" , h), . A " , ..A h dA'

h ' C"· l' " h"h '" B ,voccot etnyut~pcaccu(/c (/P 9tpong ong ty a mot t an vien .an "dJ, .". .."" ." h' 'nh
T '" .G' , dJ...· xuat e giaI quyet cong VIeC p .at SIong. lam oc. . , , ~t...·h . d" .trang qua truill o~t (/ng.
f)i~u 21. Cac ti~u ban thuQc HQi dAng
. quan tri

Di~u 22. Cae ti~u ban thuQc HQi dAng
quan tri

1. H9i d6ng quan tri cong ty co th~
thanh l?p cae ti~u ban Vi~c tbanh 1. H<)i d6ng qUEll1tri cong ty co thS
l?p cac tiSu ban phai duqc Sl,l' ch~p , thanh l?p cac tiSu ban .
thu?n cua D~i h<)id6ng c6 dong.

Di~u 22. S8 hr<},ng,tieu chuan Thanh
vien Ban Ki~m 80at

Di~u 23. Sa 1U'f},ng,tien chuan Thanh
vien Ban Ki~m soat

2. Thanh vien Ban Ki~m soat phai co
tieu ehu~n va di&uki~n sau:

2. Thanh vien Ban KiSm soM phai eo
tieu chu~n va diSu ki~n sau:
b. DuQ'c dao t~o m<)t trong cac chuyen
ngimh vS kinh t~, tai ehinh, k~ toan,
kiSm toan, lu?t, quan tIi kinh doanh
ho~c chuyen nganh phli hqp vai ho~t
Q9ng kinh daanh eua doanh nghi~p;
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D~I HOI BONG CO fH)NG THU'ONG NIEN NAN!2021

Quy djnh t~i Quy che Quan tr] hi~n
hanh NQi dung d~ ngh] srfa d8i

b. Khong phai lit vq boac chong, eha
de, cha nuoi, my de, my nuoi, con de,
con nuoi, anh ruot, chi ruot, em ruot
cua th~h vien Hoi d6ng qUM ttl, T6ng
Giam doc va nguoi quan 1)-'khac;
J)i~u 27. Thanh phi" va tieu chuan
cua ngm:ri di~u hanh
a. C6 du nang 11:.1'ehanh VI dan sir va
kh6ng thuoc d6i tuong khong duoc
quan 1y doanh nghiep theo quy dinh tai
kh03n 2 8iSu 18 eua Lu~t Doanh
nghi~p.
J)i~u 28. Quy~n h~n va nhi~m vI} cna
Tang giam d8c

c. Khong phai la nguoi co quan h~ gia
dinh cua thanh v1en HQi d6ng quan tri,
Tong giam d6e va nguoi quan 1y khac;

Di~u 28.Thanh phin va tieu chuftn
cua ngtrg'i di~u hanh
a. Co <Iunang 11,1'chanh VI dan sir va
kh6ng thuoc d6i tuong khdng duoc
quan ly doanh nghiep theo quy d·inh t?i
khoan 2 ViSu 17 cua L.u~t Doanh
nghi~p.
Di~u 29. Quy~n h~n va nhi~m V\l ella
Tang gia m 0.8c
2. Tong Giam dGe co quyen quyet di'l1h
thong qua cae hqp dang mua, ban, vay,
cho vay va hQ'p d<3ng khac <::0gia t1'1
duai 35% (Ba lUUO'l Eim ph~n tram)
t6ng gia tri tai san dUQ'c ghi trong bao
cao tal ehinh g&n nh~t eua cong ty tnl
truo'ng hqp ky kSt lW'P d6ng vai nhu-ng
nguai du(!'c quy dinh t?i Khoim 1 f)i~u
167 eua Lu~t doanh nghi~.
Di~u 30. Quy~n va nhi~m vI} ella cae
chu'c danh:

- Vuqe uy quySn eua ehu tai khoem
quan h~v6'i cae ngan hang.

Di~u 31. Trac'h nbi~m trung thl}.'Cva
tra.nb cac xung oQt v~ quy~n I~ eua
nguoi quan Iy. (iOGob ngbi'~p
3. Th~uili vien HQi dong qwln tti, thimh
vien Ban kiSm soat, T6ng Giam d6c va
Nguai quan ly khae e6 nghla V\1 thong
bao eho HQi d6ng qu~m td cae glao
dich giu-a eong ty, eong ty con, eong ty
do HDPHARMA nfun quy~n ki&m soat
Di~u 33. Giao djc'h vO'j c6 dong, ngU'()'i
quan ly doanh n.ghi~p va ngU'O'i co
liin guan cna cac dAi tQ'O'n_gnay

2. Tong Giam doc co quyen quyet dinh
thong qua cae hqp d6ng mua, ban, vay,
eho yay va hqp d6ng khae co gIa tr!
du6'i 35% (Ba lUUO'l lam ph~n tram)
tbng gia tTi tai sao dUQ'c ghi .trong bao
cao tai chinh g~n nh&t eua eong ty trLT
truo-ng hqp ky k6t hQ'p d6ng v6i nhting
nguo-i dUQ'equy dinh t~i Khoan 1 ViSu

. 162 eua Lu?t doanh nghi~p .

. f)i~u 29. Quy~n va nhi~m Vl.I cua dic
chifc danh:

I 1. T8ng Giam d8c.
- TnJc tiSp diSu hanh ho?t dQug san
xu&t eua cae pharr xuong, phong KS
ho?ch san xu~t. Duqc uy quySn ella
chu tai khoan quan h~ v6i cae ngan
hang.
Di~u 30. Tnich nhi~m trung thl}.'Cva
tranh cac xung oQt v~ quy~n I(,ri Clla
ngU'(ri quan If doanh nghi~p
3. Thanh vien l-IQi dong quan tr.i, th~mh
vien Ban kJSm soat, T6ng Giam d6c va
Nguo-i quan ly khac co nghla V\.l thong
bao cho HQi d6ng quan tri cae gIaO
d~eh giu-a Gong ty, eong ty con, eong ty
do DHD nb1m quy~n kiSm soat
I)j.~u 32. Giao djch vO'i e8 dong, ngU'tYi
quan Iy doanh ngJili~p va ngU'(ri co
lien quan ella cac d8i tU'.o'ug nay
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Quy dinh tai Quy chf Quan tr] hi~n
hanh NQi dung d~ ngh! sira dBi

2. C6ng ty khong duoc cung cap khoan
yay hoac bao .lanh cho c6 dong la t62. Cong ty khong duoc cung cap khoan

vay hoac bao lanh cho c6 dong la t6 chirc va nguoi co lien quan cua c6
clnrc va ngiroi co lien quan cua co dong d613. ca nhan, tnr cac truong hop
dong do la ca nhan, tnr tnrong hop c6 sau day:
dong Ia cong ty con trong tnrong hop

, a. Cong ty da i chung la t6 chirc tincong' ty con 1ftcac cong ty khong co co
phan, phan von gop nha uuoc nam gifr dung;

va off thuc hien gop van, mua c6 phan b. C6 dong la cong ty can trong tnrong
cua cong ty tnroc ngay 01 thang 7 narn
2015 thea quy dinh tai Khoan 6 Bi§u hop cong ty con 1ft cong ty khong co c6
16 Ngbj dinh s6 96/20 15/NB-CP ngay phdn, phdn v6n gop nha nuac n~m gifr

I 19 thang 10 nam 2015 eua Chinh phu va da th\fC bj~rr gop v6n, mua e6 phdn
guy dinh chi ti~t 111Qts6 diSu cua Lu~t ,eua Cong ty d?i chung truac noay 01
doarth nghi~p. th' . 7 "" 2015 b".ang nam .

4. Tru truang hqp cac giao dich duqc
I £)~i h9i d6ng c6 dong ch~p thu~n, cong
ty kh6ng duqc thgc hi~n giao dich sau:
- Doanh ngbi~p co lien quan d€n cac
(1'6i tuqng guy dinh t~i kh03ll 2 f)iSu
159 Lu~t doanh llghi~p.
Di~u 35. Cong b6 thong tin v~ rno
hlnh ta chuc quan Iy cong ty
1. Cong ty phai bao cao Uy ban chLrng
khoan nhel nuac, Sa giao dieh Chung
khmln va cong b6 thong tin vS mQ hinh
t6 chuc quim ly va. ho?t dQng cong ty
thea quy dinh t~i DiSu 134 Lu~t Doanh
nghi~p

4. Trlf truang hqp cac giao dich duQ'c
f)~i h(>i d6ng c6 dong ch§:p thu~n, cong
!Y_khong duqc thl,l'c hi~n giao dich sau:
- Doanh nghi~p co lien quan den cac
d6i tuqng quy d~nh t~i khoan 2 DiSu
164 Lu~t doanh nghi~p.
J)i~u 36. Cong b6 thong tin v~ rno
hiob ta chirc quan Iy cong ty
I, Congo ty phai bao cao Uy ban chung
mQan nha nuac, So' glaO dich Chlmg
kh()an va cong b6 thong tin vS mo hinh
t6 chuc quan ly va ho~t dQng cong ty
thea quy dinh t~i Di~u 137 Lu?t Doanh
nghi~p

Di~u 41. Xfr ly vi ph~rn Di~u 42. Xfr Iy vi ph~rn
Cong ty va cac to chuc, ca nhan co lien
quan VI ph~m quy dinh vS quan tri

Cong ty va cae t6 chu'c, eaphan co lien
cong ty bi xu ph~t theo quy dinh t~i .. h d'" I ~ , . 'b'
"N h' d' h J.. 108/201 "'./1'1.TD_CP .:.?" glJan VI p ~m quy p11 ve quan tq fg 1 In SO .." . .) l~LI ngay ,....). , h h d'nh' N h' d'nh A

h ' . 9' y 20 3 ' Ch' hI" " xu p ~t t eo quy 1" t~l g ~! so
t .ang ,. nam . 1 eua, m ,p1UqUY' 156/2020/Nf)-CP ngay 31112/2020 cua
dlM xu ph~t VI ph?lTI hanh chlllh trong Ch' h h " d' nh • h t . h

I linh V\fC chUng, khoan va thj trU'cmg h' I1b1 hP'nhuquy II-Db xu,. p h~"VI khP ~~
b r ." 1;1...' dA' ',' , h' h . an c 1 . trong 1 Vl,lCC ung. oan
c ung '-lIOan 01 VOl cac an VI VI" ' 'h'" '" h' ·1,L...'

h d"'nh ~ , .' A" d' va t 1 truang c ung lUloan.p ~m quy r ve quan tq cong ty ~l .

chung, Nghi dinh s6 14S120161NB-CP
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D~l H(H DONG CO BONG THUONG NIl~i:NNAM 2021

Quy dinh tai Quy cbe Quan tr] hi~n
banh NQi dung d~ ngh] sira cl&i

ngay 01 thang 11 nam 2016 cua Chinh
phu sua d6i, b6 sung mot s6 diSu cua
Nghi dinh 86 108/20 13/ND-CP ngay 23
thang 9 narn 2013 cua Chinh phu guy
dinh xu phat vi pham hanh chinh trong
linh vue chung khoan va thi truong
chung khoan va quy dinh cua phap luat
hien hanh.

J)i~u 43. Ngay hi~u h:t'c
I, Quy che nay gam XI chuong, 43
DiSu duoc Dai hoi u6ng c6 dong Cong
ty C6 phan Duoc V~t tu y t~ Hai
Duong thong nhat thong qua ngay 23
thang 4 nam 2019 va cung ch~p thu~l1
hi~u l\Ic toan van eua Quy ch~ nay.
PIfT) Ll)C 1: TRINfI TV, THiJ Tl)C
vE TRl:tU T~P vA BIEU QUYET
TAl HAl HOI DONG CO DONG
Can eLI':
Lu~t Doanh nghj~p 86 68!2014/QH13
ng~y 26 thang 11 nam 2014;
Lu~t Chung khoal1 so 70/2006/QHli
ngay 29 thang 06 nam 2006 va Lu~t
sua u6i, b6 sung mQt 86 di~u cua Lu~t
chung khoan s6 6212010/QH12 thong
qua ngay 24 thimg 11 nam 2010 ;
Nghi dinh 71/2017/ND-CP ngay 06
thang 06 nam 2017 huong d§n vS quan
iTi cong ty ap dVng u6i vai cong ty u(;li
chung;
Thong tu so 95/2017/TT-BTC ngay 22
thang 09 nam 2017 cua B(>Taj chinh
huang d~n In(>t86 diSu cua Nghi dinh
s6 71/2017 /ND-CP ngay 06 thang 6
nam 2017 cua Chinh phil huang d§n vS
quan tri cong ty ap d1)l1gd6i v6i cong
ty Q(;li chting.;
Thong tu 155/2015/TT-BTC ngay 06
thang 10 nam 2015 huang d§n v6 C6ng
b6 thong tin tren thi tl"uong chung
khoan;
Di~u 4.D~i bQi d6ng c6 dong

Di~u 44. Ngay hien lire.., .
1. Quy che nay gam XI chuang, 44
dieu diroc Dai h9i u6:ng c6 dong Coag
ty C6 phan Duoc V~t tu Y t§ Hai
Duong thong nh~t thong qua ngay 28
thang 4 nam 2021 va cung ch~p thu~n
hi~u lvc toan van eua Quy chS nay.
PHl) Ll)C 1: TRINH Tlj, THU T\JC
vi TlU:tU T~P vA BrED QUYET
TAI J)~I HQI DONG CO BONG
Can cll:
Lu:~t Doanh nghi~p s6 59/2020/QHI4
ngay 17/6/2020.

Lu@tChu'ng khoan s6 54/2019/QH14;

Nghi dinh s6 155/2020/ND-CP cua
Chinh phu Quy dinh chi ti@t ffiQt s6
ui~u cua Lu~t Chung khoan;

Thong tu s6 116/2020/TT-BTC eua B{>
Tai chinh huong d~n 111(>ts6 diSu clila
Ngh~ dinh 155/2020/Nf)-CP,

Thong tu 96/2020/TT-BTC ngay 16
thang 11 nam 2020 huo'ng d~n vS Cong
b6 thong tin tren thi truang chLrng
khQan;
Di~tI 4.D~i hQi (tAng c6 dong
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Quy dinh t~i Quy chf Quan tr] hi~n
hanh NQi dung d~ ugh! sira d6i

f)i~u5. Th§m quy~n Tri~u t~p f)~i 'Dj~u 5. Th§m quy~n Tri~u t~p D~i
hoi dBng c8 dong hoi dBng c6 dong

1. Dai hoi dong c6 dong la co quan co
th~m quyen cao nh~t cua Cong ty. Dai
hQi dong c6 dong thuong nien duoc t6
chirc m6i nam mot l~n. Hoi d6ng quan
tri trieu t~p h9P Dai hoi dong c6 dong
thuong nien va lua chon dia di~m phil
hop. Dia di6m hqp D?i h(>i d6ng c6
dong phai o' tren lanh th6 Vi~t Nam.
Truong hgp cu(>c h9P D<;tih<)i d6ng c6
clong dugc t6 chuc d6ng thoi a nhiSu
dia di6m khac nhau tm dia di~m h9P
D<;tih(>i d6ng c6 dong dugc xac dinh 1a
noi chu to~ tham dv h9p. D<;tih(>i d6ng
c6 dong phai h9P thuong nien trong
thoi h<;tn04 (b6n) thang k6 tu ngay k~t
thuc nam tai chinh. Theo dS nghi cua
Hgi d6ng quan tri, co quan dang ky
kiOO doanh co th6 gla h~n, nhung
khong qua 06 (sau) thimg ke tll' ngay
k~t thuc nam tai chinh

1. Dai hoi dong co dong la co quan co
tham quyen cao nh~t cua Cong ty. Dai
hoi d6ng c6 dong thuong nien dtroc t6
chirc m6i narn mot l~n. H9i d6ng quan
tri trieu t~p h9P Dai h(>i d6ng c6 dong
thuong nien va Iva chon dia di6m phil
hop, Dja diSm h9P D<;ti h9i dong c6
dong phai a tren lanh th6 Vi~t Nam.
Truong hgp cuge h9P D<;tih(>i d6ng c6
dong duvc t6 ChLl'Cd6ng thoi a nhiSu
dia di~m khac nhau thi dia di6m h9P
8<;tih(>i d6ng c6 dong dugc x:k dinh Ia
noi chu to<;ttham dV h9p. D~i h(>i d6ng
c6 dong phai h9P thuong oien trong
tho'i h<;tll04 (b6n) thang k~ ttl' ngay kSt
thuc nam tai chinh. Trong trucmg hgp
c~n thiSt, HQi d6ng quan tri quySt dinh
gla h~n h9P D~i hgi d6ng c6 dong
thuang nien trong truong hgp c~n thiSt,
nhung- khong qua 06 thang k~ tll' ngay
k~t thuc Dam tai ehinh.

3. Truong hgp H(>i dong quan tti khong 3. Truong hgp Hgi d6ng quan tr! kh6ng
tri~u t~p h9P D<;li hQi d6ng c6 dong tri~u t~p h9P D<;ti h(>i d6ng c6 dong
thea quy dinh t<;liKhol!m 2 DiSu 4 pht,l thea quy dinh t<;tiKhoan 2 DiSu 4 phl,l
ll,lc nay thi trong th6'i h<;tnba muoi (30) 11)cnay thi trong tho-i h<;tnba muoi (30)
ngay tiSp theo, Ban kiSm soM phai thay ngay tiSp thea, Ban ki~m socit pbai thay
th~ H(>i d6ng quan trt tri~u t~p h<;>pD<;ti, th~ H(>i d6ng quan tri tI'i~u t~p h9P D<;ti
h91 ~6ng c6 dong thea quy dinh Khoan h91-~6ng c6 dong thea quy dinh Khoim
5 Dieu 136 Lu?t Doanh nghi~p; 3 Bifu 140 Lu~t Doanh nghi~p;
4. Truong hQ"p Ban kiem soM khong' 4. Truong h9'P Ban kiem soM khong
tri~u t~p h9P D<;ti hgi d6ng c6 (i,ong tri~u t~p h9P B<;ti hgi d6ng c6 dong
thea quy dinh t<;tiRhoan 3 DiSu 4 phl,l theo quy dinh t<;tiKhoan 3 BiSu 4 ph\!
l\!c nay thi c6 dong, nh6m c6 dong e6 h,lCnay thi c6 dong~ nhom c6 d'ong co
yeu c~u quy dinh t<;l1Khoan 3 DiSu 11 yeu eftu quy dJnh t<;liKhoan 3 DiSu 11
DiSu l~ Cong ty co quySn thay th~ HQi DiSu l~ Cong ty co quySn thay thS H(>i
d6ng quan tI'!, Ban kiSm soM tri~u t~p I d6ng quan tIi, Ban ki€m soM tri~u t~p
lWp 8<;ti h(>i d6ng c6 dong thea quy' h9P D~i h(>i d6ng c6 dong theo quy
dinh Khoan 6 DiSu 136 Lu?t Doanh dinh Khoan 4 8i&u 140 Lu~t Doanh
nghi~p. nghi~p.
f)i~u 7. Trinh tV: tri~u t~p D~i hQi
d6ng c&dong
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Quy dinh tai Quy che QUaD tr] hi~n
hanh NQi dung d~ ngh.j sira dbi

1. Cong tac chu~n bi hop BOOCD
c. Vao thai diem de xuat, co dong hojic
nhorn c6 dong khong co du it nhfrt 10%
c6 ph~n ph6 thong trong thai gian lien
tuc it nhftt sau (06) thing thea quy dinh
tai Khoan 3 f)i~u 11 Di~u l~ Cong ty;
4. Thong bao tri~u t~p Il~i hQi dAng
c8 dong
b) Thong bao hQP Dai h9i dong co
dong duoc gui cho tftt ca cac c6 dong
dong thai cong b6 tren phuong tien
thong tin Clla S6 giao dich chung khoan
(d6j voi cae cong ty niem y@t ho~c
dang ky giao dich), tren trang thong tin
Qi~n tu (website) eua cong ty. Thong
bao hQP f)~i hQ1 d6ng c6 dong phii
duQ'c gui it nhftt muoi (10) ngay truoc
ngay hQP f)HBCf) (tinh ttl. ngay ma
thong bao duQ'c gui ho~c chuYSn di illQt
cach hQp l~, duQ'c tra cuac phi ho~c
QUQ'cb6 vac hOIUthu).

c. Vao thoi di8m d@xuftt, c6 dong hoac
nhom c6 dong khong co au it nhfrt 5%

A . '- "
co pharr pho thong;

4. Thong bao tri~u t~p D~i hc}i d&ng
?

" d"co ong
b) Thong bao hQP Dai hoi dong co
dong duoc gui cho t~t ca. cac c6 dong
dong thai cong b6 tren phuong tien
thong tin cua S6 giao dich clurng khoan
(d6i voi cac cong ty niem ySt ho~c
dang ky giao djch)) tren trang thong tin
di~n ill (website) cua cong ty. Thong
bao hQP f)~i h9i doug c6 dong pha}
dU'<Jcgli'i ch~m nhftt la 21 ngay truac
ngay hQp DHDCD (tinh tu ngay mi
thong bao Qugc gui ho~c chuySn eli mot
each h<Jp l~, QUQ'etni cuae phi ho~c
du'Q'cbe)vao hom thu).

J)i~u 9. Cach thu'c dang kj tham dl}'
D~i hQi dang c6 dong va Ki~m tra to'
cach d~i bi~u van ngay t8 chirc D~i
hQi dang c8 dong

Di~u 9. Cach thulc dang ky tham dy'
D~i hQi dAng c3 fl'ong va Ki~m tra tu
ca.eh d~i bi~u vao ogay ta chu'c f)~i
hA • .;tA ;:. d"(}If qong co ong

1. Kbi d~n tham dV cUQchQP '" 1. Khi d~n tham dt;l'cUQchQ.£ ...

:Di~u 10. Cach thu'c bo phi~u, ki~m
pbi~u va thong bao k~t qua kj,~m
phi~u t~i cUQc hQp D~i hQi dang c8
dong

TrOT~gtruong 119'PCong ty to chuc hQp
D~i hQi d6ng c6 dong trvc tuy~n va be
phiSu di~n tLr, c8 dong va nguai d~i

, r
di~n thea uy quyen (neu co) truy c~p
van h~ th6ng f)~i hQi d6ng c6 dong tn,rc
tuy~n va be phiSu oi~n tu, tham dl,l' va
th\-1"chi~n quy~n bi~u quy~t, b&u cu.
Di~u 10. Cach thirc b6 phi~u, ki~m
phi~u va thong bao k~t qua kiim
phi~u t~i cUQc hQp f)~i hQi dAng c8
aon,g

2. Cach thu'c k.i~m phi~u: 2. Cach thuc kiSm phi~u:
- Cong bo ket qua ki~m phieu: Ket qua
ki~m phi~u dU'<JcBan kiSm phi~u oQc
cong khai truoc D'fli hQi d6ng c6 dong.

- Cong bo ket qua Idem phieu: Ket qua
106m phiSu dm;rc Ban Ki~m phi~u cong
bS ngay tru6'c kill b~ m~c CllQ,ChQp

Dieu 13. Cach thll'C phan dBi quy~t
dinh ciia D~i hQi dAng c6 d.ong
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Quy djnh t~i Quy che Quan tr] hi~n Nqi dung d~ ngh] sira d&i
hanh

1. Trong thai han 90 (chin muoi) ngay,
. 1. Trang thai han 90 (chin muoi) ngay,

ke tir ngay nhan duoc bien ban h9P Dai 1~ '. rv nha dtroc bie b' h . I:'\ •

h '" di..·· .~ d'~ , 1· ~ bi A b'~ k:" <e tu ~gay ? an troc t len an 9P V~l91 ong co ong 10<;lCnen an et 'h'" dA "d·A ·1 ~ bie ba k"" k·;:'· h':" 1:" 'I':" f) . hoi di.. 91 ong co ong 10<;lC len an etqua, rem p. leu ay y cien ai 91, ong , : k··;:' h':" 1:"· ' I .:.. I:'\ • hoi d).
;:.dA ;:. d'" , nhc ;:. ·d" "qua. rem P leu ay y (ten ugi 91 ongco iong, co ~ng, om co ong guy ;z A""... ;z d" hom co d"dinh "h~ '. 1001 ~ . " ;:. h..;' co cong, co ong, n om co ' ong quy~ so uu tu . /'0 tong so co p an dinh sc 'h-' '5°/ ~ :.. ~ hi.. ,1 ~
h ;:. th'" · "? l~ ", h" h· I' ". ! sa uu tu; . /'0 ton& so co p an p 10po, ong t1a en tlong t 0'1 gn len h" .,'., " A ~ T' , h-
, ' nh:"t 06 (.r ) h'.,' .;., ,." Long co quye.n yeu cau .oa an OgCtvc It a . sau tang co quyen yeu T' ' ,. 'h" b' hi :..,
;. T' , h - T" , " 't h'" 19n9 tal xe,m xet, uy 0 ng . ~uyetcau oa an OgC I(;mgtal xem xe, uy h· -'. " hA ". d h' ","

b ? h'· :.. h -.. " 1;' ". d O(;1:CD19tP an n91 ung ng Iquyet cuao ng !quyet o<;lcm9t p1an n91 ,ung I:'\' h'" d" a ;:.dA, . '.'
h· :"t' f)' h'" d;' ~ d" val 01 ono co ong trong cac tnrongng ! guye cua gl, 91 ong co ong h' . etA,

r 'h d" O'p,sau ay ....trong cac truO'ng gp sau .,ay .., .
f)i~u 14.Th€ thu'c lfiy y ki~n co dong Di~u 14. Th~ thu'c l:1y y ki~n c&dong
b~ng van ban d~ thong qua ugh! b~ng van ban d~ thong qua ugh!
quy~tcua Dai hQi d6ng c&dong quy~tcua D~i hoi dang c&dong
2, Trinh t1;1'thll t1,1Clay 1kiSn e6 dong 2, Trinh tv thll tvc Hiy1kien c6 d6ng
b§ng van ban dS th6ng qua quySt dillh .b~ng van ban dS thong qua quy~t dtnh
eua Dg.ihQi d6ng c6 dong: ClHlf)<;lihOi d6ng c5 dong:
a) Chudn bi tai lieu: a) Chudn bi tal lieu:
+ HQ, ten, dia chi thuong trtl, qu6c tich,
s6 The din cuoc cong dan, Gi~y ohtrng
minh nhan dan, H9 chi~u ho~c ch(mg
th1,1'cca nh8.n h9P phap khac ella c5
dong la ca nhan; ten, Ina s6 doanh
nghi~p ho?c 56 quyet dinh th~U1hl?p,
dta chi t1'1,1sa chlnh cua c6 d6ng 1a t5
chUGho~e h9, ten, dia chi thucmg tru,
qu6c tich, so The can CHOCc6ng dan,
Gi~y cht'rng minh nh3.n dan, H9 chiSu
ho?c chung thl;tc ca nhan hQ'p phap
khaG cua dgi di~n theo uy quySn cua 05
dong 1a t5 chtrc; s6 lUqllg c5 ph~n cua
tung 10<;liva s6 phiSu biSu quy&teua c5
dong'
d) Nhan phieu lay v kiin gut vi cila co

I dong

+H9, ten, dia chi lien 19_c,qu6c tich, s6
gi~y to phap 11 cua ca nhan d6i voi c6
d6ng la ca nhan; ten, ma s6 doanh
nghi~p ho~c s6 giay to phap 11 eua t6
cht'l'c, d~a chi tr~l sa chinh d6i v6i co
dong la t6 ch(rc ho?c h9, ten, dia chi
lien I<;lC, quoc tich, s6 gi~y to phap 19
eua ca nhan d6i v6i dg.i di~n cua c6
dong la t6 chuc; s6 luqng e6 ph§.n eua
tlmg 10gi va 86 phi~u biSu quy~t eua 06
dong;

d) Nhdn phieu lav y kien gu:t ve etta co
dong

Phi~u I~y 1 ki~n c6 the duqc gt:ri ve
Cong ty theo caGhinh tht'rc sau:

Co d6ng c6 the gl'ri phieu lay y }<jenda
tra 16i d~n cong ty b~ng hinh thirc gui I

thn, fax ho~c thu di~n tll' thea guy dinh
sau day:

e) Kiem phieu VCl Lap bien bem hem
phiiu

J I
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Quy Gjoh t~i Quy che QUaD tr] hi~o
hanh

.:. HQi dong quan tri kiem phieu va l~p
bien ban ki~m phieu duoi sir chung
ki~n cua Ban kiem scat hoac cua c6
dong khong phai la nguoi diSu hanh
doanh nghiep.
.:. Bien ban ki6111phieu phai co CaG nQi
dung chu ySu sau day:

NQi dung d€ ngh] sira oBi

.:. H~i dong quan tri kiem phieu va l?p
bien ban kiern phieu duoi 8\1 chung
ki~n~ giam sat cua Ban ki~m soat ho~c
cua eo dong khong phai 121nguoi di~u
hanh doanh nghiep .
•:. Bien ban ki~m phieu phai co cac nQi
dung chu y&u sau day:

+ Cac vin d~ da duoc thong gua;

+ HQ, ten, chff ky cua Chu tich HQi
d6ng quan trL ngu6'i d'lli di~n theo phap
lu~t cua C011g ty, nguo'i ki~m phi~u va
nguai giam sit ki8m phiSu.

d) Yin de da duoc thong qua va ty l~
bi~u quyet thong qua tuong ung;

+ H9, ten, chtr ky eua Chu tich HQ'i
d6ng quan ttL ng110i giatn s·at kiSm
phi~u va nguo'i ki~m phiSu.

g) Thong baa kit qua kidm phi~u

Bien ban ki~m phiSu phai duqc gll'i d~n
cac c6 dong trong tho'i h:~m15 ngay, k@
til ngay kSt thue ki&m phi~u. Truong
hqp cong ty co trang thong tin di~n t.il',
vi~c gili bien ban kiSm phiSu co th~
thay th6 bang vi~c dang tai len trang
thong tin di~n til eua cong ty;

PIll) Ll)C 2: TRINH Tlj, TIIU Tl)C
DE eu, ifNG CU, BAu, MIEN
NHI~M VA BAI NHI~M THANH
VIEN HOI DONG QUAN TRI

a) Thonft; baa kb qua hem phie.u va
Nghiquvet
6. Bien ban kiem phi{~u va nghi guyet
phai duqc gU'i d@n cac e6 Gong trong
tho:i Iwn 15 ngay k~ tu ngay k~t thuc
kibn phi6u. Truo'ng hqp cong ty co
trang thong tin di~n tll', vi~c gui bien
ban ki~m phiSu va nghi guySt co th~
tbay th& b~ng vi~c dang tai len trang
thong tin di~n til eua cong ty;
PIIQ LTjC 2: TRiNH TV, THU T1)C
DE Clf, UNG err, BAu, MIEN
NHIEM vA BAI NHIEM THANH
VIEN H<)I DONG QuAN TRl[

Can Clf: Can cli:
- Lu?t Doanh nghi~p s6 68/2014/QH13
ngay 26 thimg 11 Ham 2014;
- Lu~t Chu'ng khoan s6 7012006/QHll
ngay 29 thang 06 nam 2006 va Lu~t
sua dbi b6 sung mQt s6 diSu eua Lu~t
chung khoan s6 621201 O/QH12 thong
qua ngay 24 thang 11 Ham 2010;
- Nghi dinh 7112017 !N£)-CP ngay 06
thang 06 nam 2017 huang d~n vS quan
tri cong ty ap dl,mg d6i vai cong ty 09-i
chung;

Lu~t Doanh nghi~p so 59/2020/QH14
ngay 17/6/2020.

Lu~t Chu'ng khoan s6 54/2019/QH14;

Ngh~ dinh so 155/2020/ND-CP cu~
Chinh phu Quy dinh chi tiet mQt so
diSu eua Lu~t Chung khoan;
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Quy djnh t~i Quy chf Quan tr] hi~n
hanh NQi d ung d~ ngh] sira d&i

- Thong tu so 9S!2017/TT-BTC ngay
22 thang 09 nam 2017 cua BQ Tai
chinh huang d~n mot s6 di~u cua Nghi
dinh s6 71/2017/ND-CP ngay 06 thang
6 nam 2017 cua Chinh phu huong d~n
v~ quan tri cong ty ap dung d6i voi
cong ty dai chung;

Thong nr s6 116/2020/TT-BTC cua BQ
Tai chinh huang d§:n mot s6 dieu eua
Nghi dinh 155/2020IND-CP.

- Dieu l~ To chuc va Hoat dong cua - Dieu l~ To chirc va Hoat dong cua
Cong ty C6 phfm Duoc V?t tu Y t6 Hai Cong ty C6 pharr Diroc V?t tu Y tS Hai
Duong. Duong.
f)i~u 1. Tieu chuan lam thanh vlen Hi~n 1. Tleu chu~n lam thanh vien
Hoi dAng quan rri Hoi dAng quan tri
1. Thanh vien H9i dong qU<ln tri c6 1. Thanh vie'll H9i dong quim tr! c6
tieu ehwln va di~u ki~n theo DiSu 151 tieu chuin va diSu ki~n thea DiSu 155
Lu?t doanh nghi~p va Di&u 12 Quy ehS Lu~t Doanh nghi~p va Di~u 12 Quy
Quan tri Cong ty. ehS Quan tri Cong ty.
Di~u 4. each thtfc c& dong, nhom c& .Di~u 4. each thu'c c& dong, nhom co
dong (rng Cll', d~ cu' thanh vien HQi dong (Jng cu', d~ Cll' thanh vien HQi
dAng quan tr!, cach thu'c HQi dAng dang quan tri, cach thfrc HQi dAng
quan tr! gio'j thi~u u'ng vien thanh quan trj giO·j thi~u u'ng vien thanh
vien Hoi dAng qUaD tri vien Hoi dAng quan tri
3. Cac co dong nam gifr co phfm eo
quyen bi@u quySt trang thai h?n lien
tl,le it rth§t SaLl(06) thang c6 quy~n g9P
s6 quySn bi~u quy@t Clla ttmg ngu6i ISti
v6i nhau d~ dS eu cac ling vien H9i.. .,
dong quan trt: Co dong ho~e nh6m co
dong n~m giu' ttl' 10% uSn du6i 1 5%
t6ng s6 e6 ph§.n c6 quyen bi~u quyet

I dm)'c d@eu .....

3. c6 dong ho~e nh6m c6 dong sa huu
tu 10% t6ng s6 e6 ph~ ph6 tbong tra
len co quy~n dS Cll' nguai van H9i d6ng
quan trio Vi~c uS cu ngll'ai vao HQi
d6ng quan tti thllc hi~n nhll' sau:

- Co dong ho?c nh6m co dong nam giu
tu 10% uSn du6i 15% t6ng s6 c6 ph~
c6 quySn bi~u quySt duQ'c dS ell m9t

, (01) ung ell vien, ttl' 15% uSn du6i
'30% GUQ'cdS cll' toi da hai(02) lrng
vien, tu 30% dSn duai 40% duQ'c d@cu
t6i ua ba(03) u'ng vien, tU 40% dSn
duai 50% duQ'c de cu' t6i da b6n (04)
lrng Cll vien, tu 50% d~n duai 60%
duQ'c d~ Cll t6i da nam(05) lmg vien, til
60% dSn du6i 70% uUQ'c d~ ell t6i ua
sau (06) ung cli vien, tn 70% d~n du:6i
80% duQ'c d@ Cll t6i da bay(07) (mg
vien, tu 80% dSn du6i 90% duQ'c a@cu
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Quy djnh tai Quy che Quan tr] hi~n
ha.nh N(li dung d~nghj sira d8i

t6i da tam (08) ung vien,

- Lu~t Chu'ng khoan so
70/2006/QHll ngay 29 thang 06 nam
2006 va Lu~t sua d6i b6 sung mot so Lu~t Chung k1108.ns6 5412019/QH14;diSu cua Lu~t chtrng kho8.n so
62/2010/QH12 thong qua ngay 24
thang 11 nam 2010;
- Nghi dinb 7112017/ND-CP _nga¥ N 'n' -to h J.. 155/2020/:JIi.J][\"-CP c'u"a'
06 h ' 06 ¥ 2'017 h .' dh ,h g! u!n so 1'4L1t, ang ,nam ,uang, an, ve Ch'~1-. 1" Q' , d'nh hi " J.. h 1,

, • h d AJ..·, ." I In!ll p lU uy 1 c tlet lTIQt soquan tn conQ: ty ap ung uOl VOl COllb0 A,'':'' ", L ~, Ch' , ,1'1-. '. , ',....., . . uleu eua uat 'ung \.11oan'ty d~llchung; . ., ,

f)i~u 5. Cach thuc b§u thanh vien Hoi
dan,g quan tri .

- Cac eo dong pho thong, hop thanh
nhorn d~ d~ cu nguoi VaG HQi d6ng
quan tri phai thong bao v~ viec hQP
nhom cho cac e6 dong du hop bi@t
tnroc khi khai mac BC;!i h:9i d6ng c6
dong.
Di~u 5. Cach thu'c b~u thanh VieR Hoi
dBng qnan tri .
.,. Truong hop co tir 02 ling cu vien tro
len dat cling s6 phieu b~u nhu nhau cho
thanh vien cuoi cung cua HQ.i d6ng
quan trj thi se ti~n hanh b~u Lilli trong s6
cac ling Cll' vien co s6 phiSu bAu ngang
nhau hoiftc Iva eh9n theo tieu chi quy
ch~ bAue,lr ho~e BiSu l~ cong ty.
PIIU LUC 3: TRINH TV vA TBU
Tl)C TO cntrc HQP 1-i<)1f)0NG
QUANTRI
Can Clf:

.... Truong hop eo nr 02 ling cir vien
tro len dar cung s6 phieu bau nhu nhau
cho thanh vien clil.6icling cua Hoi dong
quan tr1 thi se ti8n himb b~u l~i trong s6
cac ung Cll' vien co s6 phi~u b~u ngang
nhau.

PHV Ll)C 3: TRiNH TV vA THU
TlJC TO cwe HQP HOI DONG
QUANTRI

Can ell':
- Lu~t Doanh nghi~p
68/2014/QH13 ngay 26 thang 11
2014;

nam

- Thong tu so 95/2017/TT-BTC
ngay 22 thang 09 na111 2017 Clla BO Tai
chinh huang d~n 1119t s6 diSu eua Nghi
dinh s6 7112017/Nl:)-CP ngay 06 thang
6 nam 2017 eua Chinh phu huang d~n
vS quan tri cong ty ap dvng d6i v6i
eong ty dC;!ichtmg;

1- BiSu l~ T6 ehuc va Ho?t dQng
cua Cong ty C6 ph§n Duqc V~t tu Y t~
Hai Duong.

,so
Lu~t Doanh nghi~p s6 59/2020lQH14
ngay 17/6/2020.

Thong tu s6 116/2020/TT-Bl'C cua B(>
Tai chinh hu6ng db IDQt s6 di6u eua
Nghj dinh 155/2020/Nl:)-CP,

- Dieu l~ To chue va Ho?t d9ng eua
Cong ty c6 ph§n Dugc V~t tu Y t@ Hai
DuOl'lg.
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e·igj:VhIF D~I HOI DONG coDONG TRUONG NIEN NAM 2021

NQi dung d~ ngh] sira d6i
Quy djnh tai Quy che Quan tr] hi~n

hanh
l)i~u 7. each tlnrc bi~u quy~t Di~u 7. Caeh thrrc bi~u quy~t
1. Cac thanh vien HQi dong quan tri 1. Cac thanh vien HQi d6ng quan tri
diroc coi hi tham du va bieu quyet tai , duoc Cal hi tham du va bi~u quyet tai
cuoc 11Qptrong cac tnrong hop sau: ' CU9ch9P trong cac truong hop sau:
c. Tham du va bieu quyet thong qua hQi c. Tham dir va bieu quyet thong qua
nghi true tuyen hoac hinh thirc tuong hoi nghi true tuyen, be phieu dien tu
tv khac; hoac hinh thirc dien nr khac,
5, Chu tich HQi dong quan tri co trach
nhiem giri bien ban h9P HQi d6ng quan
tri toi cac thanh vien va bien ban do 1a
bing chUng xac tht,rc v~ cong vi~c da

" A h 'l~L' 5, ..,Bien b~n h9I? HQi d6ng quan triduQ'c tlen hanh trong cUQc ,9P trU' v1I ~" I" b~ '" V'" " h'", 'k':' l' d:" ~ '" d "b'A uugc ~p ,ang tIeng Wt va P al coco y Jen p 1an 01 ve n91 ung leo I -, 1 ' h " , ," 'h' b'"
b ' ," th"h "(10)' 1;( Cl,U <ycua C,Utoava nguOlg1 lenan trong Ol ~ muOl ngay (e ' b' ',' h" dinh' 'kh", . , ..'.' B''', b~ 1 H''" d'~, ," an, t~u truong, ' gp quy, t~ll oan
tll' ngay gm, len an ,19P 91, ong 1'6D'" 27.L\'" 1" C" , '" ' d 1" b: ':. V'''' B'" leu, LJIeU e ~ong ty,quan tq ugc ~p ang tleng 'l~t, len '
bim h9P HQi d6ng quan tri duQ'Cl~p
b&ng tiSng Vi~t va phai co chii' 1<.y Gua
chu t9a va nguoi ghi bien bim,

- Lu~t Doanh nghi~p
68/2014/QH13 ngay 26 thang 11
2014;

nam

Can cu:

PHV Ll)C 4: THANH L~P vA
HOAT DONG eVA cAc TIEU
BAN THU'OC HQI DONG QuAN
TRI

PHU LUC 4: THANII LAp vA
HOAT DONG CVA cAc' Tmu
BAN 'THU'OC HOI DONG QuAN
TRI

Can Cll':
,

So
Lu~t Doanh nghi~p s& 59/2020lQH14
ngay 17/6/2020,

- Lu?t Chu'ng khoan so
70/2006/QHll ngay 29 thang 06 nam

"'/ '/

20,06 va Lu~t su:a d6i bo stmg,l1lQt S? L A Cl '" khr ' ~'54/2.0'19/QH14'
A" " ., L ~t h' kh' " '. uat lUng ,oan so ,uleu cua u~ c ung . oan so '
62/2010lQH12 thong qua ngay 24
thang 11 nam 2010;
- Nghi dinh 71120171ND-CP_ngay, iN h' A"nh :. 155/'2020/N.L\-C'P ,
06, th{mg,06 nam, 2017 huang, dan ve Chg'nh1'U!h""QSo d' h h"::: ~ cu~

.' .'" .' d· ~:.' ,"" 1 P u uy 111 C 1 tIet mot soquan tq cong ty ap \lng uOl VO'l cong d'~ .? LA. Ch', kl' ",
t _it' h' ICT' ' leu eua uat ung, loan.y u~ll C uno; "
- Thong tu s& 95/2017/TT-BTC
ngay 22 thang 09 nam 2017 cua BQTai
chinh huang din mQt s&di~u eua Nghi
dihh s6 7112017/ND-CP ngay 06 thang
6 nam 2017 cua Chfnh phu hu6'ng d~n
v~ qWln tri cong ty ap dl,ll1g d6i vai

Thong tu s&116/2020/TT-BTC ella B9
Tai chinh huang dftn mQt s6 c1i~ucua
Nghi dinh 155/2020/ND-CP,
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cong ty dgi chung;

_ BiSu ]~ 1'6 chuc va Heat dong _ Bien Ie T6 chuc va HO';1.tdQng cua
cua Cong ty C6 ph~n Duoc V?t tu Y t~ Cong ty C6 phfrn Ducc V?t tu Y t@Hai
Hai Duong. Duong.
Di~u 3. Cac Ti~u ban tbuQc HQi dAng Di~u 3. Cac Ti~u ban thu~c R~i d5ng

I quan tri quan tr_l

Quy djnh t~i Quy chf Quail tr] hi~n
hanh

l. Be h6 tro hoat dOng cua HQi dong
quan tri, H9i dong quan tri co th~ thanh
l~p va uy qUYSncho cac ti~u ban true
thuoc theo quy dinh BiSu 28 DiSu l~
Cong ty. HQi dong quim trj din b6

I nhi~1TI01 thanh vien HOi d6ng quan tri
lam truang ban cac ti~u ban. Vi~c
thanh l?p cac ti~u ban phai duqc Sl,]'

ch~p thu?n cua B';1.ihOi d6ng c6 dong.

Noi d AA hi sf ;;t~'QI ung ue ng l sua uOl

3.2. HQi dang Kboa hQc ky thu~t

1. f)~ h6 tro hoat dong etta H9i d6ng
quan tri, H9i dong quan tri co thS thanh
l~p va uy quyen cho cac tieu ban trvc
thuQc thea quy dinh Di@u28 f)i~u 1~
Cong ty. H9i d6ng quan tri ok b6
nhi~l1'l01 thanh vien HQi d6ng quan td
lam tru:ang ban cac tiSu ban.

3.2.lIQi dAng Khoa hQc ky thu~t
3.2.1. Thanh ph~n:
_ Gom T6ng giam doc (Chu tjch h9i
d6ng), Ban Giam d6c (Ph6 Chu tich
'hqi d6ng), GD Chi nh~mh, Truong
phong Nghien CllU Phat tri~n, Ky thu~t
ca di~n, K~ toan Tai V\l, K@hO';1.chSan
xu~t, Kinh doanh, T6 chuc, Quan d6c
phan xuo-ng,

3.2.1. Thanh ph~n:
_ Gom Chit t~ch I-IDQT (Chu tjch h9i
d6ng), T6ng Giam d6c (Ph6 Chu tjch
h9i dang), Ban Giam d6,c, Truo-ng
phong Nghien cuu Phat tri€n (tbu ky)
Ki~nl tra ch~t IUQ'ng, Dam bao ch~t
lUQ11g, Ky thu~t ca dj~n, K& toim Tai
Vl,l, 1'6 chuc Hanh chinh, Thanh tra.

3.4. HQi dAng th,anh Iy (HDTL) 3,4,. HQi dAng tbauh ly (HDTL)
3.4. L. Thanh ph~n:
_ Tai san: thanh ph~n gom Q';li di~n
BGD, phong KS hO';1.ch,Pbong K@toan,
Phong Ca d:i~n, Phong TCHC, Ban

I: Thanh tra.

3.4.1. Thanh ph§.n:
_ T~i san: thanh phan gom d';li di~n
BOD, Phong KS tmin, Pholig TCHC,
Ban Thanh tra, Tru:cmg aon Vt co lien
quan,
_Hang hoa: thanh phan gom uC?-i di~n
BOD,K~ toan, Dam bao Chit lUQ'ng,
KiSm tra ch~t lw;mg, Phong Cung ling,
Ban Kho V?n va Thu ti@n(d&iv6'i Kh6i
Kinh doanh), Ban Quan Iy Kho (dSi
vai h:img h6a tl;li Nha may).~--------~------------------+

3.5. HQi dAng An toan lao dQng 3.5. HQi dAng AD toan lao dQng
(Hf>ATLD) __(HBATLDl
3.5.1 Th{mhph~n: 3.5.1 Th~mhph~n:

_ Hang hoa: thanh ph~n g6m Q';lidi~n
BGD, K~ toan, Dam biw Ch~t luqng,
KiSm tfa chit luqng, Phong NVKD,
PhongKHSX.
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Quy dinh tai Quy chf Quan tr] hi~n
hanh NQi dung d~ ngh] sua dBi

- Giam doc chat Iuong - Chu tich hoi _ Giarn d6c ch~t luong _ Chu tich hoi
dong, Uy vien Bah thuorig vu BCH d6ng, Uy vi en Ban thuong vu BCH
Cong doan co so Cong ty - Pho Chu CA d' ., CA t Pl r Cht, . ong . oan cO' sa ong y - 10 u
tjch hQi dong, Truong phong Ky thuat tich hoi dong, Truong phong Ky thuat
CO' dien - uy vien thirong true, uy vien

.CO' di~n - uy vien thuong true, uy vienla Truong phong: TCHC, Dam bao
eh~t hrong, K&hoach san xuat, Can bQ la Truong phong: TCHC, Dam bao

chat hrong, Cung irng, Can bQ chuyenchuyen trach v~ ATVSLD, mang luoi '
r trach ve ATVSLD, m,:;tng lucri an toanan toan vien, v~ sinh vien, y te, bao v~,

vien, v~ sinh vien, y te, bao v~.hanh ehinh.
3.8. HQi dBng SaD phfim mO'i - san
phfim .gia cong

3.8. HQi d6ng san
phfim gia cong

phfim mO'i - san

3.8.1 Thanh ph&n: 3.8.1 Thanh ph§.n:
- Thanh vien HDQT, BOD, phong
NCPT, phong BBCL, phong KHSX, - Thanh vien HDQT, BGB, phong
phong NVKD, Phong Kinh doanh 1, NCPT, phong DBCL, Phong KTCL.
PhongKTCL
3.10. HQi d6ng tri~n khai th~I'c hi~n 3.10. HQi d6ng tri~n khai thl!c hi~n
cac dlf an mO'i: die d~r an mO'i:
3.10.1 Thanh phin: 3.10.1 Thanhphin:

- Thanh vien thuong tr1,1'cgom: Tong
Giam d6e, Pho T6ng giam d6e, eac
thanh vien Ban giam d6c;
- Cae thanh vien khac gom: Ke toan
truong, Truong ban D1J an, Truong
phong K~ ho:;tch san xu at, truong
phong Ky thu~t cO'di~n.
PHU LUe 5: TRiNH TlY VA THU
TVC DE err,tiNG elf, BAu, MIEN
NHIEM vA BAI NHIEM THANH

-I:' • ;::: , •

VIEN BAN KIEM SOA T

- Thanh vien thuo'ng tnle gom: Tong
Giam d6c, Pho T6ng giam d6e, cae
thaOO vien Ban giam d6e;

- Cae thanh vien khac gom: Ke toan
truong, Truong ban D1,l' an, Truong
phong Ky thu?t cO'di~n,

PHl} Lve 5: TRINH TV vA THU
TVC DE elf, UNG CIT,BAU, MIEN
NHIEM vA BAI NHIEM TI-IANH
VIEN BAN KIE·M SoAT

Can ell': Can cu:
- Lu~t Doanh nghi~p so
68/2014/QH13 ngay 26 thimg 11 riEhn
2014;
- Lu?t Chung khoan so
70/2006/QHll ngay 29 thang 06 wlm
2006 va Lu?t sll'a d6i b6 sung mQt s6
diSu cua Lu?t chung khoan s6
62/2010/QH12 thong qua ngay 24
thang 11 nam 2010;

Lu~t Doanh nghi~p s6 59/2020lQH 14
ngay 17/6/2020.

Lu~t Chu'ng kbo:ln s6 54/20191QH14;
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I)~I HOI DONG COOONG THliONG NIEN NAJ\1:l2021

NQi dung d~ nghj sira d6i
Quy dinh tai Quy che QUaD tr] hi~n

hanh
- Nghi dinh 7112017/Nfr-Cl' ngay
06 thang 06 nam 2017 hirong d&n v~
quan tri corrg ty ap dung d6i' voi cong
ty dai chung;

Nghj dinh s6 155/20201NB-CP ella
Chinh phu Quy dinh chi ti~t In9t s6
c1i@ucua Luat Chung khoan;

- Thong tu so 9S12017!TT-BTC
ngay 22 thang 09 nam 2017 cua B9 Tai
chinh huang d~n mot s6 dj~1J ella Nghi
dinh s6 71/2017IND-CP ngay 06 thang
6 nam 2017 cua Chinh phu huang d&n
v~ quan tri cong ty ap dung d6i VOl

cong ty dai chung;

Thong tu s6 116/2020/TT-BTC cua BQ
Tai chinh huang din 111<$t s6 di~u cua
Nghj dinh 155/2020INB-CP.

- Dieu l~ "To ~h(1'eva Hoat dQn&
ella Cong ty Co phan Duqc V~t tu Y te
Hai Duong.

- Dieu l~ To chuc va Hoat d(mg cua
Cong ty C6 phan DUQ'eV?t hl' Y t~Hai
Duong,

PHV LVC 6: TRINH T~1vA THU
Tl,JC LI/A CHQN, BO 'NI-utM,
MIEN NHltM NGU'O'I DIED
HANH DOANH NGHltp

PHU LUC 6: TRiNH TV' VA THU
Tl)C L\1A CHQN, BO ~M,
MIEN Nm~M NGUCn DIEU
HANH DOANH NGHIEP

Can ell': Can ell':
- Lu?t Doanh nghi~p so
68/2014/QH13 ngay 26 thang 11 nam
2014;

Lu~t Doanh nghi¢p s6 59/2020/QH14
ngay 17/6/2020.

- Lu~t Chung khoan so
70/2006/QHli ngay 29 thang 06 nam
2006 va Lu~t sua d6i b6 sung mot s6
di~u eua Lu~t chung khoan so
62/201 O/QH 12 thong qua ngay 24
thang 11 nam 2010;

Lu?t Chung kh0311 s6 54/2019/QH14;

- Nghi dinb 71/2017 fND-CP ngay
06 thang 06 nam 2017 hu6ng din v~
quan tfj eong ty ip dgng 06i v6i eong
ty Q(;liehtmg;

Nghi di-nh so IS5/2020/ND-CP eua
Chinh phil Quy dinh chi ti€t mQt s6
di~u eila Lu~t Chll11gkhoan;

- Thong tll' so 95/2017/TT-BTC
ngay 22 thang 09 nam 2017 eua BQTai
ehinh hll'o-ngd~n mot s6 di~u ella Nghj
djnh s6 711201 7/Nf)-CP ngay 06 thang
6 nam 2017 eua Chinb phil hll'o-ngd~n
v~ quan trj eong ty ap dl:111gd6i v6i
eong ty d(;lichung;

Thong tu s6 ] 16/2020/TT-BTC eua BQ
Tai chinh hu6ng d~n mot s6 di~u eua
Ngh~Q!JilhIS5/2020/NB-CP.

- Bieu l¢ T6 ehl1'e va HoC!ttdQng
eua Cong ty C<3 phfrn Duqe V?t tll'Y t~
Hili Duong.

- Dieu l~ T<3 chuc va Ho~t dQng eua
C6ng ty C6 phfrn DLf(~~cV~t tu Y t~H:ii
Duong.
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Quy dinh tai Quy chf Quan tr] hi~n I
hanh II Nl}i dung d~ ngh] sira oBi

Di€u 1. Cac tieu ehu§n o~ l1!a chon I>i€u 1. Cac tieu chuan o~ l1!a chon
nguo'i oi~u hanh doanh nghi~p nglfO'idi~u hanh doanh nghiep
1. Nguoi dieu hanh cua Cong ty bao :
gEnu T6ng Giam doc, Ph6 T6ng Giarn
d5c, Giam doc, Ph6 Giam d6c va K~
roan tnrong,

1. Nguoi diSu hanh cua Cong ty bao
gom Tlmg Giam d6c, Ph6 T6ng Giam
d6c va K~ toan tnrong,

2. Tieu chuan lam Tong Giarn doc, 2. Tie,u chuan 1a,m T011&Giam d6c,
Ph6 T6ng Giam d6c, Giam d6c, Ph6 Pho Tong Giani doc va Ke toan tnrong
giam d6c va K~ toan tnrong thuc hien thirc hien thea DiSu 27 Quy ch~ guilD
theo DiSu 27 Quy ch~ quilll tri cong ty. tri cong ty.
f)i~u 4. BB nhi~m Ngu'o'j oi~u hanh Di~u 4. SB nhi~m NgU'o'i di~u hanh
doanh nghi~p doanh nghiep
1. B6 nhi~m T6ng giam d6c l. B6 nhi~m T6ng giam d6c
a. M6i tha11hvien HQi d6ng quan t1'i a. M6i thanh vien HQi d6ng guill1 tri
co quy~n dS cu' t6i da 01 trng vien vil.O, 00 guYSn as Cll t6i da 01 ling vien vao
vi tr1 T6ng giam d6c. Thanh vien H9i VI tri T6ng giam d6c. Thanh vien HQi
d6ng qMm trt co thS dS Cll' chinh minh d6ng quill1tri co th~ dS ClY chinh luinh
vao vi tri T6ng giam d6c. vao vi trl T6ng giam d6c.. ,

2. Bo nhi~m Pho Tong giam doc, Giam
d6c, Pho Giam d6c, K~ toan trnang va
nguc)"idiSu hanh khac

a. T6ng Giam d5c din cli vao tieu
chu~n va nhu e~u cong vi~c as Cll Pho
T6ng giam d6e, K~ toall truong va
nguc)'idiSu hanh khae.

2. B6 nhi~m Pho T6ng giam d6c, K~
toan truang va nguo'j diSu hanh khac

a. Tong Giam doc din cli vao tieu
ehu§n va nhu c§.u cong vi~e as Cll Pho
T6ng giam a6c, Gifun d6e, Pho Giam
d6c, K~ toan truong va nguo'i di~u
hanh khac.
b. HQi d6ng quim td din Cll" vao de b. HQi dong guim trI Giill eli vao de
xu§t cua T6ng giam a6e, xem xet va ra' xu~t, eua T6n& giam a6c, xem,xet va ra
quy~t dtnh b6 nhi~m Pho T6ng giam ·quyet dinh b6 nhi~m Pho Tong giam
d6c, Giam a6c, Pho Giam d6c, K~ toan a6c, K~ toall tTuo'ng va nguai diSu

, I

truo-ng va nguai dieu hanh khac. haM khac.
f)i~u 1. Ky hQ'p dang lao dQng vo·j f)i~u 1.Ky hQ'p dang lao oQng voi
ngu'()'i di~u hanh doanh nghi~p ngu'(ri di~u hanh doanh nghi~p .
1. Tham guyen ky ket hqp dong lao 1. Tham guyen ky k~t hQ'P dong lao
dQng: dQng:
Vi~e ky h<;>'Pd6ng lao dQng v6'i T&ng
giarn a6c, Pho T6ng giam d6e, Giam
dBc, Pho Giam a6e, K~ toan trU'ong va
nguai diSu hanh khac do 1-19i d6ng
quan tr1 th~rchi~n.

Vi~c I(y hqp d6ng lao dQng vai T6ng
giam a6e, Pho T6ng giam d6c, K~ toan
tnrong va nguai diSu hanh khae do H<)i
d6ng quim tri th\1'chi~n.

Vi~c ky hqp d6ng lao aQng VOl T6ng
giam d6c do Chu tich HQi dong quan
t1'i th\1'Chi~n.

Vi~c kY hqp d6ng lao dQng vai T6ng
giam d6c do Chu tjeh H9i d6ng quan
tri th\l'c hi~n.
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Quy dinh t~iQuy che Quan tr] hi~n
hanh NQi dung d~ ngh] sira d~i

V~~C Icy hgp, dong lao ~Qng voi Pho I V' A kY h dJ. 1 don ,': PI :
Tong giam doc, Giam doc, Pho Giam 1-'}~C, '", qpd,:"ongK:"ao ,<,mg V?l 1?
~.": K'J., toa tr ,"" ,- .x.: ;t,~ .ong gram GC, ,e toan truong va
uOC, e oan ruong va nguot oreu d';" hat h kha d ~" G"
hmh kha de rr'~ G" AJ., 1 nguor neu an ac 0 Toag iama cnac 0 i ong tam coc t 1l!C oJ., .h J' ~hi~ oc t LtC nen,lyl1, . ,
2, Cac dieu khoan trong hop dong lao
dong voi Tong giam d6c, Pho T6ng 2, Cac diSu khoan treng h9'P d6ng lao
giam d6c, Giam d6e, Pho Giarn a6c, dong voi T6ng giarn d6c, Pho T6ng
KS tom tTUOva nguai diSu h~mh khac giam d6c, K€ toim trua va nguo'i di6u
va nguo'i diSu hanh khac kh6ng duQ'c hanh khac khong duQ'c trai v6i quy
tnii v6i quy d1nb cua phap lu~t lao dtnh clla phap lu~t lao dong,
d9ng,
Di~u 1. Mi~n flhi~m, Bai nhi~m ngu'iri Dieu 1. Mi~n nhi~m, Bai nhi,~:m ng'U~(rj
di~u h~tnh doanh nghi~p ,di~uhanh doanh nghi~p
Tong giam doc, Ph6 Tong giam doc, ' , r

, "T~ng giaill d6c, Pho Tong gi~m doc,
GiaTl1 doc, Pho Giam doc; Ke toan K~ , , ", ' " d'" h' 'h. ,", ,',' .,~ " , , e toan truong va nguO'I leU an
huong v~ nguOl dleu hanh khac va kh' " ,,',' d'~ h'nh' 1,,1' - b'

" ;t''', I' h kh' ~ b' ac va nguOl leu a <J1.aCse ,.,nguO'l uleu 1a11 ,ac se ! mIen I ';.:, h" , '
1 ',", mIen 11 lem.nl1ym: '

a, Khong co du, tieu chu~n va dieu a. Khong co du tieu chu~ va diSu
ki~n quy dinb t~i BiSu 27 Quy chS nay; ki~n quy djnh t~.iBiSu 27 Quy ch~ nay;
b, Co dO'ntu chuc; b. Co dan til' ohuc;
c, HOi dong qUlin tri co the mien c, Hoi dong quan tri co the mien
nhi~m T6ng giam d6c, Pho T6ng gialTI nhi~m T6ng giinTId5c, Pho T6ng giclID
d6c, Giam d6c, Pho Giam d6c, K€ toan d60, K~ toan tlvong va nguai diSu
trU'crngva ng1Io'i diSu hanh khac l<hico I hanh khac khi co 1y do vi 1Q'i fch eua
Iy do vi lQ'i ich clla cong ty tuy nhien cong ty tuy nhien khong duqc tnii vO'i
khong duQ'c trai v6i cac quy dinh trong dlc quy dinh trong hQ'pdong lao Gong
.hgp d6ng lao doug ail leY kSt. dli ky k~t.
PHU LUC 7: PHO! 1101' HOAT PHU LUC 7: PHOI, HOP HOAT
HONG GnJA H(H DONG QUAN -DONG GICJ'A HQI nONG QUAN
TRI, BAN KIEM SOAT VA BAN TRl, BAN KIEM SOAT VA BAN
DIEUHANH DIEUnANH
Can cu: Can cu:

- Lu~t Doanh nghi~p s6 L'" D nh' 1 '" ," 59/202'Q/'QH14
68/2014 / 'Q' I~13 ", 26' h~ ',11 ':" , u~t, oa ngl1yp so " '. ., ~ ngay ,t ang nam '17/6/2020
2014; I ngay "
- Lu~t Chung khoan so
70/2006/QHll ngay 29 thimg 06 nam
2006 va Lu~t sua d6i b6 sung mot so
diSu cua Lu~t chung khoan s6
62/201O/QH12 thong qua ngay 24
thang 11 nam 2010;

Lu~t Chung khoan s6 54/2019/QH14;

, .
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PH1) LVC 8: QUY l>lNH VE DANII PHV Ll}C 8: QUY D1NH VE DANH I

GIA HANG NAM DOl ven HO~T GIA HANG NAM Dor VOl HO~T
DONG KIlEN TlIlrONG vA KY DONG KHEN TIIUONG vA KY
LuAT THANH VrEN HOI nONG LuAT THANH VIEN HOI DONG
QU"AN TR], TH~NH Vi~N B~N QU:\N TRJ, TH~NH Vi~N B~N ~
KIEM SOAT, TONG GIAM DOC KIE.M SOAT, TONG GIAM HOC ~
, vA NOUOl HIEU HANI-IKHAc .vA NGl1cn DIEU HANH KIIAc

:~

- Nghi dinh 71/2017/NI)-CP ngay Nghi dinh so 155/2020/NB-CP cua
06 thang 06 n,fun 20,17 huang d~n, vS Ch' '1' nhf Q', dinh h' ':'t At,::'

• 'A .', d d::'" . A In1 P u uy ! e 1 tie rno soquan tr,1eong ty ap ung OJ Val cong d'). .,. L "t Clnrr khoa
. " . . I' 'leu eua ua irng cnoan:ty dai ehung; .,

- Thong nr so 95/2017/TT-BTC I

ngay 22 thang 09 nam 2017 cua B(>Tai
chinh hirong d~ mot s6 dieu cua Nghi .Thong tir s6 116/2020/TT-BTC cua B(>
dinh 86 7112017/ND-CP ngay 06 thang Tai chinh huong d~n mot s6 diSu cua
6 Dam 2017 cua Chinh phu huong d~n Nghi dinh 155/2020IND-CP.
vS quan tri cong ty ap dung d6i voi
cong ty dai chung;
- Dieu l~ To chuc va Hoat Ct(>ng-' DiSu l~ :0 ~hue va HOeftd(>n~ eua
GuaCong ty G6 ph£n Duq,e V?t iu Y t~ Cong ty Co phfu.lDuQ'cV?t illY te Rai
Rai Duong. . I DuO'ng.

Quy djnb t~i Quy che Quan tr] hi~n
hanh

NQi dung d~ ngh] sira dai

Can ell':Can elf:
- Lu?t Doanh nghi~p
68/2014!QH13 ngay 26 thang 11 nam
2014;

SO Lu?t Doanh nghi~p s6 59/2020/QH14
ngay 1'7/6/2020.

- Lu~t Chung khoan $0
70/2006/QHll ngay 29 tbang 06 nam
2006 va Lu?t sua d6i b6 sung 111(>ts6
di@u eua Lu?t ehung khoan s6
62/2010/QH12 thong qua ngay 24
thang 11 nam 2010;

Lu~t Chu:ng IJloan s6 54/2019/QH14;

r

- Nghi dinh 71/2017/NB-CP ngay
06 thang 06 nam 2017 hu6ttg d~n vS
quan tri eong ty ap d\.mg d6i v6i cong
ty defiChll11g;
- Thong tu so 95/2017/TT-BTC
ngay 2i thing 09 na1112017 eua B(>Tai
ehinh hu6ng d§n m(>ts6 diSu eua Nghi
dinh 86 7112017/NB-CP ngay 06 thang
6 nam 2017 eua ChiOOphil hu6ng d§n
vS quan tri eong ty ap d\mg d6i v6i
cong ty d9-ichung;

Nghi dinh s6 155/2020/ND-CP eua
Chinh phil Quy dinh ehi tiSt ill(>t so
di~u eua Lu?t Chung khoan;

Thong tu s6 116/2020/TT-BTC eua B(>
Tai chiOOb:u6ng d§n m(>t s6 diSu cua
Nghi <1jnh 155/2020/NB-CP.
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Quy dink t~i Quy che Quan tr] hi~n N{}idung ai ugh! sira d8ihanh
Dieu Ie TA chirc Heat Q9ng r)"" l~ T6 ChLl'C va Hoat dong eua- 0 va - : leu

cua Cong ty C6 phan Duoc Vat tu Y tS Cong ty C6 ph<1nDurrc V~t tu Y 16Hai
Rai Duong. DL.I"O'l'1g.

Kinh trinh Dai hoi d6ng c6 dong xern xet thong qua.

X in tran trong dun an!

TM. HOI nONG QuAN TRl
~ .........~~~.' TJCH
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Nguy~n Trung Vi~t

B~I HQI DONG CO :DONGTHlfONG NIEN NAM 2021

S6: 09/Ttr -lIDQT

TO TRINH SO 09
V/v: Thong qua Quy ch~ hoar d90g ella HQi dang Quan tri

Kinh giii: D~i hQidang e6 dong Cong ty cs phin Duoc V~t nr Yt~Hai Duong

- Can cu'Ludt Doanh nghi¢p s6 5912020lQH14 ngay 1710612020,'

- Can eLfLudt Chung khoan s6 5412019!QH14 ngay 2611112019;

- Can cu Nghi dinh. s6 155!2020INJ]~CP ngay 3111212020, Quy dinh chi tiit va
huang ddn thi hanh mot s6ai~ucua Ludt Chung khoan;

- Can cu vao J]i~u l¢ Cong ty C6phdn Duoc V4t tic y tiHai Duong,'

HQi dang Quan tr] kinh trinh D~i hQi dang e6 dong v~ vi~e thong qua Quy eh~
hoat dQug ella HQi dang QUaD t..1 nhu sau:

Theo quy dinh tai Bi~u 278 Nghi dinh 155/2020/NB-CP, HQi d6ng Quan tri cong ty
eo trach nhiem xay dung Quy ehS heat dQng cua HQi d6ng Quan tri va trinh Dai hoi
dong c6 dong thong qua. Tren eo s6 cac quy dinh eua phap Iu?t hi~n hanh, HQi d6ng
QU3n tti dil xay dl,rngban Dv thao Quy ehS ho?t dQng eua HQi d6ng Quim trio -

N(>i dung toan van dv thao Quy chS ho?t dQng ella HQi d6ng Quim tti dUQ'econg b6 t?i
website theo dia ehi: https:llwww.hdpharma.vnl

Cae quy dinh eua Quy cbS ho?t dQng eua HQi d6ng Quan trj se eo hi~u Ive ap dVng tir
ngay dUQ'eD?i hQi d6ng e6 dong thong qua.

Kinh trinh D?i h9i d6ng e6 dong xem xet thong qua.

Xin tnln tn;mg earn an!

No';nh~n:
- HBQT, BKS, BGB, Thu ky C6ng ty;

- Luu.
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D~I HQI DONG CO DONG THlfONG NrEN NA.M2021

S6: IO/Ttr - HBQT

TO TRiNH so 10
V/v: Thong qua Quy ch~ hoat dQng cua Ban Ki~m soat

Kinh gm: D~i hQidBng c6 dong Cong ty C6 ph~n Dune V~t tu Yt~ Hai Duong

- Can cu Ludt Doanh nghiep s6 5912020lQH14 ngay 1710612020;

- Can cu Ludt Chungkhoan s6 54120191QH14 ngay 2611112019;

- Can cu Nghi ajnh s6 155120201ND-CP ngay 3111212020, Quy dinh chi tiit va
huang ddn thi hanh mot 86 aiiu cua Ludt Chung khoan;

- Can cu'VaGDiiu If Cong ty C6ph!m Duoc vg,t tu y dHat Duong;

Ban Ki~m soat kinh trinh :D~i hQi dAng c6 dong v~ vi~c thong qua Quy ch~
hoat oQng cua Ban Ki~m soar nhir sau:
Thea guy dinh tai 8iSu 288 Nghi dinh 155/20201ND-CP, Ban Kiem soat cong ty co
trach nhiem xay dung Quy chS hoat dong cua Ban KiSm soar va trinh Dai h<)idong c6
dong thong qua. Tren ca sa cac quy dinh eua phap lu~t hi~n h~mh, Ban KiSm soM da
xay dVng ban Dv thao Quy chS ho:;ttd<)ngcua Ban KiSm soM.

N<)idung toan van dv thao Quy chS ho:;ttd<)ngcua Ban KiSm soM duQ'c cong b6 t:;ti
website thea dia chi: https://www.hdpharma.vn/

Cac quy .ainh cua Quy chS ho:;tt d<)ngcua Ban KiSm soM se co hi~u Ivc ap d\mg ttl'
ngay dUQ'c8:;ti h9i d6ng c6 dong thong qua.

Kinh trinh 8:;ti h<)id6ng c6 dong xem xet thong qua.

Xin tran tr9ng cam an!

NO'i nh{m:
- HDQT, BKS, BGB, Thu ky Cong ty;

- Luu.
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Phần mở đầu 

1. Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Các văn bản pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán và các văn 
bản pháp luật khác có liên quan; 

2. Quyết định số 2750/QĐ-UB ngày 18 tháng 06 năm 2002 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc cổ phần hóa Công ty Dược Vật tư Y tế Hải Dương và thành lập 
Ban đổi mới Công ty Dược Vật tư Y tế Hải Dương; 

3. Căn cứ vào Bộ Luật Lao động của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam; 

4. Căn cứ vào Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết 
một số điều của Luật Chứng khoán; 

5. Căn cứ vào Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một 
số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP. 

Chúng tôi, những cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương 

nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã nhất trí thông qua nội dung bản điều lệ Công ty ngày 28 

tháng 4 năm 2021, cùng cam kết thực hiện theo Điều lệ Công ty gồm các điều 

khoản sau: 
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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 đã bán hoặc được đăng ký mua khi 
thành lập công ty cổ phần và quy định tại Điều 5 Điều lệ này; 

b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được 
Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020. 

c. "Luật chứng khoán" là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội 
thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019. 

d. "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; 

e. "Chức vụ quản lý" là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó 
Giám đốc,  Kế toán trưởng. 

f. “Người quản lý doanh nghiệp” là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội 
đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm 
quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của Công ty. 

g. Người điều hành doanh nghiệp là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế 
toán trưởng công ty. 

h. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành (sau đây gọi là thành viên 
không điều hành) là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng giám đốc, 
Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng. 

i. "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 
Luật doanh nghiệp, khoản 46  Điều 4 Luật chứng khoán; 

j. "Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 6 Luật chứng 
khoán; 

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

l. "Việt Nam" là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 
m. “Công ty” là Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương; 

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

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

II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI 
DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

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

1. Tên Công ty 
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-  Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI 
DƯƠNG 

- Tên tiếng Anh: HAI DUONG PHARMACEUTICAL MEDICAL 
MATERIAL JOINT STOCK COMPANY. 

- Tên giao dịch: HDPHARMA 

- Tên viết tắt: HDPHARMA.,JSC 

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: Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương. 

- Điện thoại: 0220.3853.848 

- Fax: 0220.3853.848 

- E-mail: info@hdpharma.vn 

- Website: hdpharma.vn 

4. Công ty có 2 người Đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị 
và Tổng giám đốc. 

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

Công ty có 06 chi nhánh trong tỉnh 01 chi nhánh tại Hà Nội, 01 chi nhánh 

tại Thành phố Hồ Chí Minh, 01 Chi nhánh tại Miền Trung. 

    - 06 chi nhánh trong tỉnh có trụ sở tại các huyện trong tỉnh. 

- Chi nhánh Hà Nội: Lô 01-D6C, Khu Biệt thự Vườn Đào, Phường Xuân 
La, Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. 

           - Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh: Số 99, đường 101-TML, phường 
Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. 

            - Chi nhánh tại Miền Trung: Lô 9-C4, KDC Hòa Phát 4, phường Hòa An, 
Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng 
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 6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo khoản 2 Điều 47 hoặc gia 
hạn hoạt động theo Điều 48 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là 50 
năm (kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh lần đầu 04/04/2003).  

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

Điều 3. Ngành nghề kinh doanh và Mục tiêu hoạt động của Công ty 

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: 

TT Tên ngành Mã ngành 

1 Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100 

2 

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và 
phục hồi chức năng 

3250 

Chi tiết: Sản xuất vật tư Y tế, trang thiết bị y tế 

3 
Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 

1079 
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

4 
Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh 
trong các cửa hàng chuyên doanh 

4772 

5 
Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh 

2023 

6 

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 

4649 Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế, vật tư y tế, 
thiết bị y tế; bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế 
phẩm vệ sinh 

7 

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

4659 
Chi tiêt: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế, vật tư y tế 

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



 9

TT Tên ngành Mã ngành 

Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong 
nông nghiệp): hóa chất dùng cho sản xuất thuốc, mỹ phẩm, 
thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phục vụ công tác kiểm nghiệm, 
dùng cho bệnh viện; Bán buôn tinh dầu, dược liệu, kính mắt 

9 

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 

4773 
Chi tiết: Bán lẻ tinh dầu, dược liệu, máy móc - thiết bị y tế, 
hóa chất dùng cho sản xuất thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo 
vệ sức khỏe, phục vụ công tác kiểm nghiệm, hóa chất hàng 
cho bệnh viện; bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng 
chuyên doanh 

10 Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128 

11 
Trồng cây hàng năm khác 

0119 
Chi tiết: Trồng cây gia vị, cây hương liệu hàng năm 

12 In ấn 1811 

13 

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

7490 Chi tiết: dịch vụ tư vấn khoa học kỹ thuật và chuyển giao 
công nghệ trong lĩnh vực y, dược, mỹ phẩm và thực phẩm; 
dịch vụ kiểm tra chất lượng dược phẩm, thực phẩm bảo vệ 
sức khỏe 

14 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 

15 

Đại lý, môi giới, đấu giá 

4610 Chi tiết: Đại lý mua bán thuốc chữa bệnh, hoá mỹ phẩm, 
thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dụng cụ y tế, thiết bị y tế, kính 
mắt, dược liệu, tinh dầu, hóa chất  

16 

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

6810 
Chi tiết: Cho thuê nhà làm văn phòng, địa điểm kinh doanh, 
cửa hàng, nhà kho, nhà ở, bến bãi 
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TT Tên ngành Mã ngành 

17 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510 

18 

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu 

9639 

Chi tiết: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp 

19 Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101 

20 Sản xuất rượu vang 1102 

21 Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103 

22 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104 

23 Xây dựng nhà để ở 4101 

24 Xây dựng nhà không để ở 4102 

25 Lắp đặt hệ thống điện 4321 

26 
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí 

4322 

27 

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 

4390 
Chi tiết: xây dựng nhà máy sản xuất thuốc, thực phẩm bảo 
vệ sức khỏe, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh … 

28 
Bán buôn đồ uống  

4633 
Chi tiết: bán buôn rượu, bia, nước giải khát 

29 

Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 

4723 
Chi tiết: bán lẻ đồ uống, rượu, bia và đồ uống không chứa 
cồn. 

30 Quảng cáo 7310 

31 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320 
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TT Tên ngành Mã ngành 

32 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230 

33 Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet  4791 

34 

Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 

4799 

Chi tiết: 

- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa kể 
ở trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán 
thông qua máy bán hàng tự động;  

- Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng).  

35 

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 
không kèm người điều khiển 7730 

Chi tiết: Cho thuê máy móc phục vụ trong y tế. 

36 Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050 

37 
Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị 
viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh 

4741 

38 
Cổng thông tin 

6312 
Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. 

39 
Bán buôn thực phẩm 

4632 
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 

40 Đào tạo sơ cấp 8531 

41 Đào tạo trung cấp 8532 

42 Đào tạo cao đẳng 8533 

43 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511 
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TT Tên ngành Mã ngành 

chi tiết: Bảo hành, sửa chữa thiết bị tin học (trừ gia công cơ 
khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) 

44 

Sửa chữa thiết bị liên lạc 

9512 chi tiết: Bảo hành, sửa chữa điện thoại cố định; điện thoại di 
động; linh kiện và phụ kiện điện thoại; thẻ sim điện thoại 
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện) 

45 

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 

4722 
chi tiết: bán lẻ thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

46 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293 

47 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299 

48 Phá dỡ 4311 

49 Chuẩn bị mặt bằng 4312 

50 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329 

51 Hoàn thiện công trình xây dựng 4330 

52 Giáo dục nhà trẻ 8511 

53 Giáo dục mẫu giáo 8512 

54 

Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 

4721 
Chi tiết: bán lẻ gạo, ngô trong các cửa hàng chuyên doanh 

55 

Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng 
chuyên doanh 

4724 
Chi tiết: bán lẻ thuốc lá điếu sản xuất trong nước 

56 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742 
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TT Tên ngành Mã ngành 

57 
Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa 
được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh 

4759 

58 

Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 

4764 
chi tiết: bán lẻ trò chơi và đồ chơi được làm từ mọi chất liệu 
(không kinh doanh đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, 
sức khoẻ của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an 
toàn xã hội). 

59 

Hoạt động viễn thông khác 

6190 
chi tiết: Đại lý cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông 
(không kinh doanh đại lý cung cấp dịch vụ Internet). Cung 
cấp các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và 
internet (trừ dịch vụ truy cập, truy nhập internet) 

60 

Cung ứng và quản lý nguồn lao động 

7830 
chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước 
(trừ cho thuê lại lao động) 

61 

Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 

2029 
Chi tiết: sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự 
nhiên, nước hương liệu nguyên chất chưng cất, sản phẩm hỗ 
hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất nước hoa hoặc thực 
phẩm; sản xuất nguyên liệu (thô, tinh khiết) để đưa vào 
thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, chế phẩm vệ 
sinh 

62 

Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 

4789 Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động 
hoặc tại chợ; Bán lẻ đồng hồ, kính mắt lưu động hoặc tại 
chợ; bán lẻ thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 

63 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210 

64 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020 
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TT Tên ngành Mã ngành 

Chi tiết: Chế biến rong, tảo 

65 Hoạt động của các cơ sở thể thao 9311 

 

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty: 

Không ngừng phấn đấu cải thiện điều kiện làm việc và mức sống cho người 
lao động, tăng cổ tức cho cổ đông, giải quyết việc làm cho người lao động, từng 
bước xây dựng và phát triển Công ty lớn mạnh.  

Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động 

1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh 
doanh theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ này 
phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp 
để đạt được các mục tiêu của Công ty. 

2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác 
được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

3. Phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh: Trong và ngoài nước. 

4. Để ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, Công ty cần 
phải: 

a. Chủ động đầu tư phát triển sản xuất – kinh doanh các loại sản phẩm mà 
Công ty đã đăng ký sản xuất – kinh doanh. 

b. Chủ động lựa chọn hình thức và cách thức huy động vốn từ các nguồn 
(của Công ty, của cổ đông, vay hay thuê tài chính, hình thức khác) để đáp ứng đủ 
vốn theo phương án hay kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. 

c. Chủ động liên doanh, liên kết hợp tác với các doanh nghiệp sản xuất 
kinh doanh, dịch vụ thương mại đối với bất kỳ tổ chức nào trong cả nước, với mục 
đích phát triển sản xuất, mở rộng thị trường theo các quy định của pháp luật. 

d. Tự do tìm kiếm thị trường, tự lựa chọn khách hàng, trực tiếp giao dịch 
và ký kết hợp đồng kinh tế với các khách hàng trong và ngoài nước. Được trực tiếp 
xuất nhập khẩu theo yêu cầu hoạt động kinh doanh và phù hợp với các quy định 
của Pháp luật. 

e. Tuyển dụng và thuê lao động theo yêu cầu sản xuất – kinh doanh phù 
hợp với các quy định của pháp luật. 
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f. Quyết định sử dụng phần thu nhập còn lại sau khi đã hoàn thành các 
khoản đóng góp theo nghĩa vụ đối với Nhà nước. 

g. Được phép mở rộng phạm vi sản xuất – kinh doanh theo quy định của 
pháp luật. 

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

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

1. Vốn điều lệ, việc điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty do Đại hội đồng Cổ 
đông thông qua vào từng thời điểm, được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh và được công bố theo quy định của pháp luật; 

Vốn điều lệ hiện tại của Công ty được quy định chi tiết trong Phụ lục 01 đi 
kèm Điều lệ này. Quy định về vốn điều lệ trong Phụ lục 01 được tự động điều 
chỉnh khi phát hành các cổ phần mới được phép phát hành theo Nghị quyết của 
Đại hội đồng cổ đông. 

2. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các chi tiết khác về cổ đông sáng lập 
theo qui định của Luật Doanh nghiệp được chi tiết tại Phụ lục 01 đi kèm Điều lệ này. 

3. Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua 
và phù hợp với các quy định của pháp luật. Trong trường hợp đại hội đồng cổ đông 
thông qua phương án phát hành trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phần của Công 
ty và/hoặc trái phiếu kèm theo các chứng quyền đặt mua cho phép người nắm chứng 
quyền được mua cổ phần của Công ty, tại thời điểm người nắm giữ các trái phiếu trên 
thực hiện quyền chuyển đổi và/hoặc quyền đặt mua theo qui định của phương án phát 
hành đã được phê duyệt, vốn điều lệ của Công ty sẽ được tăng lên tương ứng với số cổ 
phần đã được chuyển đổi và đặt mua và Công ty sẽ phát hành cho những người nắm 
giữ trái phiếu và/hoặc chứng quyền đã thực hiện quyền như trên một số cổ phần mới 
tương ứng theo qui định của phương án phát hành đã được phê duyệt. 

4. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ 
phần phổ thông, các quyền và nghĩa vụ kèm theo được quy định tại điều 11 Điều lệ 
này. 

5. 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.  

6. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu 
theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ 
trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng 
ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có 
thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà 
Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các 
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điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện 
hữu trừ trường hợp cổ phần được bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán theo phương 
thức đấu giá.  

7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội 
đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật. 

8. Việc giảm vốn Điều lệ của Công ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định 
nhưng vẫn phải đảm bảo điều kiện vốn pháp định theo quy định hiện hành. 

Điều 6. Cổ phiếu 

1. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu 
điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty. Cổ phiếu 
phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty; 
b. Số lượng cổ phần và loại cổ phần; 
c. Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu; 
d.  Họ, tên, địa chỉ 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; 

e. Chữ ký của Người đại diện theo pháp luậtvà dấu của công ty (nếu có); 
f. Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của công ty và ngày phát hành cổ 

phiếu; 
g. Các nội dung khác theo quy định tại các điều 116, 117 và 118 của Luật 

doanh nghiệp đối với cổ phiếu của cổ phần ưu đãi. 
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2. Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức cổ phiếu do công ty 
phát hành thì quyền và lợi ích của người sở hữu nó không bị ảnh hưởng. Người đại 
diện theo pháp luật công ty chịu trách nhiệm về thiệt hại do những sai sót đó gây 
ra.  

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

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

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

Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác 

Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty (trừ 
các thư chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự), được phát hành 
có dấu và chữ ký mẫu của Người đại diện theo Pháp luật của Công ty, trừ trường 
hợp mà các điều khoản và điều kiện phát hành quy định khác.  

Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần  

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và 
pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán 
được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị 
trường chứng khoán. 

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

3. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông 
thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển 
nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng 
và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký. Trường hợp 
chuyển nhượng thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán, trình tự, thủ tục 
và việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán. 

4. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc 
theo pháp luật của cổ đông đó là cổ đông của công ty. 
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5. Trường hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân chết mà không có người 
thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ 
phần đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.  

6. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại 
công ty cho người khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Trường hợp này, người được 
tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ là cổ đông của công ty.  

7. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng một số cổ phần thì cổ phiếu cũ bị 
hủy bỏ và công ty phát hành cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần đã chuyển nhượng 
và số cổ phần còn lại. 

8. Cá nhân, tổ chức nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều 
này chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại 
khoản 2 Điều 122 của Luật Doanh nghiệp được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ 
đông. 

9. Công ty phải đăng ký thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo 
yêu cầu của cổ đông có liên quan trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được yêu 
cầu theo quy định tại Điều lệ công ty. 
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Điều 9. Thu hồi cổ phần 

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải 
trả mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó 
thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát 
sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty theo quy định. 

2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối 
thiếu 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. Hội 
đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho 
người đã sở hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác 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 thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan 
cộng với tiền lãi theo tỷ lệ không quá lãi suất vay vốn lưu động của Công ty vào 
thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến 
ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng 
chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi. 

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

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

Điều 10. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát 

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 
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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 11. Quyền của cổ đông  

1. Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương 
ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm 
về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào 
Công ty.  

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

a. Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông theo Quy chế làm việc 
của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại 
diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty 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. 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 của Luật Doanh nghiệp và quy 
định khác của pháp luật có liên quan; 

d. Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông 
của từng cổ đông trong công ty; 

e. Xem xét, tra cứu và trích lục 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; 

f. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Công ty, biên bản họp Đại 
hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;  

g. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn 
lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty sau khi Công ty đã thanh toán cho 
chủ nợ và các cổ đông nắm giữ các loại cổ phần khác theo quy định của pháp luật; 

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

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

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

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

 a) 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; 

 b) Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại 
khoản 4 Điều này; 

 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 phẩn 
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) Quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 
4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này có quyền yêu 

cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây: 

a) Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của 
người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao; 

b) Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty. 

5. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông quy định tại khoản 4 Điều 
này 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, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo 
yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng 
quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. 

6. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông 
trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử 
người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau: 

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

b) Căn cứ số lượng thành viên 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. 

7. Quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

 

Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông 

Cổ đông có nghĩa vụ sau: 

1. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế của Công ty; chấp hành nghị 
quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 

2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết 
trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp 
luật quy định (hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác). 
Cổ đông có thể uỷ quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình 
tại Đại hội đồng cổ đông. 

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

4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần. 

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

6. Chịu trách nhiêm 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 nguy cơ tài chính có thể xảy ra 

đối với công ty. 

7. 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 
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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. 

 

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại 
hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ 
đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài 
chính. Trong trường hợp cần thiết, 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. 

2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường 
niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định 
những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua 
các báo cáo tài chính hàng năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm 
toán viên độc lập có thể được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua 
các báo cáo tài chính hàng năm.   

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

a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 
b. Bảng cân đối kế toán hàng năm, các báo cáo (06) tháng hoặc quý hoặc hoặc 

báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) 
so với đầu kỳ; 

c. 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; 

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 4 Điều 11 của Điều lệ này 
yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng một văn bản. Yêu cầu triệu tập Đại hội 
đồng cổ đông phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có chữ ký của các cổ đông liên 
quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản, trong đó mỗi bản phải có đủ chữ 
ký của tối thiểu 1 cổ đông có liên quan; 

e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin 
tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Người quản lý doanh nghiệp cấp cao 
vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 165 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội 
đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình. 

f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.  
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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 xảy ra trường hợp quy định tại điểm c khoản 3 Điều này hoặc 
nhận được yêu cầu triệu tập họp quy định tại điểm d và điểm e 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 của Luật này. 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. 

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 theo 
quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật này có quyền đại diện công ty triệu tập 
họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này. 

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 Đại hội 
đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại. (không bắt buộc) 

Điều 14. 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 cổ phần. 

2. Đại hội đồng cổ đông có quyền thảo luận và thông qua: 

a. Báo cáo tài chính năm được kiểm toán; 
b. Báo cáo của Hội đồng quản trị; 
c. Báo cáo của Ban kiểm soát; 
d. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.  

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

a. Thông qua các báo cáo tài chính hàng năm; 
b. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật 

Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không 
cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ 
đông tại Đại hội đồng cổ đông; 
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c. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị; 
d. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm 

toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán viên 
độc lập khi xét thấy cần thiết; 

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

f. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo 
tiền thù lao của Hội đồng quản trị; 

g. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;  Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; 
quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

h. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành đối với mỗi 
loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba 
năm đầu tiên kể từ Ngày thành lập; 

i. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; 
j. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý; 
k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát 

gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty; 
l. Quyết định đầu tư, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc 

giao dịch mua tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) 
tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo 
cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; 

m. Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành; 
n. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những 

người được quy định tại Khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng 
hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty 
được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán; 

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

p. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp. 

Điều 15. Các đại diện được ủy quyền  

1. Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 
định của pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Trường 
hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ 
phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện. 

2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ 
đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp 
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luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ 
phần được ủy quyềnvà phải có chữ ký theo quy định sau đây: 

a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải 
có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ 
chức được ủy quyền dự họp; 

b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải 
có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ 
đông tổ chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền 
dự họp; 

c. Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại 
diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp. 

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy 
quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp. 

3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định cho cá 
nhân, tổ chức; việc chỉ định cá nhân, tổ chức trong trường hợp này chỉ được coi là 
có hiệu lực nếu giấy chỉ định cá nhân, tổ chức đó được xuất trình cùng với giấy ủy 
quyền cho luật sư (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty). 

4. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, phiếu biểu quyết của 
người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi 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 16. Thay đổi các quyền 

1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ 
phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 51% cổ phần phổ thông 
tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu 
quyết của cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua. Việc tổ chức cuộc họp của 
các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu 
trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền của 
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họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã 
phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì sẽ tổ chức họp lại 
trong vòng ba mươi ngày sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó 
(không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông 
qua đại diện được uỷ quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các 
cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ 
phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ 
phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại cuộc 
họp nêu trên. 

2. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự 
với các quy định tại 0 và Điều 20 Điều lệ này. 

3. 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 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo 
họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc Đại hội đồng cổ 
đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Điểm b hoặc Điểm c khoản 4 
0 Điều lệ này. 

2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau 
đây: 

a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại 
hội, chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các 
quy định của Công ty; 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. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 
được lập không sớm hơn mười (10) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội 
đồng cổ đông; Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;  

b. Gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền 
dự họp trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông chậm nhất là 21 ngày trước ngày 
khai mạc bằng phương thức đăng tải lên website công ty; 

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông 
đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán (Đối 
với Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử 
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(website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất 
21 ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được 
gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư) 
hoặc gửi thư điện tử cho Trưởng nhóm cổ đông (Trưởng nhóm cổ đông là Người 
quản lý doanh nghiệp: Trưởng, phó các phòng, ban, chi nhánh, phân xưởng, các bộ 
phận trong Công ty) biết cập nhật thông tin và Trưởng nhóm cổ đông điện thoại 
thông báo cho các cổ đông. 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 đăng trên trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Trong trường 
hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo 
mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để cổ đông có thể tiếp cận. 
Hình thức họp trực tuyến có thể được áp dụng khi cần thiết. 

Trong trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện 
tử: Công ty cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để cổ đông và 
người đại diện theo ủy quyền (nếu có) truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông 
trực tuyến, tham dự và thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử. 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này 
có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề 
xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) 
ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm 
họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị 
đưa vào chương trình họp. 

5. Trường hợp người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến nghị quy 
định tại khoản 2 Điều này thì chậm nhất là 02 ngày làm việc trước ngày khai mạc 
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người 
triệu tập họp Đại hội đọng cổ đông chỉ được từ chối kiến nghị nếu thuộc một trong 
các trường hợp sau đây: 

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

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

c. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 
5% cổ phần phổ thông; 

d. Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ 
đông bàn bạc và thông qua; 

e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật; 
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           6. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong 
chương trình họp. 
           7. Trường hợp tất cả cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết 
trực tiếp tham dự hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông, 
những quyết định được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đều được coi là 
hợp lệ kể cả trong trường hợp việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông không theo đúng 
thủ tục hoặc nội dung biểu quyết không có trong chương trình. 

Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông  

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện 
cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.  

  2. Trường hợp 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 phải 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 ít nhất 33% 
tổng số phiếu biểu quyết . 

  3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy 
định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong 
thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. 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. 

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương 
trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp. 

Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 

1. Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải thực hiện thủ tục 
đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền 
dự họp có mặt đăng ký hết trước giờ khai mạc theo chương trình. 

    Trong trường hợp Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và 
bỏ phiếu điện tử, cổ đông và người đại diện theo ủy quyền (nếu có) truy cập vào hệ 
thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, tham dự và thực hiện 
quyền biểu quyết, bầu cử. 

2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc tổ 
chức, cá nhân được uỷ quyền có quyền biểu quyết thẻ biểu quyết/ phiếu biểu 
quyết, trên đó có ghi số đăng ký, số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Cổ đông tiến 
hành biểu quyết bằng cách lựa chọn phương án tán thành/ không tán thành/ không 
có ý kiến với các nội dung biểu quyết ghi trên phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu có 
trách nhiệm kiểm phiếu, tổng hợp kết quả chi tiết từng nội dung biểu quyết trên 
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phiếu biểu quyết (tán thành/ không tán thành/ không có ý kiến). Kết quả kiểm 
phiếu phải công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội biểu quyết bằng hình 
thức giơ tay 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 nhưng không vượt quá số người theo 
quy định của pháp luật hiện hành. 

3. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và 
sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội trong trường hợp kịp thời 
gian theo chương trình đại hội. Chủ toạ không có trách nhiệm dừng đại hội để cho 
cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước 
khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.  

4. 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 còn lại bầu một người trong số họ làm chủ toạ cuộc họp. Trường 
hợp không có người có thể làm chủ toạ, thành viên Hội đồng quản trị chức vụ cao 
nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những 
ngưòi dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ toạ cuộc họp. 

 Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu 
cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp. 

5. Chủ tọa là người quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh 
ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông. 

6. 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; 

7. Chủ toạ của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần 
thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để đại 
hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự. 

8. Hội đồng quản trị có thể yêu cầu các cổ đông hoặc tổ chức, cá nhân được uỷ 
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh 
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mà Hội đồng quản trị cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc tổ chức, cá 
nhân được uỷ quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các 
biện pháp an ninh nêu trên, Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách cẩn trọng 
có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc tổ chức, cá nhân nêu trên tham gia Đại 
hội. 

9. Hội đồng quản trị, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành 
các biện pháp được Hội đồng quản trị cho là thích hợp để: 

a. Bố trí chỗ ngồi taị địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;  
b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại địa điểm họp; 
c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. 

Hội đồng quản trị có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp 
dụng tất cả các biện pháp nếu Hội đồng quản trị thấy cần thiết. Các biện pháp áp 
dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác. 

10. Trong trường hợp tại Đại hội đồng cổ đông có áp dụng các biện pháp nêu 
trên, Hội đồng quản trị khi xác định địa điểm đại hội có thể: 

            a. Thông báo đại hội được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và 
chủ toạ đại hội có mặt tại đó (“Địa điểm chính của đại hội”). 
            b. Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không dự 
họp được theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác 
với Địa điểm chính của đại hội có thể đồng thời tham dự đại hội. 

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

11. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông sẽ được 
coi là tham gia đại hội ở Địa điểm chính của đại hội. 

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

Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

1. Trừ các trường hợp quy định tại khoản 3, 4 Điều này, nghị quyết, quyết 
định về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 
65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận (trong trường 
hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có 
quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn 
bản). 

a. Loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán; 
b. Sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; 
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          c. Quyết định đầu tư, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao 
dịch mua tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo 
báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán. 

d. Thay đổi ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh. 

          2. Các nghị quyết, quyết định khác 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, hoặc 
trên 50%  tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối 
với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản), trừ các trường hợp quy định tại 
khoản 1, khoản 3 và khoản 4 Điều này. 
 3. 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. 
           4. Bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát theo nguyên tắc dồn phiếu, hoặc 
không bầu dồn phiếu Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên 
Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ 
ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại 
Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu 
như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì 
sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa 
chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.  

Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để 
thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định 
sau đây: 
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1. Mọi nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông giao 
cho Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua 
quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích 
của công ty. 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của 
Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến 
kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức 
bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm 
bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét 
biểu quyết và phải gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu xin ý 
kiến.   

3. Phiếu lấy ý kiến theo quy định của pháp luật nhưng các nội dung chủ yếu 
bao gồm: 

         a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp của công ty; 
         b. Mục đích lấy ý kiến; 
          c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy 
chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ 
đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ 
sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ 
căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân 
hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ 
phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; 

d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 
          e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý 
kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến; 

f. Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 
          g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo 
pháp luật của công ty.                                                           

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty theo một trong 
các hình thức sau đây: 

a. Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là 
cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của 
cổ đông là tổ chức, giấy ủy quyền theo quy định của Điều lệ. Phiếu lấy ý kiến gửi 
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về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín trong trường hợp cổ đông sử 
dụng hình thức gửi bưu điện và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

b. Gửi fax hoặc thư điện tử hoặc gửi trực tiếp cho các Trưởng nhóm cổ 
đông.  

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. Phiếu lấy ý kiến không 
được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết; 

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

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh, nơi đăng ký kinh doanh; 

b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 
c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong 

đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo 
phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

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

e. Các quyết định đã được thông qua; 
f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp 

luật của công ty, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu. 

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm 
phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản 
kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định 
được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác; 

6. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong 
thời hai mươi tư (24) giờ và gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, 
kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu bằng phương thức thư điện tử gửi các trưởng nhóm 
cổ đông. Việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể được thay thế bằng việc đăng tải lên 
trang thông tin điện tử của công ty. 

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

8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn 
bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu 
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quyết chấp thuận, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 20 phải được số cổ 
đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có 
giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.  

Điều 22. 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 được lập bằng tiếng 
Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 
b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 
c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 
d. Họ, tên chủ tọa và thư ký; 
e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp; 
f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục 

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

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

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

i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký. 

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như 
nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh 
thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 

2. Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các 
biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố 
trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả 
các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông 
kết thúc. Việc gửi biên bản Đại hội đồng cổ đông có thể được thay thế bằng việc 
đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty. Biên bản Đại hội đồng cổ đông 
được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội 
đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo 
đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản 
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phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký 
và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các bản ghi 
chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản uỷ quyền tham dự 
phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.  

Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại 
hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ 
đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng Giám 
đốc, có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại 
hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện 
đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp này và Điều lệ công ty. 

2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật 
hoặc Điều lệ công ty. 

 Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ theo quyết định 
của Toà án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị huỷ 
bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng 15 ngày theo trình 
tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. 

VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người. Nhiệm kỳ của 
Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 
không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số 
nhiệm kỳ không hạn chế.  

2. 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  

3. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị  
a. 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 
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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: 

- Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 
- Trình độ học vấn; 
- Trình độ chuyên môn; 
- Quá trình công tác; 
- Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng 

quản trị và các chức danh quản lý khác; 
- 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; 
- Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có); 

- Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có); 
- Các thông tin khác (nếu có). 

b. 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. Việc đề cử người vào Hội đồng 
quản trị thực hiện như sau: 

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần 
có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên, từ 15% 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 cử 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 cử viên, từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy(07) ứng 
viên, từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

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

         c. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và 
ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề 
cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại 
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị 
đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và 
phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử. 

d. 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 
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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. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng 
quản trị trong các trường hợp sau: 

 a. Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị 
theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm 
thành viên Hội đồng quản trị; 
 b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của 
Công ty; 
 c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng 
quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực 
hành vi; 
 d. Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên 
tục trong vòng sáu (06) tháng mà không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và 
Hội đồng quản trị quyết định chức vụ của người này bị bỏ trống; 
 e. Thành viên đó bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

5.  Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản 
trị. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày bổ nhiệm có 
hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.  

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

7. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là người nắm giữ cổ 
phần của Công ty. 

Điều 25. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám 
sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền 
hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc 
về Đại hội đồng cổ đông.  

2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc, các chức vụ 
quản lý và Người quản lý doanh nghiệp khác. 
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3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và Điều lệ Công 
ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có 
những quyền hạn và nhiệm vụ sau: 

a. Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng 
năm; 

b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược 
được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

c. Bổ nhiệm và bãi nhiệm các chức vụ Phó Tổng Giám đốc và Kế toán 
trưởng Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc và quyết định mức lương của họ;  

d. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty; 
e. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với Người quản lý doanh 

nghiệp cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề 
liên quan tới các thủ tục pháp lý chống lại Người quản lý doanh nghiệp đó; 

f. Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành 
theo từng loại; 

g. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển và các chứng quyền cho phép 
người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước; 

h. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển 
đổi; 

i. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám 
đốc và Kế toán trưởng Công ty. Việc bãi nhiệm nêu trên không được trái với các 
quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có); 

j. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng 
Giám đốc trong đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức thời điểm gần nhất; 

k. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời; tổ chức 
việc chi trả cổ tức. 

l. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty. 
m. 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; 
n. Tham dự đầy đủ các cuộc hộp của Hội đồng quản trị và có ý kiến rõ ràng 

về các vấn đề được đưa ra thảo luận; 
o. Báo cáo kịp thời và đầy đủ Hội đồng quản trị các khoản thù lao mà họ 

nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác mà họ là người 
đại diện phần vốn góp của công ty; 

p. Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và 
thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty theo quy 
định của pháp luật. 



 40

4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: 

a. Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của Công ty; 

b. Thành lập các công ty con của Công ty; 

c. Trong phạm vi quy định tại Điều 138, Điều 148, Điều 167 Luật Doanh 
phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm 
quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao 
gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thâu tóm công ty và liên doanh); 

d. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty uỷ nhiệm là đại diện 
thương mại và Luật sư của Công ty; 

e. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và 
bồi thường của Công ty; 

f. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách hàng 
năm;  

g. Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được 
thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài; 

h. Việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan 
đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ; 

i. Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần; 

j. Quyết định mức giá mua hoặc thu hồi cổ phần của Công ty;  

k. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải 
có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình. 

5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của 
mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và 
những Người quản lý doanh nghiệp khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội 
đồng quản trị không trình báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính 
hàng năm của Công ty sẽ bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị 
thông qua. 

6. Trừ khi luật pháp và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể uỷ 
quyền cho nhân viên cấp dưới và các Người quản lý doanh nghiệp đại diện xử lý 
công việc thay mặt cho Công ty. 

7. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được uỷ quyền 
thay thế) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội 
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đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị sẽ là 3% lợi nhuận sau 
thuế. HĐQT sẽ quyết định mức thù lao cho từng thành viên HĐQT trên cơ sở thỏa 
thuận với các thành viên HĐQT về nghĩa vụ và quyền lợi của từng thành viên. 

8. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, 
chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, 
công ty con, công ty liên kết của Công ty và các Công ty khác mà thành viên Hội 
đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong báo cáo 
thường niên của Công ty. 

9. 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 mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm 
vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền 
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. 

10.  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 của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 
quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị. 

Điều 26. 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 có trách nhiệm triệu tập, chủ trì và làm chủ 
tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có 
những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp. 
Phó Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch trong trường hợp được Chủ 
tịch uỷ quyền và đã thông báo cho Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch không 
ủy quyền cho Phó Chủ tịch hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm 
giam, đang chấp hành hình phạt tụ, 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 



 42

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. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng 
quản trị gửi báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo hoạt động của công ty, báo cáo 
kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại Đại hội 
đồng cổ đông. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội 
đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày. 

Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của 
nhiệm kỳ Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm 
quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết 
thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số 
phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số 
phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên này bầu một người trong số 
họ triệu tập họp Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị 
thường kỳ, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất ba (03) ngày 
trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, 
nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một lần. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần 
thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp 
Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một 
trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp 
và các vấn đề cần bàn:  

a. Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) Người quản lý doanh nghiệp khác; 

b. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; 

c. Ban kiểm soát. 

4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 phải được tiến hành trong 
thời hạn bẩy (07) ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản 
trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về 
những thiệt hại xảy ra đối với công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề 
cập đến ở Khoản 3 Điều 27 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị. 
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5. Trường hợp có yêu cầu của kiểm toán viên độc lập, Chủ tịch Hội đồng quản 
trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công 
ty. 

6. Các cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành ở địa chỉ đã đăng ký 
của Công ty hoặc những địa chỉ khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết 
định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được sự nhất trí của Hội đồng quản trị. 

   Thành viên Hội đồng Quản trị được tham dự và biểu quyết thông qua hội 
nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác. 

7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên 
Hội đồng quản trị ít nhất ba (03) ngày qua phương thức thư điện tử và điện thoại cho 
các thành viên trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông 
báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo 
họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ 
chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những 
vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho 
những thành viên Hội đồng không thể dự họp.    

Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương 
tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng 
quản trị được đăng ký tại công ty. 

8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành các 
quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt 
trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được uỷ quyền ). Trường hợp 
không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại 
trong thời hạn bẩy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu 
tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự 
họp.  

Mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được uỷ quyền trực tiếp có 
mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ có một (01) phiếu biểu 
quyết; 

9. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ 
một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty 
và biết bản thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai bản chất, nội 
dung của quyền lợi đó trong cuộc họp mà Hội đồng quản trị lần đầu tiên xem xét 
vấn đề ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp một thành viên Hội đồng 
quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, 
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giao dịch được ký với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai 
các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau 
khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc 
hợp đồng liên quan.  

10. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở ý 
kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có mặt (trên 50%). 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. 

11.  Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức nghị sự 
giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở 
những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có 
thể: 

a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu 
trong cuộc họp; 

b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. 

Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua 
điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác (kể cả việc sử dụng 
phương tiện này diễn ra vào thời điểm thông qua Điều lệ hay sau này) hoặc là kết 
hợp tất cả những phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc 
họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ 
chức theo quy định này là địa điểm mà nhóm thành viên Hội đồng quản trị đông 
nhất tập hợp lại, hoặc nếu không có một nhóm như vậy, là địa điểm mà Chủ toạ 
cuộc họp hiện diện. 

Các quyết định được thông qua trong một cuộc họp qua điện thoại được tổ 
chức và tiến hành một cách hợp thức sẽ có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp 
nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên 
Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này. 

12. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phải 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 các thành viên 
Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ.  

13. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội 
đồng quản trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công 
việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội 
dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi.  Biên bản họp 
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Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của chủ tọa và người 
ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 16 Điều này. 

14. Hội đồng quản trị có thể thành lập và uỷ quyền cho các tiểu ban trực 
thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội 
đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội 
đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được uỷ thác, các tiểu ban phải 
tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể điều 
chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng 
quản trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với 
tư cách thành viên của tiểu ban nhưng (a) phải đảm bảo số lượng thành viên bên 
ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên của tiểu ban và (b) nghị quyết của các tiểu 
ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp 
của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị. 

15. 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 sẽ được coi là có giá trị pháp lý kể cả trong trong trường hợp việc bầu, chỉ 
định thành viên của tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị có thể có sai sót. 

16.  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 khoản 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Điều này thì biên bản này 
có hiệu lực. 

Điều 28. 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 và các tiểu ban 
khác. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, 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 là thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực 
thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng 
quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ 
công ty. 
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VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC, NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 
KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY 

Điều 29. Tổ chức bộ máy quản lý 

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách 
nhiệm trước Hội đồng quản trị và trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. 
Công ty có một (01) Tổng Giám đốc, một (01) Kế toán trưởng, có thể có thêm các 
chức danh Phó Tổng giám đốc. Các chức danh này là các chức vụ quản lý Công ty. 
Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thực hiện 
bằng nghị quyết Hội đồng quản trị được thông qua một cách hợp thức. 

Điều 30. Người quản lý doanh nghiệp 

1. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng 
quản trị, Công ty được tuyển dụng Người quản lý doanh nghiệp cần thiết, với số 
lượng và chất lượng phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý công ty do Hội đồng 
quản trị đề xuất tuỳ từng thời điểm. Người quản lý doanh nghiệp phải có sự mẫn cán 
cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra. 

2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao 
động đối với Tổng Giám đốc sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với 
những Người quản lý doanh nghiệp khác sẽ do Hội đồng quản trị quyết định sau khi 
tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc. 

Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám 
đốc  

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một 
người khác làm Tổng Giám đốc và ký hợp đồng trong đó quy định mức lương, thù 
lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan.  

2. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là năm (05) năm trừ khi Hội đồng quản trị 
có quy định khác 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. Tổng Giám đốc không phải là người mà 
pháp luật cấm giữ chức vụ này. 

3. Tổng Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:  

a. Thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội 
đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội 
đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

b. Quyết định các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản 
trị, bao gồm việc thay mặt công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ 
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chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo 
những thông lệ quản lý tốt nhất; 

c. Kiến nghị số lượng và các loại Người quản lý doanh nghiệp mà công ty 
cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm nhằm thực hiện 
các hoạt động quản lý tốt theo đề xuất của Hội đồng quản trị, và tư vấn để Hội 
đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác 
của hợp đồng lao động của Người quản lý doanh nghiệp; 

d. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người 
lao động, mức lương, thù lao, các lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều 
khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ; 

e. Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng 
quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ 
sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm 
(05) năm; 

f. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty; 

g. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty 
(sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng 
quý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả 
bản cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển 
tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình để Hội đồng quản trị 
thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty; 

h. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các 
quy chế của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của 
Tổng Giám đốc và pháp luật. 

4. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội 
đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo 
các cơ quan này khi được yêu cầu.  

5. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng Giám đốc khi có từ hai phần ba 
trở lên thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành (trong 
trường hợp này không tính biểu quyết của Tổng Giám đốc) và bổ nhiệm một Tổng 
Giám đốc mới thay thế.  

Điều 32. Thư ký Công ty 

Hội đồng quản trị sẽ chỉ định một (01) hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty 
với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng 
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quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định 
pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay 
nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tuỳ từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký 
Công ty bao gồm: 

1. Chuẩn bị các cuộc họp của 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. 

2. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp. 
3. Tham dự các cuộc họp. 
4. Đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp. 
5. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị 

và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.  
Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp 

luật và Điều lệ công ty. 

IX. BAN KIỂM SOÁT 

Điều 33. Thành viên Ban kiểm soát 

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải là ba (03) thành viên. Thành viên 
Ban Kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau: 

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm 
thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp; 

b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, 
kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp; 

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản 
trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác; 

d. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ 
đông hoặc người lao động của công ty. 

e. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; 
f. Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập 

thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó. 

2. Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên là Trưởng ban. Trưởng ban 
kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán. Trưởng ban kiểm soát có các quyền 
và trách nhiệm sau: 

        a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 
        b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Người quản lý doanh 
nghiệp khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; 
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        c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội 
đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông; 

3. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát  

a. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến 
các ứng viên Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng viên Ban kiểm soát 
được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây: 

- Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 
- Trình độ học vấn; 
- Trình độ chuyên môn; 
- Quá trình công tác; 
- Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Ban kiểm 

soát và các chức danh quản lý khác; 
- Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường 

hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Ban kiểm soát của Công ty; 
- Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có); 
- Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có); 
- Các thông tin khác (nếu có). 
b. 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. Việc đề cử người vào Ban 
Kiểm soát thực hiện như sau: 

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ 
phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên, từ 15% 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 cử 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 cử viên, từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 
bảy (07) ứng viên, từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào 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; 
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c. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và 
ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử 
thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại quy 
chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử 
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.    

d. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát phải thực hiện theo 
phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết 
tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban 
Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình 
cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được 
xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số 
phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. 
Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành 
viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên 
có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều 
lệ công ty. 

3. Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm 
kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể 
được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

4. Thành viên Ban kiểm soát không còn tư cách thành viên trong các 
trường hợp sau:  

g. Thành viên đó bị pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát; 
h. Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở 

chính cho Công ty; 
i. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Ban kiểm 

soát có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực 
hành vi dân sự; 

j. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát 
liên tục trong vòng sáu tháng (06) không được sự chấp thuận của Ban kiểm soát và 
Ban kiểm soát ra quyết định rằng chức vụ của người này bị bỏ trống; 

k. Thành viên đó bị cách chức thành viên Ban kiểm soát theo quyết định 
của Đại hội đồng cổ đông. 
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Điều 34. Ban kiểm soát 

1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách 
nhiệm theo quy định tại Điều 170 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu 
là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây: 

a. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi 
vấn đề liên quan; 

b. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán 
trước khi bắt đầu việc kiểm toán; 

c. Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm 
bảo sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài công ty với kinh nghiệm trình độ 
chuyên môn phù hợp vào công việc của công ty nếu thấy cần thiết; 

d. Kiểm tra các báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý. Rà soát hợp đồng, 
giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị 
hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có 
phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông. 

e. Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả 
kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập 
muốn bàn bạc; 

f. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của 
ban quản lý công ty; 

g. Xem xét báo cáo của công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi 
Hội đồng quản trị chấp thuận; 

h. Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản 
lý. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người quản lý doanh 
nghiệp khác phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của 
Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Thư ký Công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ 
bản sao các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các thành viên Hội 
đồng quản trị và bản sao các biên bản họp Hội đồng quản trị sẽ phải được cung cấp 
cho thành viên Ban kiểm soát vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng 
quản trị. 

3. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban 
kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối 
thiểu hai (02) lần một năm và số lượng thành viên tham gia các cuộc họp tối thiểu 
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là hai (02) người. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Thư ký 
và các Thành viên Ban Kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào các 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. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành 
viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và đại diện công ty kiểm toán 
độc lập tham dự và trả lời các vấn đề mà các Thành viên Ban Kiểm soát quan tâm. 

4. Thành viên Ban kiểm soát được nhận thù lao công việc của mình dưới tư 
cách là thành viên Ban kiểm soát. Tổng mức thù lao cho các thành viên Ban kiểm 
soát là 1% lợi nhuận sau thuế. Ban kiểm soát sẽ quyết định mức thù lao của từng 
thành viên Ban kiểm soát trên cơ sở về nghĩa vụ và quyền lợi của từng thành viên. 
Thành viên của Ban kiểm soát được thanh toán các khoản chi phí đi lại, khách sạn 
và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban 
kiểm soát hoặc thực thi các hoạt động khác của Ban kiểm soát. 

X. NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 
THÀNH VIÊN BAN KIỂM  SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI QUẢN 
LÝ DOANH NGHIỆP KHÁC 

Điều 35. Trách nhiệm cẩn trọng: 

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và 
Người quản lý doanh nghiệp khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của 
mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng 
quản trị, một cách trung thực vì lợi ích cao nhất của Công ty và với mức độ cẩn 
trọng mà một người thận trọng phải có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong 
hoàn cảnh tương tự. 

Điều 36. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi  

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc 
và Người quản lý doanh nghiệp khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh 
doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không 
được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay 
để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc 
và Người quản lý doanh nghiệp khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị 
tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được 
hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.  

3. Công ty không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội 
đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Người quản lý doanh 
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nghiệp khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp 
nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp các khoản vay 
hoặc bảo lãnh nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. 

4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên 
Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Người quản lý 
doanh nghiệp khác hoặc những người liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp 
hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 
Tổng Giám đốc, Người quản lý doanh nghiệp khác hoặc những người liên quan 
đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong 
các trường hợp sau đây: 

a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi 
trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao 
dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của Người quản lý doanh nghiệp hoặc 
thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban 
liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực hiện 
hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của 
những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan;  

b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% của tổng giá trị tài sản 
được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng 
hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của Người quản lý doanh 
nghiệp hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các cổ đông không 
có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ 
phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này; 

c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công 
bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của công ty vào 
thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc một tiểu ban trực 
thuộc Hội đồng quản trị hay các cổ đông cho phép thực hiện. 

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, 
Người quản lý doanh nghiệp khác và những người có liên quan với các thành viên 
nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty 
hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện giao dịch có liên quan.  

Điều 37. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường  

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc 
và chức vụ quản lý, Người quản lý doanh nghiệp khác vi phạm nghĩa vụ, trách 
nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự mẫn 
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cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi 
vi phạm của mình gây ra. 

2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một 
bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, 
hành chính và không phaỉ là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người 
đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, Người quản lý doanh nghiệp, 
nhân viên hoặc là đại diện được Công ty uỷ quyền hoặc người đó đã hoặc đang 
làm theo yêu cầu của Công ty với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Người 
quản lý doanh nghiệp, nhân viên hoặc đại diện theo uỷ quyền của công ty với điều 
kiện người đó đã hành động trung thực cẩn trọng và mẫn cán vì lợi ích  hoặc 
không chống lại lợi ích cao nhất của Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và 
không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của 
mình. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo uỷ 
quyền của công ty, thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, Người 
quản lý doanh nghiệp, nhân viên hoặc là người đại diện theo uỷ quyền của công ty 
được công ty bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, 
kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện Công ty là người khởi kiện) trong các trường hợp 
sau: 

a. Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích và không mâu thuẫn với 
lợi ích của Công ty; 

b. Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện trách 
nhiệm của mình. 

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

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

Điều 38. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập trong khoản 3 Điều 24 và khoản 3 
Điều 33 Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua người được uỷ quyền, gửi văn 
bản yêu cầu được kiểm tra danh sách cổ đông, các biên bản họp Đại hội đồng cổ 
đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó trong giờ làm việc và tại trụ sở chính 
của công ty. Yêu cầu kiểm tra do đại diện hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ 



 55

đông phải kèm theo giấy uỷ quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản 
sao công chứng của giấy uỷ quyền này. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc 
và Người quản lý doanh nghiệp khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của 
Công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những 
mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được 
bảo mật. 

3. Công ty sẽ phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh 
quyền sở hữu tài sản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên 
bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng 
quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và 
bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi 
khác với điều kiện là các cổ đông và cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo 
về địa điểm lưu trữ các giấy tờ này. 

4. Điều lệ Công ty phải được công bố trên website của Công ty.  

XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN 

Điều 39. Công nhân viên và công đoàn 

1. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn 
đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động thôi việc, lương, bảo hiểm 
xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và Người quản lý 
doanh nghiệp. 

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

XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 

Điều 40. 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 giữ lại của Công ty nhưng không được vượt quá mức do 
Hội đồng quản trị đề xuất sau khi đã tham khảo ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ 
đông. 
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2. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể quyết định 
tạm ứng thanh toán 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 đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh 
toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan 
thực thi nghị quyết 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 ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã 
chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp 
mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về 
khoản tiền Công ty chuyển cho cổ đông thụ hưởng. Việc thanh toán cổ tức đối với 
các cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán có thể được tiến hành thông 
qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. 

6. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua 
nghị quyết xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày 
đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu chứng khoán 
khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận 
thông báo hoặc tài liệu khác. 

6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận. 

Việc trích lập quỹ được thực hiện theo quy định của Pháp luật và do Đại hội 
đồng cổ đông Công ty quyết định. Hàng năm Hội đồng quản trị Công ty kiến nghị 
mức trích lập các quỹ và trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn. 

XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH 
VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN 

Điều 41. Tài khoản ngân hàng 

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

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

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Một hàng 
năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên 
bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày 
thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó. 

Điều 43. Chế độ kế toán 

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS) 
hoặc hệ thống kế toán khác được Bộ Tài chính chấp thuận. 

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài nếu 
cần. Công ty lưu giữ hồ sơ kế toán theo loại hình của các hoạt động kinh doanh mà 
Công ty tham gia. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải 
đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty. 

3. Công ty sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán. 

XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ 
THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG 

Điều 44. Báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và quý 

1. Công ty phải lập bản báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của pháp 
luật cũng như các quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải 
được kiểm toán theo quy định tại Điều 46 của Điều lệ này, và trong thời theo quy 
định của pháp luật kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính 
hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho cơ quan thuế có thẩm 
quyền, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán (đối với Công 
ty niêm yết) và cơ quan đăng ký kinh doanh. 

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Công 
ty trong năm tài chính và bản cân đối kế toán phản ánh một cách trung thực và 
khách quan tình hình các hoạt động của Công ty cho đến thời điểm lập báo cáo, 
báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Trường hợp Công ty 
là một công ty mẹ, ngoài báo cáo tài chính năm còn phải bao gồm bản cân đối kế 
toán tổng hợp về tình hình hoạt động của Công ty và các công ty con vào cuối mỗi 
năm tài chính. 
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3. Công ty phải lập các báo cáo sáu tháng và quý theo các quy định của Uỷ 
ban Chứng khoán Nhà nước và nộp cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Sở Giao 
dịch Chứng khoán (đối với Công ty niêm yết) và nộp cho cơ quan thuế hữu quan 
và cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

4. Các báo cáo tài chính được kiểm toán (bao gồm cả ý kiến của kiểm toán 
viên), báo cáo sáu tháng và quý (đối với Công ty niêm yết/ đại chúng quy mô lớn) 
của công ty phải được công bố trên website của Công ty. 

5. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp 
bản báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán, báo cáo sáu tháng và quý trong 
giờ làm việc của Công ty, tại trụ sở chính của Công ty và phải trả một mức phí hợp 
lý cho việc sao chụp. 

Điều 45. Báo cáo thường niên 

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

XVI.       KIỂM TOÁN CÔNG TY 

Điều 46. Kiểm toán 

1. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán 
độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp 
pháp tại Việt Nam và được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán 
cho các công ty niêm yết, Các nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện 
việc kiểm toán cho Công ty phải được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, 
và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị 
này tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa 
trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị. Công ty phải 
chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết 
thúc năm tài chính. 

2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài 
chính năm phản ánh các khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình 
báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày kết thúc 
năm tài chính.  

3. Một bản sao của báo cáo kiểm toán sẽ phải được gửi đính kèm với mỗi 
bản báo cáo kế toán năm của Công ty. 

4. Kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán Công ty sẽ được phép tham dự 
các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các 
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thông tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được quyền 
nhận và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến kiểm toán. 

XVII.  CON DẤU  

Điều 47. Quy định về con dấu Công ty và lưu giữ tài liệu của Công ty 

1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty 
và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp và Điều lệ công ty. 

a. Khi có sự thay đổi về con dấu, Công ty có quyền quyết định về hình 
thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.  

b. Con dấu công ty được thể hiện là hình tròn, mực sử dụng màu đỏ, kích 
cỡ của con dấu là 36mm. Nội dung con dấu Công ty thể hiện những thông tin sau 
đây: a) Tên doanh nghiệp; b) Mã số doanh nghiệp c) Tên tỉnh nơi doanh nghiệp đặt 
trụ sở (tỉnh Hải Dương). 

c. Công ty chỉ có một con dấu doanh nghiệp.  
d. Sau khi khắc con dấu, Công ty thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng 

ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp. Công ty chỉ được sử dụng con dấu sau khi mẫu con dấu được đăng 
tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Con dấu được sử dụng 
trong các trường hợp theo quy định của pháp luật về việc sử dụng dấu. 

e. Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu giao cho người đại diện theo 
pháp luật của công ty. 

f. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính 
xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của 
mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu.  

g. Tranh chấp về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh 
nghiệp, việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu doanh nghiệp được giải quyết tại 
Tòa án hoặc trọng tài. 

2. Chế độ lưu giữ tài liệu của Công ty gồm: 
a. Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty, Quy chế quản lý nội 

bộ của Công ty, Sổ đăng ký cổ đông, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, 
Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. 

b. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận quyền sở hữu 
công nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký chất lượng sản phẩm. 

c. Các tài liệu và giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản của Công ty. 
d. Các tài liệu và giấy tờ liên quan đến sản xuất kinh doanh của Công ty. 
e. Biên bản Đại hội đồng cổ đông, biên bản họp HĐQT; các quyết định đã 

được thông qua. 
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f. Báo cáo Ban kiểm soát, kết luận của cơ quan thanh tra, kết luận của tổ 
chức kiểm toán độc lập. 

g. Sổ sách kế toán, các chứng từ kế toán, báo cáo tài chính hàng năm. 
h. Các tài liệu liên quan đến người lao động đang làm việc tại công ty: 

BHXH, hợp đồng lao động. 

Lưu giữ các tài liệu trên ở trụ sở chính của Công ty, thời hạn lưu giữ theo 
quy định của Pháp luật. 

XVIII. GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP VÀ THANH LÝ 

Điều 48. Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp  

1. Công ty bị giải thể trong các trường hợp sau đây: 

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

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

c. Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của 
Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển 
đổi loại hình doanh nghiệp; 

d. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và 
nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp 
tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy 
định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ 
của doanh nghiệp. 

3. 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 thông báo hay xin chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo 
quy định. 

Điều 49. Gia hạn hoạt động 

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất bảy (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 thêm một thời 
gian theo đề nghị của Hội đồng quản trị. 
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2. Thời hạn hoạt động sẽ được gia hạn khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu 
bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện 
được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Điều 50. Thanh lý 

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

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về 
ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý sẽ 
thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước 
Toà án và các cơ quan hành chính. Trình tự và thủ tục giải thể thực hiện theo quy 
định tại Điều 208 Luật doanh nghiệp và quy định của Pháp luật. 

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

a. Các chi phí thanh lý; 
b. Tiền lương và chi phí bảo hiểm cho công nhân viên; 
c. Thuế và các khoản nộp cho Nhà nước; 
d. Các khoản vay (nếu có); 
e. Các khoản nợ khác của Công ty; 
f. Số dư còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến 

(đ) trên đây sẽ được phân chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi sẽ ưu tiên thanh 
toán trước. 

XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 

Điều 51. Giải quyết tranh chấp nội bộ 

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

a. Cổ đông với Công ty;  

b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc  
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Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng 
và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ 
tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh 
chấp và yêu cầu từng bên trình bày các yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp 
trong vòng 15 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 Đại đồng hội cổ đông chỉ định một chuyên gia độc lập để 
hành động với tư cách là trọng tài cho quá trình giải quyết tranh chấp.  

2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần 
từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không 
được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài 
kinh tế hoặc Toà án kinh tế. 

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

XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 

Điều 52. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ 

1. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại Hội Đồng Cổ Đông 
xem xét quyết định. 

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

XXI. NGÀY HIỆU LỰC  

Điều 53. Ngày hiệu lực 

1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 53 Điều, được Đại hội đồng cổ đông 
Công ty Cổ phần Dược VTYT Hải Dương nhất trí thông qua theo Nghị quyết Đại 
hội cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28 tháng 4 năm 2021. Điều lệ được ban 
hành theo quy định của Pháp luật. 

2. Điều lệ này thay thế Điều lệ đã ban hành ngày 26 tháng 5 năm 2020 đã 
nộp về Sở Kế hoạch đầu tư. 

3. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2021 đã nộp về Sở Kế hoạch Đầu 
tư. 
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4. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 

 Hải Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2021 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 

CỦA CÔNG TY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 01 

CHI TIẾT VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TỪ NGÀY THÀNH LẬP ĐẾN NAY 
VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP TẠI NGÀY THÀNH 

LẬP CÔNG TY 

 

1. Chi tiết vốn điều lệ của Công ty 

STT Tháng Vốn điều lệ Ghi chú 

1 04/2003 10.260.000.000 Cổ phần hóa 

2 11/2010 30.000.000.000 
Phát hành cho cổ đông hiện hữu, phát 
hành cho CBNV, Phát hành cho cổ đông 
chiến lược 
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3 10/2016 60.000.000.000 
Phát hành cho cổ đông hiện hữu để trả cổ 
tức năm 2016 

4 10/2019 80.000.000.000 
Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi năm 
2018 thành cổ phiếu. 

5 05/2020 99.999.450.000 
Phát hành cho cổ đông hiện hữu để trả cổ 
tức năm 2019 

 

2. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các Cổ đông Sáng lập vào ngày thành lập 
Công ty 

TT 
Tên Tổ 
chức/Cá 

nhân 
Địa chỉ thường trú 

Số 
CMT/HC-
ĐKKD 

Số vốn 
góp 

(1.000 
VNĐ) 

Tỷ lệ 
nắm 
giữ 
(%) 

1 
TRẦN VĂN 
OANH 

Số 7, phố Nguyễn Trãi, P. 
Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, 
Tỉnh Hải Dương, Việt Nam 

141943915 80.000 0,78 

2 
LÊ VĂN 
HÒA 

Tập thể Công ty Dược VTYT 
Hải Dương, đường An Thái, 
P. Bình Hàn, TP Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương, Việt Nam 

140040346 80.000 0,78 

3 
ĐẶNG 
VĂN TƯ 

Số 87, Phố Trần Hưng Đạo, 
P. Trần Hưng Đạo, TP.Hải 
Dương, Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam 

140014673 80.000 0,78 

4 
NGUYỄN 
XUÂN 
TRANG 

Số 15 Mạc Đĩnh Chi, P. Lê 
Thanh Nghị, TP. Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương 

142350277 80.000 0,78 

5 
NGUYỄN 
THỊ TÚ 
ANH 

Số nhà 32, phố Ga, P. 
Nguyễn Trãi, TP. Hải 
Dương, Tỉnh Hải Dương, 

142490544 80.000 0,78 
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TT 
Tên Tổ 
chức/Cá 

nhân 
Địa chỉ thường trú 

Số 
CMT/HC-
ĐKKD 

Số vốn 
góp 

(1.000 
VNĐ) 

Tỷ lệ 
nắm 
giữ 
(%) 

Việt Nam. 

6 
NGUYỄN 
VĂN TÚC 

Số nhà 140, Đại lộ Trần 
Hưng Đạo, P. Ngọc Châu, 
TP. Hải Dương, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam 

140218516 50.000 0,49 

7 
VƯƠNG 
THỊ MÍCH 

Số nhà 17/4, phố Chi Lăng, 
P. Nguyễn Trãi, TP. Hải 
Dương, Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam. 

141412542 50.000 0,49 

8 
CHU VĂN 
LONG 

Tập thể Công ty Dược VTYT 
Hải Dương, đường An Thái, 
P. Bình Hàn, TP. Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương, Việt Nam 

142225206 50.000 0,49 

TỔNG CỘNG 550.000 5,37 

 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY CHẾ QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hải Dương, tháng 4 năm 2021 
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CĂN CỨ: 
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 
-   Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14; 
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật 
Chứng khoán; 
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị 
định 155/2020/NĐ-CP. 
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương, 

 

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh: 

1. Quy chế quản trị công ty Quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty 
nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Cổ đông đồng thời thiết lập những chuẩn 
mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban 
Kiểm soát, Ban Giám đốc và Cán bộ quản lý, đảm bảo hoạt động của Công ty được 
ổn định và phát triển đúng mong đợi của cổ đông.  

2. Quy chế này được áp dụng cho tất cả các Cổ đông và các thành viên không phải 
là cổ đông song có tham gia vào việc quản lý điều hành hoạt động của Công ty.   

Điều 2. Giải thích thuật ngữ 

1. Những từ ngữ 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 liên quan đến công ty. Các nguyên tắc quản trị công ty bao 
gồm: 

- Đảm bảo một cơ cấu quản trị hợp lý; 

Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người có liên quan; 

- Đối xử công bằng giữa các cổ đông; 

- Minh bạch trong hoạt động của công ty; 

b. "Công ty" là Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương. 

c. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành (sau đây gọi là thành viên không 
điều hành) là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng giám đốc, Phó 
Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định 
của Điều lệ công ty. 
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d. Người điều hành doanh nghiệp là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán 
trưởng công ty. 

e. "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật 
doanh nghiệp, khoản 46  Điều 4 Luật chứng khoán; 

f. "Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 6 Luật chứng khoán; 

2. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản 
pháp luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản 
đó. 

Điều 3. Điều lệ công ty 

1. Điều lệ công ty không được trái với các quy định tại Luật Doanh nghiệp và các 
văn bản pháp luật có liên quan. 

2. Công ty tham chiếu Điều lệ mẫu để xây dựng Điều lệ công ty. 

Điều 4. Quy chế quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông thông 
qua Quy chế quản trị công ty. Quy chế quản trị công ty không được trái với quy 
định pháp luật và điều lệ Công ty. Quy chế quản trị được công bố trên trang thông 
tin điện tử của công ty. Quy chế quản trị công ty gồm các nội dung chủ yếu sau: 

a. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Phụ lục 1 

đính kèm); 

b. Trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội 
đồng quản trị (Phụ lục 2 đính kèm); 

c. Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị (Phụ lục 3 đính kèm); 

d. Quy trình, thủ tục về việc thành lập và hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng 
quản trị. (Phụ lục 4 đính kèm); 

e. Trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Ban 
Kiểm soát (Phụ lục 5 đính kèm); 

f. Trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Ban Giám đốc (Phụ lục 6 đính 

kèm) 

g. Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và 
Ban Giám đốc; (Phụ lục 7 đính kèm); 

h. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với 
thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các 
người điều hành doanh nghiệp khác; (Phụ lục 8 đính kèm); 



  8  
 
 
 

2. Ngoài ra, Quy chế quản trị công ty dẫn chiếu đến một số quy định trong Điều lệ 
Công ty; các quy chế, quy trình quản trị nội bộ của Công ty. 

 

CHƯƠNG II: CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ 

Điều 5. Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty 

Công ty hoạt động theo mô hình tổ chức quản lý sau: 

1. Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định 
cao nhất của công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ theo 
quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này. 

2. Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị giám sát và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh và các công 
việc của Công ty. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất 
cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ 
đông.  

3. Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát là cơ quan thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 
(Giám đốc) công ty trong việc quản lý và điều hành công ty. 

4. Tổng giám đốc công ty 

Tổng giám đốc là người điều hành công việc sản xuất 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 pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. 

 

CHƯƠNG III: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CỔ ĐÔNG  

Điều 6.  Quyền và nghĩa vụ của cổ đông 

1. Cổ đông có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, 
các văn bản pháp luật liên quan và Điều 11, Điều 12 Điều lệ công ty, đặc biệt là: 

a. Quyền tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ và được ghi 
trong sổ cổ đông của công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 
Điều 127 của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan, Điều 
lệ công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
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b. Quyền được đối xử công bằng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ 
đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp công ty có các 
loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải 
được công bố đầy đủ cho cổ đông và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

c. Quyền được thông báo đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường về hoạt 
động của công ty; 

d. Quyền tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông theo Quy chế làm 
việc của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông 
qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty 
quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết; 

e. Quyền được ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ 
thông của từng cổ đông trong công ty; 

f. Nghĩa vụ tuân thủ Điều lệ công ty và các quy chế nội bộ của Công ty; chấp hành 
nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 

g. Nghĩa vụ cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần. 

h. Nghĩa vụ 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. 

2. Cổ đông có quyền bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của mình. Trong trường hợp 
nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị vi phạm 
pháp luật hoặc vi phạm những quyền lợi cơ bản của cổ đông theo quy định của pháp 
luật, cổ đông có quyền đề nghị hủy nghị quyết đó theo trình tự, thủ tục pháp luật quy 
định. Trường hợp các nghị quyết đó vi phạm pháp luật gây tổn hại tới công ty, Hội 
đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc phải đền bù cho công ty theo trách 
nhiệm của mình. Cổ đông có quyền yêu cầu công ty bồi thường tổn thất theo quy 
định của pháp luật. 

Điều 7. Trách nhiệm của cổ đông lớn  

1. Cổ đông lớn không được lợi dụng ưu thế của mình gây tổn hại đến các quyền, lợi 
ích của công ty và của các cổ đông khác. 

2. Cổ đông lớn có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật. 
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CHƯƠNG IV: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 8.  Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường 

1. Đại hội đồng cổ đông 

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội 
đồng cổ đông bất thường theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Đại 
hội đồng cổ đông thường niên phải được tổ chức mỗi năm 01 (một) lần trong thời hạn 
04 (bốn) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trong trường hợp cần thiết, 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.  

Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định tại 
Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

2. Thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định tại Khoản 4 
Điều 13 Điều lệ Công ty. 

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

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải lập danh sách cổ đông có quyền dự 
họp Đại hội đồng cổ đông, cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến 
danh sách cổ đông, lập chương trình và nội dung cuộc họp, chuẩn bị tài liệu, xác 
định thời gian và địa điểm họp, gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền 
dự họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan và 
Điều lệ công ty, gồm các nội dung chính sau: 

a. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng 
cổ đông; Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 17 
Điều lệ Công ty. 

b. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông: 

Cách thức đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định tại thông 
báo họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm đăng ký tham dự theo cách 
thức đã ghi trong thông báo. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc 
họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ.  

c. Cách thức bỏ phiếu 

Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 
Điều 19 Điều lệ Công ty.  

Ngoài phương thức bỏ phiếu trực tiếp vào hòm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông, Công 
ty cố gắng tối đa trong việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có 
bỏ phiếu từ xa, biểu quyết thông qua họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. 
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Cổ đông có thể tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử 
hoặc hình thức điện tử khác. 

d. Cách thức kiểm phiếu. 

Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được 
uỷ quyền có quyền biểu quyết thẻ biểu quyết/ phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số 
đăng ký, số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Cổ đông tiến hành biểu quyết bằng 
cách lựa chọn phương án tán thành/ không tán thành/ không có ý kiến với các nội 
dung biểu quyết ghi trên phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu đặt tại phòng họp. 
Phiếu biểu quyết hợp lệ và đã có chữ ký của Cổ đông là bằng chứng xác nhận ý kiến 
biểu quyết của Cổ đông về vấn đề được nêu trong phiếu.  

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm phiếu, tổng hợp kết quả chi tiết từng nội dung 
biểu quyết trên phiếu biểu quyết (tán thành/ không tán thành/ không có ý kiến).   

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ tay 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 nhưng không 
vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, công ty phải chỉ định tổ 
chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu; 

e. Thông báo kết quả kiểm phiếu 

Kết quả kiểm phiếu được thông báo ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ sau khi hoàn thành 
việc kiểm phiếu. 

f. Hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 23 Điều lệ 
Công ty.  

g. Lập biên bản Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 22 Điều lệ Công ty. 

h. Thông báo quyết định của Đại hội đồng cổ đông ra công chúng:  

Việc thông báo quyết định của Đại hội đồng cổ đông ra công chúng tuân thủ quy 
định Công bố thông tin của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản 
pháp luật có liên quan. 

4. Công ty tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục về triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo 
quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các quy định nội bộ của công ty.  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. Danh sách cổ đông có 
quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn mười (10) ngày trước 
ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông; Xác định thời gian và địa điểm tổ chức 
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đại hội. Công ty không hạn chế cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông, tạo điều kiện 
cho cổ đông thực hiện việc uỷ quyền đại diện tham gia Đại hội đồng cổ đông. Công 
ty hướng dẫn thủ tục ủy quyền và lập giấy ủy quyền cho các cổ đông theo quy định. 

     Hình thức họp trực tuyến có thể được áp dụng khi cần thiết. Trong trường hợp tổ 
chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử: Công ty cung cấp tên đăng 
nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để cổ đông và người đại diện theo ủy quyền (nếu 
có) truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, tham dự và thực hiện quyền 
biểu quyết, bầu cử. 

5. Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập Đại hội đồng cổ đông sắp xếp chương 
trình nghị sự, bố trí địa điểm và thờ i gian hợp lý để thảo luận và biểu quyết từng vấn 
đề trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. 

6. Hàng năm công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định 
của Luật Doanh nghiệp. Việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ 
chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 

7. Tham dự Đại hội đồng cổ đông của kiểm toán viên độc lập: Kiểm toán viên hoặc 
đại diện công ty kiểm toán được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để 
phát biểu ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề liên quan đến Báo cáo tài 
chính năm trong trường hợp Báo cáo kiểm toán có các khoản ngoại trừ trọng yếu. 

8. Công ty quy định trong Điều lệ công ty các nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục 
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 
Trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản, công ty phải đảm bảo gửi, công bố đầy đủ tài 
liệu và đảm bảo thời gian hợp lý cho các cổ đông xem xét tài liệu trước khi gửi phiếu 
biểu quyết như trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 9. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng 
hình thức hội nghị trực tuyến và bỏ phiếu điện tử 

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông  

Việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo hình thức hội nghị trực tuyến thực hiện 
tương tự quy định tại Điều 8 Quy chế này. 

2. Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp và thông báo triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông  

a. Việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 
và thông báo việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ 
đông thực hiện tương tự quy định tại Điều 8 Quy chế này. 

b. Việc thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thực hiện theo 
quy định tại Điều 8 Quy chế này. Thông báo mời họp phải quy định rõ cách thức 



  13  
 
 
 

đăng ký và tham dự họp trực tuyến, cách thức bỏ phiếu điện tử và phải nêu rõ 
đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận. 

3. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông  

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (nếu có) tham dự họp thông qua hội 
nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực 
tuyến để thực hiện đăng ký tham dự họp. Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông một 
(01) tên đăng nhập kèm mật khẩu tương ứng để truy cập vào hệ thống nêu trên. 
Hướng dẫn cụ thể sẽ được ghi trong thông báo họp Đại hội đồng cổ đông và Quy 
chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. 

4. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông  

Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ 
phiếu điện tử thực hiện theo quy định tại Điều 15 Điều lệ Công ty và những cách 
thức được quy định tại thông báo họp Đại hội đồng cổ đông. 

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được tiến hành khi đáp ứng các quy 
định tại Điều 18 Điều lệ Công ty . 

6. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu, và thông báo kết quả kiểm phiếu 

a. Cách thức bỏ phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu 
điện tử sẽ được quy định chi tiết trong Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông của 
mỗi cuộc họp. 

b. Cổ đông dự họp thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử truy cập vào 
hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến quy định tại khoản 3 Điều này để thực 
hiện biểu quyết/ bầu cử. Khi cổ đông tiến hành bỏ phiếu điện tử, số ý kiến “Tán 
thành”, "Không tán thành”, “Không có ý kiến" đối với từng nội dung biểu quyết 
và số phiếu bầu cử cho từng ứng viên được ghi nhận trên hệ thống Đại hội đồng 
cổ đông trực tuyến.  

c. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa hoặc trưởng ban kiểm phiếu công bố ngay 
sau khi có kết quả kiểm phiếu.  

7. Hình thức và điều kiện để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông  

a. Hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thực hiện tương tự quy 
định tại Điều 8 Quy chế này. 

b. Điều kiện để nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
được quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty 

8. Lập nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến  
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Việc lập nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo Điều 
20 Điều lệ Công ty. 

9. Cách thức phản đối Nghị quyết, Biên bản của Đại hội đồng cổ đông  

Cách thức phản đối Nghị quyết, Biên bản của Đại hội đồng cổ đông được thông 
qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, hoặc thông qua theo hình thức 
bỏ phiếu điện tử thực hiện theo quy định tại Điều 8 Quy chế này. 

10. Công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  

Việc công bố nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện 
tương tự quy định tại Điều 8 Quy chế này. 

11. Hiệu lực của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, hoặc 
thông qua theo hình thức bỏ phiếu điện tử có giá trị tương đương nghị quyết được 
thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp và có hiệu lực theo quy 
định tại Điều 8 Quy chế này. 

12. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

Việc yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại 
Điều 23 Điều lệ Công ty. 

Điều 10. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông 
thường niên 

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tối 
thiểu phải bao gồm các nội dung sau: 

1. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm tài chính; 

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng 
thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 163 Luật Doanh nghiệp và 
Điều lệ công ty; 

3. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng 
quản trị; 

4. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị (nếu có); 

5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc; 

6. Kết quả giám sát đối với người điều hành doanh nghiệp khác; 

7. Các kế hoạch trong tương lai. 
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Điều 11. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường 
niên 

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tối 
thiểu phải bao gồm các nội dung sau: 

a. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng 
Thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 172 Luật Doanh nghiệp và 
Điều lệ công ty; 

b. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban 
kiểm soát; 

c. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty; 

d. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các người điều 
hành doanh nghiệp khác; 

e. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản 
trị, Tổng giám đốc và các cổ đông. 

 

CHƯƠNG V: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 12. Thành phần, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người. Thành phần, nhiệm kỳ 
của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 24 Điều lệ công ty. 

2. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên 
điều hành và các thành viên không điều hành. Tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội 
đồng quản trị phải là thành viên không điều hành. 

3. Công ty cần 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. 

Điều 13. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý 
doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp; 

b. Thành viên Hội đồng quản trị là những người không thuộc đối tượng mà pháp 
luật và Điều lệ công ty cấm làm thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng 
quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty 
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c. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và 
không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy 
định khác; 

d. Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản 
trị tại quá 05 công ty khác. 

e. Thành viên Hội đồng quản trị không được là thành viên Hội đồng quản trị, Giám 
đốc hoặc các chức danh quản lý khác tại các Công ty trong ngành dược khác. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị 
trong các trường hợp sau: 

a. Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định 
của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng 
quản trị; 

b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty; 

c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có 
những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi; 

d. Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong 
vòng sáu (06) tháng mà không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và Hội đồng 
quản trị quyết định chức vụ của người này bị bỏ trống; 

e. Thành viên đó bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

Điều 14. Thẩm quyền của Hội đồng quản trị  

1. Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các 
văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, đặc biệt là 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. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định đầu tư, giao dịch bán tài sản Công ty 
hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua tài sản có giá trị đến dưới 35% (ba mươi lăm 
phần trăm) tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi 
trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. 

3. Hội đồng quản trị thông qua việc công ty ký kết hợp đồng với những người được 
quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị dưới 35% tổng giá trị 
tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. 
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Điều 15. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định tại 
Điều 25 Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp; 

2. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước các cổ đông về hoạt động của công ty. 

3. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các 
quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, đối xử bình 
đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến 
công ty. 

4. Hội đồng quản trị xây dựng các quy định về trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, 
miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và trình tự, thủ tục tổ chức 
họp Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.  

5. Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng cơ chế đánh giá hoạt động, khen 
thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán 
bộ quản lý khác. 

6. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại 
hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 8 Quy chế này. 

Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch 
Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chịu trách nhiệm chung tổ chức thực hiện 
mọi công việc của Hội đồng quản trị; điều khiển Đại hội đồng cổ đông thường niên 
và bất thường theo quy định tại Điều lệ Công ty, tổ chức phân công nhiệm vụ cho 
các thành viên để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy 
định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng 
cổ đông và pháp luật về công việc của mình; 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản hoặc 
thông qua các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; việc ủy quyền cho 
các thành viên Hội đồng quản trị khác ký thay phải được thực hiện bằng văn bản. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập, chủ trì các cuộc họp Hội đồng quản trị và 
phân công thành viên Hội đồng quản trị chuẩn bị nội dung các cuộc họp Hội đồng 
quản trị, Đại hội đồng cổ đông; thông báo nội dung cuộc họp và yêu cầu Tổng giám 
đốc, Ban kiểm soát hoặc người điều hành khác (nếu thấy cần thiết) chuẩn bị các tài 
liệu, báo cáo; 
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4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng 
quản trị; nội dung phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phải được thể hiện 
dưới dạng văn bản và có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị theo dõi và đôn đốc quá trình thực hiện các nghị quyết 
của Hội đồng quản trị; 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền quyết định thông qua các hợp đồng mua, 
bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị đến dưới 5% (năm phần trăm) tổng giá 
trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty trong trường hợp ký 
kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh 
nghiệp. 

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền quyết định thông qua các hợp đồng mua, 
bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị dưới 35% (Ba mươi lăm phần trăm) 
tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ các hợp 
đồng và giao dịch quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp. 

8. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.  

9. Phó Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch trong trường hợp được Chủ 
tịch uỷ quyền và đã thông báo cho Hội đồng quản trị. Trong trường hợp Chủ tịch Hội 
đồng quản trị vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất 
khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình mà Chủ tịch không ủy quyền cho Phó Chủ 
tịch, các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị sẽ chỉ định Phó Chủ tịch. Trường 
hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì lý 
do nào đó, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ để thực 
hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc đa số quá bán. 

Điều 17. Người được Hội đồng quản trị ủy quyền 

1. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 
vắng mặt thì việc ủy quyền bằng văn bản cho thành viên Hội đồng quản trị khác thực 
hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty.  

2. Người được Hội đồng quản trị ủy quyền có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a. Là người thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị thực thi các quyền được ủy quyền 
khi Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt. 

b. Ký các văn bản được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền. 

c. Trực tiếp phụ trách một số công việc cụ thể do Chủ tịch Hội đồng quản trị phân 
công và ủy quyền. 
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d. Có quyền từ chối nhận ủy quyền khi xét thấy có những điều trái với pháp luật và 
Điều lệ Công ty. 

Điều 18. Quyền và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật doanh 
nghiệp, 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 trách nhiệm theo quy định tại Luật doanh nghiệp 
và Điều lệ công ty, ngoài ra phải đảm bảo các trách nhiệm sau: 

a. Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao 
nhất của cổ đông và của công ty; 

b. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến rõ ràng về các 
vấn đề được đưa ra thảo luận; 

c. Báo cáo kịp thời và đầy đủ Hội đồng quản trị các khoản thù lao mà họ nhận được 
từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác mà họ là người đại diện 
phần vốn góp của công ty; 

d. Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và thực hiện 
công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty theo quy định của 
pháp luật. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau 
khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo 
hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi 
phạm pháp luật và Điều lệ công ty. 

Điều 19. Cuộc họp Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị tổ chức họp theo đúng trình tự được quy định tại Điều lệ công 
ty. Việc tổ chức họp Hội đồng quản trị, chương trình họp và các tài liệu liên quan 
được thông báo trước cho các thành viên Hội đồng quản trị theo đúng thời hạn quy 
định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

2. Các thành viên Hội đồng quản trị có thể tham gia biểu quyết khi: 

a. Có mặt tại cuộc họp.  

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



  20  
 
 
 

c. Vắng mặt nhưng phiếu biểu quyết đựng trong phong bì dán kín được chuyển đến 
Chủ tịch Hội đồng quản trị ít nhất 01 giờ trước giờ khai mạc, và phong bì đựng 
phiếu biểu quyết của thành viên đó được mở trước sự chứng kiến của tất cả 
những người dự họp. 

3. Một thành viên Hội đồng quản trị có thể ủy quyền biểu quyết của mình tại cuộc 
họp Hội đồng quản trị cho một người khác nếu sự ủy quyền đó nhận được sự đồng ý 
của đa số các thành viên Hội đồng quản trị. 

4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị quyết định những vấn đề sau đây cần sự có mặt 
trực tiếp của các thành viên Hội đồng quản trị: 

a. Phê chuẩn kế hoạch chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Công ty. 

b. Bầu chọn Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

c. Bãi nhiệm Tổng Giám đốc và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới. 

d. Tái tổ chức hoặc giải thể công ty. 

e. Tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu. 

5. Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lập chi tiết và rõ ràng. Thư ký và Chủ 
tịch Hội đồng quản trị phải ký tên vào các biên bản cuộc họp. Biên bản họp Hội 
đồng quản trị phải được lưu giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

6. Quy định về tổ chức các cuộc họp tại công ty: 

a.  Hội đồng quản trị: Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị theo điều lệ 
quy định. HĐQT họp để xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, hoặc 
theo yêu cầu công việc, họp với các bộ phận theo chuyên đề.  

b. Họp giao ban, họp đột xuất:  

- Công ty tổ chức họp giao ban Văn phòng, định kỳ vào thứ 2 hàng tuần. Chủ trì 
cuộc họp là Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền.  

- Vì lý do bất khả kháng không tổ chức họp giao ban, Tổng Giám đốc sẽ ủy quyền 
cho Phòng Tổ chức Hành chính thông báo đến thành viên dự họp. 

- Chủ tịch HĐQT hoặc Ban Tổng Giám đốc có thể triệu tập các cuộc họp đột xuất 
để giải quyết công việc phát sinh trong quá trình hoạt động. 

c. Quy trình tổ chức họp: 

 Hội đồng quản trị quy định về tổ chức các buổi họp trong công ty theo quy trình 
sau: 

- Cán bộ được lãnh đạo phân công tổ chức họp chuẩn bị nội dung, phân công 
nhiệm vụ, thời gian, thành phần họp gửi ngay qua email đến các thành phần dự 
họp. 
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    + Các thành phần dự họp nghiên cứu nội dung, soạn các ý kiến đóng góp của mình 
gửi lại cho người chịu trách nhiệm tổ chức họp qua email. 

   + Người chịu trách nhiệm tổ chức họp tập hợp ý kiến của các thành phần dự họp  gửi 
email cho chủ toạ và các thành phần dự họp nghiên cứu (thời hạn là trước khi cuộc họp 
diễn ra ít nhất 60 phút). 

- Người chịu trách nhiệm tổ chức họp báo bộ phận hành chính về nội dung, thành 
phần, thời gian họp để hành chính chuẩn bị. 

- Các thành phần dự họp có mặt trước thời điểm họp ít nhất 05 phút, mang theo sổ, 
bút, tự in tài liệu họp cho mình, ý kiến dự định phát biểu. 

Trong cuộc họp chỉ thảo luận các nội dung cần giải quyết, không đọc lại các nội 
dung đã gửi email cho thành phần dự họp. 

- Người chịu trách nhiệm tổ chức họp ghi nghị quyết cuộc họp, kết luận của chủ 
toạ phân công nhiệm vụ cho các cá nhân và thời hạn hoàn thành, soạn thảo bản 
mềm nghị quyết cuộc họp gửi email cho các thành phần và chủ tọa sau khi kết 
thúc họp chậm nhất là 24 giờ; 

Người chịu trách nhiệm tổ chức họp đôn đốc cá nhân được phân công nhiệm vụ hoàn 
thành đúng thời hạn quy định và báo cáo trực tiếp với chủ toạ về kết quả thực hiện nghị 
quyết cuộc họp. 

Điều 20. Thù lao, tiền lương và các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng 
quản trị 

1. Các thành viên Hội đồng quản trị được chi trả các chi phí cần thiết có liên quan 
đến quản lý của Công ty; được hưởng thù lao và tiền thưởng. Đại hội đồng cổ đông 
quyết định mức cụ thể thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên 
Ban kiểm soát. 

2. Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy 
điều hành của công ty và các công ty con thì thù lao được công bố bao gồm các 
khoản lương, thưởng gắn với chức danh điều hành và các khoản thù lao khác. 

3. Các khoản lợi ích khác và chi phí do công ty thanh toán, cấp cho từng thành viên 
Hội đồng quản trị được công bố chi tiết trong Báo cáo thường niên của công ty. 

Điều 21. Thư ký công ty 

1. Để hỗ trợ cho hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả, 
Hội đồng quản trị có thể chỉ định ít nhất một (01) người làm Thư ký công ty. 
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2. Thư ký công ty phải là người có hiểu biết về pháp luật. Thư ký công ty không 
được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán đang thực hiện kiểm toán các báo 
cáo tài chính của công ty. 

3. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký công ty quy định tại Điều 31 Điều lệ Công ty.  

Điều 22. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị  

1.  Hội đồng quản trị công ty có thể thành lập các tiểu ban hỗ trợ hoạt động của Hội 
đồng quản trị là tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng và các tiểu ban khác. Hội 
đồng quản trị cần bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị làm trưởng ban các tiểu 
ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng.  

2. Trường hợp, không thành lập các tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng, Hội 
đồng quản trị có thể phân công thành viên độc lập Hội đồng quản trị giúp Hội đồng 
quản trị trong các hoạt động nhân sự, lương thưởng. 

3. Hội đồng quản trị quy định chi tiết về việc thành lập tiểu ban, trách nhiệm của 
từng tiểu ban, trách nhiệm của thành viên của tiểu ban. 

4. Hội đồng quản trị thành lập các hội đồng để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản 
trị. 

CHƯƠNG VI: BAN KIỂM SOÁT 

Điều 23. Số lượng, tiêu chuẩn Thành viên Ban Kiểm soát 

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải là ba (03) thành viên.  

2. Thành viên Ban Kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau: 

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập 
và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp; 

b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm 
toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp; 

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, 
Tổng Giám đốc và người quản lý khác; 

d. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông 
hoặc người lao động của công ty. 

e. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; 

f. Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực 
hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó. 
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Điều 24. Quyền và nghĩa vụ của Thành viên Ban Kiểm soát 

1. Thành viên Ban Kiểm soát có các quyền theo quy định của Luật doanh nghiệp, 
pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền tiếp cận các thông tin và 
tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của công ty. Thành viên Hội đồng quản trị, 
Tổng giám đốc (Giám đốc) và người điều hành doanh nghiệp khác có trách nhiệm 
cung cấp các thông tin kịp thời và đầy đủ theo yêu cầu của Thành viên Ban Kiểm 
soát. 

2. Thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, 
Điều lệ công ty và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ được 
giao. Công ty có thể hướng dẫn quy định về hoạt động và thực thi nhiệm vụ của 
Thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

Điều 25. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Luật doanh nghiệp và 
Điều lệ công ty, ngoài ra Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ sau: 

1. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước cổ đông của công ty về các hoạt động giám 
sát của mình. Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát tình hình tài chính công ty, tính 
hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 
(Giám đốc), người điều hành khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với 
Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) và cổ đông và các nhiệm vụ khác theo 
quy định của pháp luật và Điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công 
ty và cổ đông. 

2. Trường hợp Ban kiểm soát phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi 
phạm Điều lệ công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các 
người điều hành khác, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng 
quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm 
dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.  

3. Ban kiểm soát có quyền đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ 
chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. 

4. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định 
tại Điều 9 Quy chế này. 

Điều 26. Cuộc họp của Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên 
tham dự họp ít nhất là 2/3 số thành viên. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi 
tiết và rõ ràng. Thư ký và các Thành viên Ban Kiểm soát tham dự họp phải ký tên 



  24  
 
 
 

vào các 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. Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành 
viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), thành viên kiểm toán nội bộ 
(nếu có) và kiểm toán viên độc lập tham dự và trả lời các vấn đề mà các Thành viên 
Ban Kiểm soát quan tâm. 

Điều 27. Thù lao, tiền lương và các khoản lợi ích khác của Ban kiểm soát 

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương hoặc thù lao và được hưởng các 
quyền lợi khác theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông 
quyết định tổng mức lương, thù lao và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm 
soát; 

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, pháp 
luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm 
của công ty. 

4. Tổng số thù lao, các khoản lợi ích khác cũng như chi phí mà công ty đã thanh 
toán, cấp cho từng thành viên Ban kiểm soát được công bố trong Báo cáo thường 
niên của công ty và cho các cổ đông. 

 

CHƯƠNG VII: BAN ĐIỀU HÀNH 

Điều 28. Thành phần và tiêu chuẩn của người điều hành  

1. Bộ máy điều hành của Công ty bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, 
Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng.  

2. Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc phải có điều kiện 
và tiêu chuẩn sau: 

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. 

3. Kế toán trưởng của Công ty phải có điều kiện và tiêu chuẩn sau: 
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a. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành 
pháp luật; 

b. Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán; 

c. Phải có chứng chỉ qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng. 

Điều 29. Quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng giám đốc  

1. Tổng Giám đốc là người điều hành cao nhất mọi hoạt động của Công ty; có toàn 
quyền quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty theo quy chuẩn công 
việc trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản 
trị và Ban kiểm soát; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; chịu 
trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và pháp luật về việc điều 
hành hoạt động của Công ty và việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. 
Tổng giám đốc (Giám đốc) có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 31 Điều lệ 
công ty.  

2. Tổng Giám đốc có quyền quyết định thông qua các hợp đồng mua, bán, vay, cho 
vay và hợp đồng khác có giá trị dưới 35% (Ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài 
sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty trừ trường hợp ký kết hợp 
đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 167 của Luật doanh nghiệp. 

3. Phó Tổng Giám đốc là người giúp việc của Tổng Giám đốc trong việc quản lý 
điều hành một số lĩnh vực hoạt động của Công ty theo sự phân công, ủy quyền của 
Tổng Giám đốc, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp 
luật về nhiệm vụ được Tổng Giám đốc phân công, ủy quyền. 

4. Kế toán trưởng giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện công tác kế toán, tài chính 
của Công ty, có các quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. 

 

Điều 30. Quyền và nhiệm vụ của các chức danh 

Thực hiện theo quy chuẩn công việc công ty đã ban hành. 

1. Tổng Giám đốc 

- Thực hiện quyền và nhiệm vụ theo Pháp luật và điều 30 Điều lệ công ty quy 
định. Thực hiện các nghị quyết HĐQT, điều hành sản xuất kinh doanh của công ty.  

- Bảo tồn và phát triển các nguồn vốn của công ty. Đảm bảo thu nhập cho 
người lao động, cổ tức cho các cổ đông theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, thực 
hiện các nghĩa vụ Thuế với Nhà nước. 
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- Lập kế hoạch và phương án SXKD trình HĐQT thông qua, sử dụng bộ máy 
điều hành giúp việc, kết hợp ý kiến của các hội đồng tham vấn, xem xét những đề 
xuất và ra quyết định thực hiện. 

- Xử lý kỷ luật lao động vi phạm kỷ luật, nội quy, quy chế làm việc của công 
ty; Khen thưởng kịp thời những lao động dưới quyền khi họ có thành tích đóng góp 
tạo năng suất hiệu quả trong SXKD dưới các hình thức: tuyên dương, khen thưởng, 
động viên bằng vật chất. Thực hiện quy chế khen thưởng, kỷ luật của công ty đã ban 
hành.  

- Ký các hợp đồng với các đơn vị, cá nhân, người lao động theo yêu cầu của 
SXKD, ký duyệt các đề nghị, chứng từ phát sinh khâu sản xuất và văn phòng theo 
dự toán ngân sách đã được Chủ tịch HĐQT phê duyệt. Trong các trường hợp cụ thể 
có thể uỷ quyền bằng văn bản cho Phó Tổng Giám đốc hoặc các Giám đốc Chi 
nhánh, sự uỷ quyền phải tuân theo pháp luật. 

- Được uỷ quyền của chủ tài khoản quan hệ với các ngân hàng. 

2. Phó Tổng Giám đốc 

  Phó Tổng Giám đốc là người giúp việc của Tổng Giám đốc trong việc quản lý 
điều hành một số lĩnh vực hoạt động của Công ty theo sự phân công, ủy quyền của Tổng 
Giám đốc, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về 
nhiệm vụ được Tổng Giám đốc phân công, ủy quyền. 

3. Giám đốc 

  Giúp việc Tổng Giám đốc trong quản lý điều hành một số lĩnh vực hoạt động của 
Công ty theo sự phân công, ủy quyền của Tổng Giám đốc, báo cáo và chịu trách nhiệm 
trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được Tổng Giám đốc phân công, 
ủy quyền. 

4. Kế toán trưởng 

- Chịu trách nhiệm quản lý công tác đầu tư của công ty trên các lĩnh vực 
SXKD, xây dựng… sử dụng hiệu quả, an toàn: toàn bộ tài sản, nguồn vốn, các 
nguồn, quỹ của công ty đúng Pháp Luật, chế độ tài chính, chế độ kế toán của nhà 
nước, thực hiện điều lệ, quy chế  quản lý tài chính của công ty, đảm bảo nguyên tắc 
tự chủ về tài chính. Hàng năm xây dựng ngân sách tài chính và chịu trách nhiệm 
kiểm tra toàn bộ các khoản chi theo đúng ngân sách tài chính đã được HĐQT phê 
duyệt. 

- Yêu cầu các đơn vị, chi nhánh trong công ty lập chứng từ nghiệp vụ kinh tế 
phát sinh một cách chính xác và luân chuyển tới bộ phận kế toán kịp thời. Ký duyệt 
chứng từ, kiểm tra tất cả các hợp đồng kinh tế đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ, đúng 
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với nghiệp vụ kinh tế phát sinh, yêu cầu các bộ phận lập hợp đồng kinh tế chỉnh sửa 
cho chặt chẽ trước khi trình Tổng giám đốc ký. 

- Thi hành chế độ hạch toán, kê khai thuế theo quy định của Nhà nước trong 
toàn công ty; đề xuất những phương án quản lý tài chính trong việc mua sắm máy 
móc, thiết bị phục vụ SXKD; chế độ sử dụng phí; chiết khấu hoa hồng, khuyến mại; 
các chính sách khoán thưởng, phạt theo doanh số, kết quả kinh doanh; biện pháp thu 
hồi công nợ và các chế độ kinh tế tài chính khác giúp Tổng Giám đốc có những 
quyết định kịp thời, đúng chính sách quản lý kinh tế tài chính. 

- Kiểm tra giám sát về công tác kế toán tài chính của công ty và các chi nhánh 
trực thuộc. 

- Tổ chức thống kê, phân tích những số liệu kinh tế tài chính, phản ánh kịp thời 
tiến độ SXKD của công ty, giúp HĐQT, Ban giám đốc nắm bắt và xử lý kịp thời. 
Có trách nhiệm cung cấp cho những cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu. 

-  Kế toán trưởng công ty, tổ trưởng kế toán các chi nhánh trực thuộc có trách 
nhiệm giúp Tổng Giám đốc công ty tổ chức chỉ đạo thống nhất công tác kế toán 
đồng thời có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát kinh tế tài chính, phát hiện, ngăn ngừa 
các hành vi vi phạm pháp luật Thuế và chính sách quản lý tài chính.  

- Thực hiện các nhiệm vụ được lãnh đạo công ty phân công. Chịu trách nhiệm 
trước Tổng Giám đốc về mọi hoạt động của Phòng Kế toán Tài vụ và các Tổ kế toán 
Chi nhánh trực thuộc.  

5. Giám đốc Chi nhánh 

- Điều hành hoạt động kinh doanh của Chi nhánh, quản lý và sử dụng hiệu quả 
toàn bộ tài sản, nguồn vốn, lao động của Chi nhánh theo đúng Pháp luật, chế độ Nhà 
nước, điều lệ và quyết định của HĐQT, BGĐ. Thường xuyên báo cáo Tổng Giám 
đốc tình hình mọi mặt hoạt động của Chi nhánh. Chịu trách nhiệm trước Pháp luật, 
HĐQT, BGĐ về các hoạt động của Chi nhánh. 

- Bảo toàn và phát triển các nguồn vốn của chi nhánh. Đảm bảo thu nhập cho 
người lao động, không thấp hơn mức thu nhập theo quy định của Nhà nước. Thực 
hiện các nhiệm vụ được lãnh đạo công ty phân công. 

- Được ký kết các hợp đồng dịch vụ điện thoại, điện, nước, hợp đồng đại lý.  

- Quản lý tổ kế toán thực hiện hạch toán kế toán nội bộ, lập báo cáo tài chính, 
thuế nộp về Phòng Kế toán công ty theo Pháp luật, Chế độ tài chính kế toán, quy 
chế quản lý tài chính và hướng dẫn của Kế toán trưởng.   

6. Các Trưởng phòng/Trưởng Ban  
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- Chịu trách nhiệm trước HĐQT, BGĐ về mọi hoạt động của phòng trong việc 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy trình, quy chuẩn công việc và các 
nhiệm vụ được HĐQT, BGĐ phân công. HĐQT, BGĐ tạo điều kiện tối đa để các 
Trưởng phòng phát huy tính sáng tạo, chủ động trong công việc, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao.  

7. Các quản đốc Phân xưởng 

- Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, Giám đốc về hoạt động sản xuất của 
Phân xưởng. Quản lý thực hiện các công đoạn sản xuất theo đúng quy trình thao tác 
chuẩn GMP.  Thực hiện các nhiệm vụ được lãnh đạo công ty phân công. 

- Tổ chức sản xuất các sản phẩm đảm bảo chất lượng yêu cầu, tiết kiệm chi phí 
, giảm thiểu tối đa hư hao nguyên vật liệu.  

8. Phó trưởng phòng/Phó quản đốc/Phó ban 

- Là cán bộ giúp việc cấp trưởng, thực hiện các nội dung Trưởng đơn vị phân 
công và  được uỷ quyền thay thế khi trưởng đơn vị đi vắng. 

9. Công nhân, nhân viên 

- Thực hiện nhiệm vụ theo quy trình, quy chuẩn công việc, các nội quy, quy 
chế của công ty. Chịu sự phân công, điều hành, quản lý cấp trên. 

 

CHƯƠNG VIII: NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH 

Điều 31. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của người 
quản lý doanh nghiệp 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Người 
quản lý khác phải công khai các lợi ích liên quan theo quy định của Luật Doanh 
nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Người 
quản lý khác và những người liên quan tới các thành viên này không được phép sử 
dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho công ty vì mục đích cá 
nhân; không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi 
cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và 
Người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị các giao dịch giữa 
công ty, công ty con, công ty do HDPHARMA nắm quyền kiểm soát với chính thành 
viên đó hoặc với những người có liên quan tới thành viên đó theo quy định của pháp 
luật. Công ty phải thực hiện công bố thông tin về nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 
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hoặc nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch nêu trên trong thời hạn 
hai mươi bốn (24) giờ trên trang thông tin điện tử của công ty và báo cáo Ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước. 

4. Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội 
đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Người quản lý khác và 
những người có liên quan tới thành viên nêu trên, trừ khi Hội đồng quản trị/Đại hội 
đồng cổ đông có quyết định khác. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với các giao dịch mà 
thành viên đó hoặc người có liên quan đến thành viên đó tham gia, bao gồm các giao 
dịch mà lợi ích vật chất hay phi vật chất của thành viên Hội đồng quản trị đó chưa 
được xác định. Các giao dịch nêu trên phải được công bố trong Báo cáo thường niên 
của công ty. 

6. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, 
Người quản lý khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên không 
được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho 
người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan. 

Điều 32. Giao dịch với người có liên quan 

1. Thẩm quyền phê duyệt việc ký kết hợp đồng giao dịch với người có liên quan 
được quy định tại Điều lệ Công ty và chi tiết tại Quy định phân cấp thẩm quyền tài 
chính của công ty. 

2. Khi tiến hành giao dịch với những người có liên quan, công ty phải ký kết hợp 
đồng bằng văn bản theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện. Nội dung hợp đồng phải 
rõ ràng, cụ thể và công bố thông tin cho cổ đông khi có yêu cầu. 

3. Công ty áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa những người có liên quan 
can thiệp vào hoạt động của công ty và gây tổn hại cho lợi ích của công ty. 

4. Công ty áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa cổ đông và những người 
có liên quan tiến hành các giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản hoặc các nguồn lực 
khác của công ty.  

Điều 33. Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên 
quan của các đối tượng này 

1. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là cá nhân và 
người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân, trừ trường hợp công ty là tổ chức tín 
dụng. 
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2. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là tổ chức và 
người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân, trừ các trường hợp sau đây: 

a. Công ty đại chúng là tổ chức tín dụng; 

b. Cổ đông là công ty con trong trường hợp công ty con là công ty không có cổ phần, 
phần vốn góp nhà nước nắm giữ và đã thực hiện góp vốn, mua cổ phần của Công ty 
đại chúng trước ngày 01 tháng 7 năm 2015. 

3. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho người có liên quan 
của cổ đông là tổ chức, trừ các trường hợp sau đây: 

a. Công ty và tổ chức là người có liên quan của cổ đông là các công ty trong cùng 
tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công 
ty con, tập đoàn kinh tế và giao dịch này phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội 
đồng quản trị chấp thuận theo quy định tại Điều lệ công ty; 

b. Trường hợp pháp luật có quy định khác. 

4. Trừ trường hợp các giao dịch được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, công ty 
không được thực hiện giao dịch sau: 

a. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên 
Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc), các người quản lý khác và những cá 
nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này, trừ trường hợp công ty và tổ chức 
có liên quan đến cổ đông là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt 
động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và 
pháp luật chuyên ngành có quy định khác. 

b. Giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch có giá trị từ 35% trở lên 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, Giám đốc (Tổng 
giám đốc), các người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này; 

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ 
phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ; 

- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 
Luật Doanh nghiệp. 

5. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch tại điểm b khoản 4 Điều 
này có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất 
hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty. 
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Điều 34. Đảm bảo quyền hợp pháp của các bên có quyền lợi liên quan đến công 
ty 

1. Công ty phải tôn trọng quyền lợi hợp pháp của các bên có quyền lợi liên quan đến 
công ty bao gồm ngân hàng, chủ nợ, người lao động, khách hàng, nhà cung cấp, 
cộng đồng và những người khác có quyền lợi liên quan đến công ty. 

2. Công ty cần hợp tác tích cực với những người có quyền lợi liên quan đến công ty 
thông qua việc: 

3. Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho ngân hàng và chủ nợ để giúp họ đánh giá 
về tình hình hoạt động và tài chính của công ty và đưa ra quyết định; 

4. Khuyến khích họ đưa ra ý kiến về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài 
chính và các quyết định quan trọng liên quan tới lợi ích của họ thông qua liên hệ 
trực tiếp với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc. 

5. Công ty phải tuân thủ các quy định về lao động, môi trường, hoạt động có trách 
nhiệm với cộng đồng và xã hội. 

 

CHƯƠNG IX: BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Điều 35. Nghĩa vụ công bố thông tin  

1. Công ty có nghĩa vụ công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định kỳ và 
bất thường về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và tình hình quản 
trị công ty cho cổ đông và công chúng. Thông tin và cách thức công bố thông tin 
được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Ngoài ra, công ty 
phải công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin khác nếu các thông tin đó có 
khả năng ảnh hưởng đến giá chứng khoán và ảnh hưởng đến quyết định của cổ đông 
và nhà đầu tư. 

2. Việc công bố thông tin được thực hiện theo những phương thức nhằm đảm bảo cổ 
đông và công chúng đầu tư có thể tiếp cận một cách công bằng. Ngôn từ trong công 
bố thông tin cần rõ ràng, dễ hiểu và tránh gây hiểu lầm cho cổ đông và công chúng 
đầu tư. 

Điều 36. Công bố thông tin về mô hình tổ chức quản lý công ty 

1. Công ty phải báo cáo Uỷ ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán 
và công bố thông tin về mô hình tổ chức quản lý và hoạt động công ty theo quy định 
tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp. 
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2. Trong trường hợp công ty thay đổi mô hình hoạt động, công ty đại chúng phải 
báo cáo uỷ ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công bố thông 
tin trong vòng 24h kể từ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định thay đổi mô hình. 

Điều 37. Công bố thông tin về quản trị công ty 

Công ty phải công bố thông tin về tình hình quản trị công ty tại các kỳ Đại hội đồng 
cổ đông thường niên và trong Báo cáo thường niên của công ty theo quy định của 
pháp luật chứng khoán về công bố thông tin. 

Điều 38. Công bố thông tin về thu nhập của Tổng giám đốc 

Tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác phải được thể hiện thành mục 
riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ 
đông tại cuộc họp thường niên. 

Điều 39. Trách nhiệm về báo cáo và công bố thông tin của thành viên Hội đồng 
quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc  

Ngoài các trách nhiệm theo quy định tại Điều 30 Quy chế này, thành viên Hội đồng 
quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội 
đồng quản trị, Ban kiểm soát trong các trường hợp sau: 

1. Các giao dịch giữa công ty với công ty mà các thành viên nêu trên là thành viên 
sáng lập hoặc là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong thời gian 03 năm 
gần nhất trước thời điểm giao dịch. 

2. Các giao dịch giữa công ty với công ty trong đó người liên quan của các thành 
viên nêu trên là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc cổ đông lớn. 

Điều 40. Tổ chức công bố thông tin 

1. Công ty phải xây dựng và ban hành quy chế về công bố thông tin của công ty theo 
quy định tại Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn. 

2. Công ty phải có ít nhất một nhân viên công bố thông tin. Nhân viên công bố thông 
tin của công ty có trách nhiệm sau: 

a) Công bố các thông tin của công ty với công chúng đầu tư theo quy định của pháp 
luật và Điều lệ công ty; 

b) Công khai tên, số điện thoại làm việc để cổ đông liên hệ. 
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CHƯƠNG X: GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 41. Giám sát về quản trị công ty 

1. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện giám sát nội dung liên quan đến quản trị 
công ty của các công ty theo quy định của pháp luật. 

2. Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện quy định 
quản trị công ty quy định tại Quy chế này. 

3. Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có nghĩa vụ cung cấp kịp thời, chính 
xác các thông tin, tài liệu, dữ liệu liên quan đến hoạt động quản trị công ty của công 
ty và giải trình các sự việc liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước. 

4. Trường hợp công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan không tuân thủ quy định 
tại khoản 3 Điều này bị xử lý theo quy định pháp luật. 

Điều 42. Xử lý vi phạm 

Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan vi phạm quy định về quản trị bị xử phạt 
theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường 
chứng khoán. 

 

CHƯƠNG XI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 43. Sửa đổi bổ sung 

1. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Hội đồng quản trị soạn thảo, xây dựng và 
trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động 
của công ty chưa được đề cập trong bản quy chế này hoặc trong trường hợp có 
những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong quy chế này 
thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh 
hoạt động của công ty. 

Điều 44. Ngày hiệu lực 

1. Quy chế này gồm XI chương, 44 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ 
phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương thống nhất thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2021 
và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này. 
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2. Quy chế này là duy nhất và chính thức của Công ty. Các bản sao hoặc trích lục 
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị 
Công ty hoặc người được uỷ quyền. 

3.  Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và cá nhân, tổ chức khác có 
liên quan của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương chịu trách nhiệm thi 
hành Quy chế này. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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PHỤ LỤC 1: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

(Ban hành kèm theo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty ngày 28 tháng 4 năm 2021  

của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương) 

Căn cứ: 

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14; 

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của 
Luật Chứng khoán; 

Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của 
Nghị định 155/2020/NĐ-CP. 

Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn về Công bố 
thông tin trên thị trường chứng khoán; 

Quy chế thực hiện quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam; 

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải 
Dương. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Phụ lục này quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại Đại hội 
đồng cổ đông, bao gồm nội dung chính sau: 

a. Đại hội đồng cổ đông và thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông; 

b. Trình tự triệu tập Đại hội đồng cổ đông; 

+Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; 

+ Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông; 

+Lập chương trình và nội dung cuộc họp; 

+Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; 

+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 viên trong trường hợp bầu thành 
viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát; 

+Xác định thời gian và địa điểm họp; 

+Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp; 

+Các công việc khác phục vụ cuộc họp. 

c. Thể thức tiến hành và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. 

+ Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông 
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+Cách thức bỏ phiếu; 

+Cách thức kiểm phiếu; 

+Thông báo kết quả kiểm phiếu; 

+Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông; 

+Công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

+Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 

+Yêu cầu huỷ bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

d. Thể thức tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản 

+Quy trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; 

+Trường hợp không được lấy ý kiến bằng văn bản. 

2. Công ty ban hành quy định trên cơ sở tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục về triệu 
tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các 
quy định nội bộ của Công ty. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác thực 
hiện, tổ chức Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 3. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội 
đồng cổ đông 

Công ty phải báo cáo và nộp đầy đủ các tài liệu là căn cứ pháp lý liên quan đến ngày 
đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu cho Trung tâm lưu 
ký chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán (trường hợp là tổ chức niêm yết, đăng ký 
giao dịch), báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời công bố thông tin về 
việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 
(hai mươi) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. 

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội 
đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Hội đồng quản trị triệu 
tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Địa điểm 
họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm 
họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ toạ tham dự họp. Đại hội đồng 
cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày kết thúc 
năm tài chính. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp 
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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. 

2. Việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới 
hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 

3. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa 
chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề 
theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài 
chính năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm toán viên độc lập có thể 
được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính năm. 

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

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty; 
b)  Báo cáo sáu (06) tháng hoặc quý hoặc báo cáo kiểm toán năm tài chính phản ánh 
vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với đầu kỳ; 
c) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo 
quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần 
ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này- 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;  
d) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ 
theo quy định tại khoản 1 Điều 24 của Điều lệ công ty. 
e) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 11 Điều 
lệ Công ty; Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải nêu rõ lý do và mục đích 
cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập 
thành nhiều bản trong đó mỗi bản phải có chữ ký của tối thiểu một cổ đông có liên 
quan. 
f) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 
g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. 

Điều 5. Thẩm quyền Triệu tập Đại hội đồng cổ đông 

1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 2 và 
Khoản 3 Điều 4 phụ lục này. 

2. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi 
(30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại Điểm 
c Khoản 3 Điều 3 phụ lục này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm d và Điểm 
e Khoản 3 Điều 3 phụ lục này;  
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3. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 
định tại Khoản 2 Điều 4 phụ lục này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, 
Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
theo quy định Khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;  

4. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 
định tại Khoản 3 Điều 4 phụ lục này thì cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định 
tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ Công ty có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm 
soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 4 Điều 140 Luật 
Doanh nghiệp. 

5. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công 
ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham 
dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại. 

Điều 6. Nhiệm vụ của Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông 

Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây: 

1. Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông; 

2. Lập chương trình và nội dung cuộc họp; 

3. Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; 

4. 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; 

5. Xác định thời gian và địa điểm họp; 

6. Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của 
Luật này; 

7. Các công việc khác phục vụ cuộc họp. 

Điều 7. Trình tự triệu tập Đại hội đồng cổ đông 

Quy định về việc triệu tập ĐHĐCĐ, chương trình họp và thông báo mời họp 
ĐHĐCĐ được quy định tại Điều 17 của Điều lệ Công ty, cụ thể trình tự các bước 
chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên như sau: 

1. Công tác chuẩn bị họp ĐHĐCĐ 

a) Người triệu tập ĐHĐCĐ phải lên chương trình họp, ngày tổ chức ĐHĐCĐ, địa 
điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ, các tài liệu theo quy định và các vấn đề khác phù 
hợp với luật pháp và các quy định của Công ty. Các vấn đề đưa vào chương trình 
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ĐHĐCĐ phải phù hợp với thẩm quyền ĐHĐCĐ được quy định tại Điều 14 Điều lệ 
Công ty. 

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ Công ty 
có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải 
được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc 
trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng 
và loại cổ phần người đó nắm giữ và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp. 

c) Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến điểm 
(b) Khoản 1 Điều 6 Phụ lục này trong các trường hợp sau: 

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

+ Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 5% cổ 
phần phổ thông; 

+ Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của ĐHĐCĐ bàn bạc và thông 
qua; 

+ Các trường hợp khác theo qui định của Điều lệ công ty. 

2. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ 

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. 

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm 
hơn mười (10) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông; Xác định 
thời gian và địa điểm tổ chức đại hội 

3. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 

Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập dựa trên Danh sách người sở 
hữu chứng khoán lưu ký được phân bổ quyền bỏ phiếu. Danh sách cổ đông có quyền 
dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 10 ngày trước ngày gửi giấy 
mời họp Đại hội đồng cổ đông.  

4.  Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông 

a) Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của công ty; tên, địa chỉ thường 
trú của cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông; thời gian và địa 
điểm họp, cách thức đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ. 

b) Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời 
công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công 
ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công 
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ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi chậm nhất là 21 ngày trước 
ngày họp ĐHĐCĐ (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách 
hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).  

Chương trình họp ĐHĐCĐ, 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 
ĐHĐCĐ, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu và công ty phải 
gửi tài liệu họp cho cổ đông nếu cổ đông yêu cầu. 

c) Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản 
ngoại trừ trọng yếu, công ty đại chúng có thể mời đại diện công ty kiểm toán độc 
lập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

Điều 8. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trước ngày khai mạc 
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

Để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, cổ đông thực hiện đăng ký 
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo những cách thức được quy định tại thông báo 
họp Đại hội đồng cổ đông.  

1. Cổ đông chọn hình thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo cách 
thức đã ghi trong thông báo, bao gồm: 

a. Gửi giấy đăng ký dự họp hoặc giấy ủy quyền về địa chỉ ghi trong thông báo. 

b. Liên lạc trực tiếp qua số điện thoại liên hệ ghi trong thông báo. 

c. Các hình thức đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông khác phù hợp với quy định 
của pháp luật. 

2. Để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, cổ đông gửi xác nhận 
tham dự, giấy ủy quyền (nếu có) tới Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
muộn nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp.  

Điều 9. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông và Kiểm tra tư cách 
đại biểu vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

1. Khi đến tham dự cuộc họp, cổ đông phải mang theo Thẻ căn cước công dân, Giấy 
chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Thông 
báo mời họp. 

Trong trường hợp Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu 
điện tử, cổ đông và người đại diện theo ủy quyền (nếu có) truy cập vào hệ thống Đại 
hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, tham dự và thực hiện quyền biểu 
quyết, bầu cử. 
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2. 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. Việc đăng ký được thực hiện tại địa điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông. 

3. Cổ đông hoặc đại diện 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. 

4. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được 
ủy quyền có quyền biểu quyết thẻ/phiếu biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên 
của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông 
đó. Thẻ/phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại 
biểu tại Đại hội. 

Điều 10. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu tại 
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được 
Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai. Đại hội tiến hành biểu 
quyết bằng cách giơ thẻ/giơ tay hoặc bỏ phiếu. Cụ thể về các cách thức bỏ phiếu 
sẽ được quy định chi tiết trong quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông của mỗi 
cuộc họp. 

2. Cách thức kiểm phiếu: 

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận kết quả; 

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến 
của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê. 

- Công bố kết quả kiểm phiếu: Kết quả kiểm phiếu được Ban Kiểm phiếu công bố 
ngay trước khi bế mạc cuộc họp. 

Điều 11. Lập Biên bản 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; 
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c. Chương trình và nội dung cuộc họp; 

d. Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

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

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

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

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

i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký. 

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

3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết 
thúc cuộc họp.  

4. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, 
chính xác của nội dung biên bản. 

Điều 12. Công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  

Công ty phải công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với Ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán (đối với các công ty niêm yết 
hoặc đăng ký giao dịch) trong thời hạn 24 giờ kể từ được Đại hội đồng cổ đông 
thông qua. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông 
có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết 
được thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết 
có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.  

Điều 13. Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

1. Trong thời hạn 90 (chín mươi) 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 sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 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 đây: 
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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 này và Điều lệ công ty, trừ trường hợp các 
nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết; Trường hợp này Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được coi là hợp 
pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không 
được thực hiện đúng như quy định. 

b. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty. 

2. Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi 
quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty 
mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ 
của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua 
lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày 
Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này. 

3. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại Khoản 2 
Điều này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ 
công ty trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường 
hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định 
giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 (ba) tổ chức thẩm định giá 
chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng. 

Điều 14. Thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của 
Đại hội đồng cổ đông 

1. Mọi nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông giao cho 
Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định 
của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty. 

2. Trình tự thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của 
Đại hội đồng cổ đông:  

a) Chuẩn bị tài liệu: 

Hội đồng quản trị phải chuẩn bị: Phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết của Đại hội 
đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết. Hội đồng quản trị phải 
đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét 
biểu quyết và phải gửi chậm nhất 10 (mười) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy 
ý kiến.  

Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 
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+ Mục đích lấy ý kiến; 

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

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

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

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

+ Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật 
của Công ty. 

b) Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng 

Văn bản   

Công ty công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền biểu quyết để 
thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng 
văn bản, tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. 

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 
năm (10) ngày trước ngày gửi thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản. 

c) Gửi tài liệu và phiếu lấy ý kiến cho cổ đông 

Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi 
bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông.  

Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một 
thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi chậm nhất 10 (mười) ngày trước 
ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. 

d) Nhận phiếu lấy ý kiến gửi về của cổ đông 

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, hoặc người 
đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, người đại diện theo 
pháp luật của tổ chức được ủy quyền. 

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: 

+ Gửi thư: 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; 
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+ Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện 
tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. 

Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu 
lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời 
điểm kiểm phiếu 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. 

e) Kiểm phiếu và Lập biên bản kiểm phiếu 

� 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 phải là người điều hành doanh 
nghiệp.  

� Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

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

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

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

+ Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

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

� Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm 
phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm 
phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được 
thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác. 

f) Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải 
được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp 
thuận, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 20 của Điều lệ Công ty phải 
được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp 
thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông.   

g) Thông báo kết quả kiểm phiếu và Nghị quyết 



  46  
 
 
 

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

h) Lưu tài liệu 

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. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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PHỤ LỤC 2: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM 
VÀ BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

(Ban hành kèm theo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty ngày 28 tháng 4 năm 2021  

của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương) 

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14; 

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của 
Luật Chứng khoán; 

Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của 
Nghị định 155/2020/NĐ-CP. 

Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn về Công bố 
thông tin trên thị trường chứng khoán; 

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải 
Dương. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Phụ lục này quy định về trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi 
nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm nội dung chính sau: 

- Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị;  

- Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên 
Hội đồng quản trị của theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; 

- Cách thức Hội đồng quản trị giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị. 

- Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị; 

- Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; 

- Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; 

2. Công ty ban hành quy định trên cơ sở tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục đề cử, 
ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo quy 
định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

Phụ lục này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đề cử, ứng 
cử bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. 

Điều 3. Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều 155 Luật 
Doanh nghiệp và Điều 12 Quy chế Quản trị Công ty. 
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2. Số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo Điều 24 Điều lệ 
công ty. 

Điều 4. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng 
quản trị, cách thức Hội đồng quản trị giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng 
quản trị 

1. 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; 

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). 

Công ty phải đảm bảo cổ đông có thể tiếp cận thông tin về các công ty mà ứng 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 viên Hội đồng quản trị (nếu có). 

2. Các ứng viên Hội đồng quản trị 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. 

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. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị 
thực hiện như sau: 
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Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết được đề cử một(01) ứng cử viên, từ 15% 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 cử 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 cử viên, từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy(07) ứng viên, từ 80% 
đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

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

4. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn 
không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng 
cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về 
quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội 
đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông 
qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật. 

Điều 5. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị 

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 10 Quy chế nội bộ về quản trị 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. 

Điều 6. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:  

a. Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy 
định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội 
đồng quản trị; 

b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty; 
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c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị 
có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi; 

d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị 
liên tục trong vòng sáu (06) tháng, trừ trường hợp bất khả kháng; 

e. Thành viên đó bị cách chức thành viên Hội đồng quản trị theo quyết định của 
Đại hội đồng cổ đông; 

f. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội 
đồng cổ đông. 

Điều 7. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản 
trị 

Sau khi có quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, 
Công ty có trách nhiệm công bố thông tin trong nội bộ công ty và cho các cơ quan 
hữu quan, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của công ty 
theo trình tư và quy định của pháp luật hiện hành. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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PHỤ LỤC 3: TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN 
TRỊ 

(Ban hành kèm theo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty ngày 28 tháng 4 năm 2021 

của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương) 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020. 

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14; 

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều 
của Luật Chứng khoán; 

- Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của 
Nghị định 155/2020/NĐ-CP. 

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải 
Dương. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Phụ lục này quy định về trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị, bao 
gồm nội dung chính sau: 

a) Cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và bất thường; 

b) Thông báo họp Hội đồng quản trị; 

c) Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị; 

d) Cách thức biểu quyết; 

đ) Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị; 

e) Ghi biên bản họp Hội đồng quản trị; 

f) Thông báo nghị quyết Hội đồng quản trị. 

2. Công ty ban hành quy định trên cơ sở tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục tổ chức 
họp Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy 
định nội bộ của Công ty. 

Điều 2.  Đối tượng áp dụng  

Phụ lục này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức 
họp Hội đồng quản trị. 

Điều 3. Quy định về cuộc họp đầu tiên 

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

Điều 4. Cuộc họp định kỳ và bất thường 

1. Hội đồng quản trị có thể họp định kỳ hoặc bất thường. Các cuộc họp Hội đồng 
quản trị sẽ được tiến hành ở địa chỉ đã đăng ký của Công ty hoặc những địa chỉ khác 
ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và 
được sự nhất trí của Hội đồng quản trị 

2. Cuộc họp của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập khi xét 
thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một lần.  

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi có một trong 
các trường hợp sau đây:  

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập; 

b) Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người điều hành khác; 

c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên điều hành của Hội đồng quản trị; 

d) Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.  

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

4. 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 Chủ tịch không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch phải 
chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; người đề nghị có quyền 
thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

5. Trường hợp có yêu cầu của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo 
cáo tài chính của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng 
quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình công ty. 

Điều 5. Thông báo họp Hội đồng quản trị  

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi 
thông báo mời họp chậm nhất 03 ngày trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác 
định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết 
định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu 
biểu quyết của thành viên.  
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Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, 
nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị 
được đăng ký tại công ty.  

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. 

Thành viên Ban kiểm soát có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có 
quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.  

Điều 6. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị 

1. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 (ba phần tư) trở lên 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 dự 
họp.  

2. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại Khoản 1 Điều này không 
đủ số thành viên dự họp theo quy định thì cuộc họp 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 có mặt trực tiếp 
hoặc người đại diện nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận dự họp. 

Điều 7. Cách thức biểu quyết 

1. Các thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 
trong các trường hợp sau: 

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

b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp khi được đa số các thành viên Hội đồng quản 
trị chấp thuận. 

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. 

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

2. Một thành viên Hội đồng quản trị có thể ủy quyền biểu quyết của mình tại cuộc 
họp Hội đồng quản trị cho một người khác nếu sự ủy quyền đó nhận được sự đồng ý 
của đa số các thành viên Hội đồng quản trị. 
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3. Các cuộc họp Hội đồng quản trị thảo luận những vấn đề sau đây cần sự có mặt 
trực tiếp của các thành viên Hội đồng quản trị: 

f. Phê chuẩn kế hoạch chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Công ty. 

g. Bầu chọn Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

h. Bãi nhiệm Tổng Giám đốc và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới. 

i. Tái tổ chức hoặc giải thể công ty. 

j. Tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu. 

4. 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; 

5.  Theo quy định tại Khoản 6 Điều này, 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; 

6.  Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại 
Điểm a và Điểm b khoản 4 Điều 34 Điều lệ công ty được coi là có lợi ích đáng kể 
trong hợp đồng đó; 

Điều 8.  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 9.  Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị 

1. Các cuộc họp của 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, 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, chương trình và nội dung họp; 

c. Thời gian, địa điểm họp; 

d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức 
dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 

e. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

f. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của 
cuộc họp; 

g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành 
và không có ý kiến; 

h. Các vấn đề đã được thông qua; 

i. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản. 

2. Chủ tọa và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính 
xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. 

3. 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.  

4. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có  hiệu lực ngang nhau. 
Trường hợp có sự khác nhau về nội dung trong biên bản tiếng Việt và tiếng nước 
ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị 
tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được 
tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong 
thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập 
bằng tiếng Việt. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải 
có chữ ký của  chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 
16 Điều 27, Điều lệ Công ty. 

6. Thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị  

Nghị quyết Hội đồng quản trị sẽ được thông báo và công bố theo quy định tại Điều 
lệ công ty và quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.  

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                           CHỦ TỊCH 
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PHỤ LỤC 4: THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN THUỘC 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

(Ban hành kèm theo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty ngày 28 tháng 4 năm 2021  

của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương) 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14; 

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều 
của Luật Chứng khoán; 

- Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của 
Nghị định 155/2020/NĐ-CP. 

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải 
Dương. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Phụ lục này quy định về quy trình, thủ tục về việc thành lập và hoạt động của 
các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, bao gồm nội dung chính sau: 

a. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị; 

b. Cơ cấu của các tiểu ban; 

c. Tiêu chuẩn thành viên của tiểu ban, trưởng tiểu ban; 

d. Việc thành lập tiểu ban; 

e. Trách nhiệm của các tiểu ban và từng thành viên. 

2. Công ty ban hành quy định trên cơ sở tuân thủ đầy đủ về quy trình, thủ tục về 
việc thành lập và hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị theo quy 
định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động 
của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị. 

Điều 3. Các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

1. Để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị có thể thành lập và 
uỷ quyền cho các tiểu ban trực thuộc theo quy định Điều 28 Điều lệ Công ty. Hội 
đồng quản trị cần bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị làm trưởng ban các tiểu 
ban.  
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2. Hội đồng quản trị sẽ quy định cách thức thành lập, quyền hạn, nghĩa vụ và trách 
nhiệm của từng Tiểu ban, từng thành viên trong Tiểu ban thông qua quy chế nội bộ 
của Tiểu ban hoặc các quyết định thành lập tại từng thời điểm. 

Các nhiệm vụ, quyền hạn của một Tiểu ban bất kỳ, nếu chưa được thành lập, sẽ là 
nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị. 

3. Hội đồng quản trị cần thành lập các hội đồng để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng 
quản trị, bao gồm: 

3.1. Hội đồng khen thưởng kỷ luật (HĐKTKL). 

3.1.1. Thành phần:  

- Thành phần gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị - chủ tịch HĐKTKL, Tổng giám 
đốc - Phó chủ tịch HĐKTKL, thành viên: đại diện Ban Giám đốc, đại diện Ban kiểm 
soát, đại diện BCH Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban Thanh tra, Phòng 
TCHC. 

3.1.2. Nhiệm vụ: 

- Hội đồng tham gia xem xét phân tích trước khi Chủ tịch Hội đồng quản trị ra 
quyết định những hình thức khen thưởng, Tổng Giám đốc quyết định những hình 
thức kỷ luật đối với lao động.  

3.1.3. Quy chế hoạt động: 

- Căn cứ vào văn bản quy định về việc đánh kết quả công tác và việc khen 
thưởng kỷ luật, căn cứ vào đề xuất của các phòng ban chức năng, căn cứ vào hiệu 
qủa hoạt động sản xuất kinh doanh, tháng 01 năm sau liền kề HĐKTKL sẽ tổng kết 
khen thưởng cho tập thể và cá nhân thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 
kiểm soát, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý, CBCNV có thành tích trong công 
tác.  

- Khi phát sinh các sự việc sai phạm, không thực hiện đúng nội quy, quy định 
của Công ty, tuỳ theo mức độ HĐKTKL Công ty xem xét giải quyết theo trình tự 
pháp luật quy định.   

3.2. Hội đồng Khoa học kỹ thuật 

3.2.1. Thành phần: 

-   Gồm Chủ tịch HĐQT (Chủ tịch hội đồng), Tổng Giám đốc (Phó Chủ tịch hội 
đồng), Ban Giám đốc, Trưởng phòng Nghiên cứu Phát triển (thư ký), Kiểm tra chất 
lượng, Đảm bảo chất lượng, Kỹ thuật cơ điện, Kế toán Tài vụ, Tổ chức Hành chính, 
Thanh tra. 

3.2.2. Nhiệm vụ: 
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- Hội đồng có trách nhiệm tư vấn cho HĐQT về những lĩnh vực nghiên cứu 
ứng dụng và chiến lược phát triển trước mắt cũng như lâu dài. Xét và công nhận 
những đề tài nghiên cứu, những sáng kiến cải tiến. 

3.2.3. Quy chế hoạt động: 

- Tháng 01 hàng năm Trưởng phòng NCPT tập hợp đăng ký đề tài nghiên cứu, 
sáng kiến cải tiến của năm kế tiếp và lập kế hoạch tổng hợp báo Chủ tịch hội đồng, 
nội dung:  

+ Tên đề tài; 

+ Mục tiêu nghiên cứu; 

+ Nội dung nghiên cứu; 

+ Phương pháp nghiên cứu; 

+ Thời gian, kế hoạch nghiên cứu; 

+ Dự kiến kết quả nghiên cứu; 

+ Dự toán kinh phí cho đề tài. 

- Sau khi HĐKH nghiên cứu, tổng hợp kế hoạch trình HĐQT phê duyệt. Căn 
cứ kế hoạch được duyệt: Trưởng phòng NCPT hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực 
hiện, cá nhân triển khai thực hiện đề tài; Kế toán trưởng lập dự toán ngân sách;  

- Tháng 12 hàng năm Trưởng phòng NCPT: chuẩn bị hồ sơ tổ chức họp 
HĐKHKT đánh giá nghiệm thu các đề tài sáng kiến, ghi biên bản nội dung cuộc 
họp, ý kiến đóng góp, kết luận mức chi trả cho từng chủ đề tài sáng kiến và cộng sự. 

3.3. Hội đồng kiểm kê. 

3.3.1. Thành phần: 

- Tại Văn phòng công ty, thành phần gồm: đại diện Ban Giám đốc, đại diện các 
Phòng: Kế toán, Kiểm tra chất lượng và đơn vị có tài sản hàng hoá. 

- Tại các chi nhánh trực thuộc, thành phần gồm: đại diện lãnh đạo Chi nhánh, 
cán bộ Kế toán, cán bộ nghiệp vụ. 

3.3.2. Nhiệm vụ: 

- - Hội đồng xác định giá trị hàng hoá tài sản trên thực tế đến kỳ báo cáo hoặc 
số lượng tài sản, hàng hoá đến một thời điểm xác định lại giá trị. 

3.3.3 Quy chế hoạt động: 
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- Căn cứ vào số lượng, chất lượng thực tế của hàng hoá, NVL, tài sản của công 
ty, Hội đồng kiểm kê tiến hành kiểm đếm, thiết lập biên bản ghi rõ số lượng, chất 
lượng, phẩm chất, hạn dùng, tốc độ luân chuyển chuyển phòng Kế toán. 

- Khi phát sinh tài sản tồn kho lâu ngày (tồn kho không phát sinh tăng giảm từ 
kỳ kiểm kê thứ hai trở lên), chậm luân chuyển, cận hạn, kém mất phẩm chất, giảm 
khả năng tiêu thụ, các sai lệch giữa thực tế và sổ sách Phòng Kế toán phải báo cáo 
ngay bằng văn bản tới HĐQT để có biện pháp xử lý. 

3.4. Hội đồng thanh lý (HĐTL) 

3.4.1. Thành phần: 

-  Tài sản: thành phần gồm đại diện BGĐ, Phòng Kế toán,  Phòng TCHC, Ban 
Thanh tra, Trưởng đơn vị có liên quan. 

-  Hàng hoá: thành phần gồm đại diện BGĐ, Kế toán, Đảm bảo Chất lượng, Kiểm 
tra chất lượng, Phòng Cung ứng, Ban Kho vận và Thu tiền (đối với Khối Kinh doanh), 
Ban Quản lý Kho (đối với hàng hóa tại Nhà máy). 

3.4.2 Nhiệm vụ: 

- Hội đồng giúp HĐQT xác định những tài sản, hàng hoá không còn giá trị sử 
dụng được đánh giá lại hoặc huỷ bỏ. 

3.4.3 Quy chế hoạt động: 

- Căn cứ vào báo cáo kiểm kê tài sản của Kế toán trưởng, căn cứ vào tình hình 
hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu sử dụng tài sản hiện có của các bộ phận. 
Các bộ phận làm đề nghị thanh lý tài sản gửi về HĐTL, sau khi nghiên cứu xem xét 
tính hiệu quả, hợp lý của đề nghị, HĐTL trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt phương án 
thanh lý tài sản cụ thể : Danh mục tài sản, giá trị khấu hao, giá trị còn lại, giá trị có 
thể thu hồi sau thanh lý, phương thức thanh lý (bỏ giá, đấu giá) 

- Toàn bộ tiền thu được sau thanh lý HĐTL có trách nhiệm nộp về phòng 
KTTV theo quy định. 

3.5. Hội đồng An toàn lao động (HĐATLĐ) 

3.5.1 Thành phần: 

- Giám đốc chất lượng - Chủ tịch hội đồng, Uỷ viên Ban thường vụ BCH Công 
đoàn cơ sở Công ty - Phó Chủ tịch hội đồng, Trưởng phòng Kỹ thuật Cơ điện - uỷ 
viên thường trực, uỷ viên là Trưởng phòng: TCHC, Đảm bảo chất lượng, Cung ứng, 
Cán bộ chuyên trách về ATVSLĐ, mạng lưới an toàn viên, vệ sinh viên, y tế, bảo 
vệ.  
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3.5.2 Nhiệm vụ: 

- Tham gia, tư vấn với Tổng giám đốc và phối hợp các hoạt động trong việc 
xây dựng qui chế quản lý, chương trình hành động, kế hoạch bảo hộ lao động và các 
biện pháp an toàn lao động, bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy 
nổ, môi trường, cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh 
nghề nghiệp, các nhiệm vụ của Công ty theo pháp luật quy định. 

3.5.3 Quy chế hoạt động: 

- Định kỳ 3 tháng hoặc đột xuất, HĐATLĐ tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện 
các công tác ATLĐ, PCCN, VSMT tại tất cả các đơn vị thuộc Công ty để có cơ sở 
đối chiếu với quy định của pháp luật và đề xuất với Tổng giám đốc biện pháp khắc 
phục kịp thời. Các cuộc kiểm tra Hội đồng phải thiết lập biên bản ghi lại các điểm 
cần tồn tại, phân công rõ người chịu trách nhiệm cải thiện, khắc phục và thời hạn 
hoàn thành. 

- Hội đồng phân công 01 cán bộ hàng ngày: đi sát các bộ phận sản xuất, nhất là 
những nơi làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm dễ xẩy ra tai nạn lao động để 
kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp, kiểm tra tình hình thực hiện các nội quy, quy định của công ty, phát 
hiện các vi phạm lập biên bản chuyển về Phòng Tổ chức hành chính xử lý. 

3.6. Hội đồng nghiệm thu (HĐNT): 

3.6.1 Thành phần: 

- Gồm Tổng giám đốc (Chủ tịch hội đồng), Giám đốc, Phòng Kỹ thuật cơ điện, 
Phòng Kế toán, Ban kiểm soát, Trưởng đơn vị sử dụng, người trực tiếp vận hành 
thiết bị.  

3.6.2 Nhiệm vụ: 

- Hội đồng có trách nhiệm tư vấn cho Hội đồng quản trị, kiểm tra, xác nhận 
thực tế về chất lượng, số lượng tài sản cố định, máy móc thiết bị, công trình sửa 
chữa, xây dựng cơ bản hoàn thành theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật đã được phê duyệt.  

3.6.3 Quy chế hoạt động: 

- Khi các công trình sửa chữa, xây dựng cơ bản, đầu tư trang thiết bị, máy móc, 
tài sản cố định hoàn thành, đưa vào sử dụng hoặc chuyển tiếp sang một công đoạn 
đầu tư khác, Ban dự án, Phòng Kỹ thuật cơ điện, hoặc bộ phận được giao thực hiện 
quá trình giám sát, đầu tư báo cáo Chủ tịch HĐNT thông báo mời các thành phần 
tiến hành nghiệm thu. 
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- Các thành viên HĐNT kiểm đếm, đo đạc, ghi nhận số lượng; kiểm tra chất 
lượng đối tượng nghiệm thu theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật trong hợp đồng hoặc đề 
nghị đã được phê duyệt. 

- Ban dự án, Phòng Kỹ thuật cơ điện thiết lập biên bản nghiệm thu, có đầy đủ 
chữ ký của các thành viên Hội đồng nghiệm thu chuyển Phòng Kế toán.  

- Trong qúa trình nghiệm thu phát sinh vấn đề sai lệch so với tiêu chuẩn kỹ 
thuật yêu cầu, HĐNT có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch HĐQT xin ý kiến chỉ đạo. 

3.7. Ban thanh tra nội bộ: 

3.7.1 Thành phần: Do Hội đồng Quản trị quyết định 

3.7.2 Nhiệm vụ: 

- Ban có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy trình 
quy chuẩn, nội quy, quy định của công ty trên tất cả các mặt quản lý tài chính, lao 
động, sản xuất, kinh doanh, mọi hoạt động của công ty theo đúng pháp luật, điều lệ, 
quy chế quy trình công việc, quy chuẩn công việc công ty đã ban hành. Ban thanh 
tra chịu trách nhiệm về tính chính xác của mọi thông tin, báo cáo công tác trước Chủ 
tịch HĐQT. 

3.7.3 Quy chế hoạt động: 

3.7.3.1 Công tác tài chính: 

- Kiểm tra giá, quy trình mua NVL, hàng hoá, vật tư, máy móc thiết bị, CCDC, 
tài sản khác phục vụ SXKD, XDCB, dự án đầu tư trong phạm vi toàn công ty so với 
giá hợp lý của thị trường cùng thời điểm. Các bộ phận, CBCNV trong công ty chịu 
trách nhiệm cung cấp thông tin, hợp đồng, chứng từ, tài liệu, thông tin khi cán bộ 
thanh tra yêu cầu. Thời điểm kiểm tra có thể trước hoặc sau quá trình thực hiện 
nghiệp vụ mua, phương pháp kiểm tra mẫu đột xuất ít nhất một lần/ tháng.  

- Khi phát hiện các điểm cần khắc phục, cán bộ thanh tra làm văn bản báo cáo 
trực tiếp chủ tịch HĐQT.   

3.7.3.2 Công tác thực hiện các quy chế, quy trình, quy chuẩn: 

- Hàng ngày cán bộ thanh tra kiểm tra trong phạm vi toàn bộ công ty việc thực 
hiện các quy chế, quy trình, quy chuẩn, nội quy đã ban hành. 

- Khi phát hiện các điểm cần khắc phục, các vi phạm quy chế, quy trình, quy 
chuẩn, nội quy cán bộ thanh tra lập biên bản theo mẫu chuyển phòng TCHC giải 
quyết, nếu cán bộ thanh tra không lập biên bản thì bị phạt nặng gấp hai lần lỗi của 
người vi phạm.   
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3.8. Hội đồng sản phẩm mới – sản phẩm gia công 

3.8.1 Thành phần: 

- Thành viên HĐQT, BGĐ, phòng NCPT, phòng ĐBCL, Phòng KTCL. 

3.8.2 Nhiệm vụ: 

- Hội đồng có trách nhiệm tìm hiểu thông tin, phân tích, đánh giá tính khả thi 
của ý tưởng sản phẩm mới và hoạch định chiến lược cụ thể của sản phẩm mới với 
mục tiêu sản phẩm được thị trường chấp nhận và đem lại hiệu quả kinh doanh cho 
công ty.   

3.8.3 Quy chế hoạt động: 

- Hội đồng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong hội đồng để thu thập 
thông tin sau đó tiến hành họp phân tích các thông tin, phản biện tìm ra phương án 
tối ưu cho sản phẩm mới hoặc sản phẩm gia công.  

3.9. Hội đồng đào tạo: 

3.9.1 Thành phần: 

- Thành viên Ban Giám đốc Công ty   : Chủ tịch hội đồng 

- Trưởng, Phó phòng Đảm bảo chất lượng  : Phó chủ tịch hội đồng 

- Trưởng Phòng NCPT               : Uỷ viên 

- Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính  : Uỷ viên  

3.9.2 Nhiệm vụ: 

- Hội đồng đào tạo có trách nhiệm lập kế hoạch đào tạo, xây dựng chương trình 
đào tạo, chuẩn bị tài liệu, giáo án, tổ chức lớp đào tạo, thi, kiểm tra, chấm bài và xác 
định kết quả đào tạo. 

- Phòng Tổ chức Hành chính: Thực hiện các công việc tổ chức cơ sở vật chất 
cho lớp đào tạo, kiểm tra, giám sát lập kế hoạch các báo cáo tham mưu cho hội đồng 
đào tạo. 

- Các phòng ban đơn vị: Trưởng, phó các phòng Nghiên cứu Phát triển, Kiểm 
tra Chất lượng, Đảm bảo Chất lượng, Phòng Kỹ thuật cơ điện, một số DSĐH ở các 
phân xưởng sản xuất có trách nhiệm tham gia việc xây dựng nội dung đào tạo và 
trực tiếp giảng dạy chuyên môn, kiểm tra thi nâng bậc, xác định kết quả đào tạo.  

3.9.3 Quy chế hoạt động: 

- Hội đồng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong hội đồng để thực 
hiện công tác đào tạo đạt kết quả đáp ứng yêu cầu: 
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3.10. Hội đồng triển khai thực hiện các dự án mới:  

3.10.1 Thành phần: 

- Chủ tịch HĐQT: Chủ tịch Hội đồng;  

- Thành viên thường trực gồm: Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, các thành 
viên Ban giám đốc; 

- Các thành viên khác gồm: Kế toán trưởng, Trưởng ban Dự án, Trưởng phòng 
Kỹ thuật cơ điện. 

3.10.2. Nhiệm vụ: 

- Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá, phân tích, thẩm định hiệu quả các dự án mới 
của công ty trước khi triển khai.  

- Trong quá trình triển khai dù án Hội đồng tham gia đánh giá, xét duyệt các 
công nghệ liên quan, hồ sơ thiết kế, máy móc thiết bị; nội dung các bài thầu hoặc 
chào giá cạnh tranh;  

- Theo dõi, kiểm tra và điều chỉnh dự án nếu cần thiết. 

3.10.3 Quy chế hoạt động: 

- Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên được Chủ tịch Hội đồng phân công tuỳ 
theo từng dự án. 

- Tùy tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh HĐQT sẽ thành lập thêm các hội 
đồng tư vấn để phục vụ công tác. 

3.11. Hội đồng thẩm định máy móc, thiết bị 

3.11.1. Thành phần: 

- Chủ tịch HĐQT: Chủ tịch Hội đồng;  

- Thành viên thường trực gồm: Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, các thành 
viên Ban giám đốc; 

- Các thành viên khác gồm: Kế toán trưởng, Trưởng ban Dự án, Trưởng phòng 
Kỹ thuật cơ điện, các nhóm trưởng cơ điện, Thanh tra Tài chính. 

3.11.2. Nhiệm vụ: 

- Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá, phân tích, thẩm định hiệu quả các đề nghị 
đầu tư máy móc, thiết bị của các đơn vị hoặc các dây truyền mới đầu tư của công ty 
bằng cách thu thập thông tin, tham quan, vận hành trực tiếp các thiết bị trên các 
dạng sản phẩm của công ty.  
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- Trong quá trình triển khai đầu tư máy móc, thiết bị Hội đồng tham gia đánh 
giá, xét duyệt các công nghệ liên quan, hồ sơ kỹ thuật, máy móc thiết bị; nội dung 
các bài thầu, chào giá cạnh tranh hoặc hình thức khác;  

- Theo dõi, kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch đầu tư nếu cần thiết. 

3.11.3. Quy chế hoạt động: 

- Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên được Chủ tịch Hội đồng phân công tuỳ 
theo từng kế hoạch đầu tư máy, thiết bị. 

 Tùy tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị sẽ thành lập 
thêm các hội đồng tư vấn để phục vụ công tác. 

4. Các quy chế cụ thể: 

4.1. Quy chế tuyển dụng lao động:   

- Thực hiện theo pháp luật lao động quy định. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất 
kinh doanh, nhu cầu công việc, các nguồn nhân lực hiện có của công ty, đề nghị 
tuyển dụng lao động của các bộ phận, phòng TCHC tổng hợp kế hoạch tuyển dụng 
trình HĐQT phê duyệt.  

- Yêu cầu tuyển dụng: ứng viên phải có trình độ, kinh nghiệm, năng lực, khả 
năng công tác đáp ứng quy chuẩn, quy trình công việc. 

-  Quy trình tuyển dụng: Phòng TCHC kiểm tra hồ sơ sau đó phỏng vấn sơ bộ, 
lập danh sách ứng viên để HĐ tuyển dụng phỏng vấn, tiếp theo phòng TCHC làm 
thủ tục tập nghề hoặc thử việc với các ứng viên đã đạt yêu cầu phỏng vấn của HĐ 
tuyển dụng, định kỳ hàng năm phòng TCHC trình HĐQT danh sách các ứng viên 
hoàn thành tốt công việc được giao sau thời gian tập nghề, thử việc để sát hạch và 
báo cáo HĐQT xem xét tuyển dụng chính thức. 

4.2. Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý 

 4.2.1 Các tiêu chuẩn để lựa chọn cán bộ quản lý: 

- Công ty được tuyển dụng cán bộ quản lý cần thiết với số lượng và chất lượng 
phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý công ty do Hội đồng quản trị thống nhất 
quyết định tuỳ từng thời điểm. Cán bộ quản lý phải có sự mẫn cán, năng lực, trình 
độ cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra. 

 4.2.2. Việc bổ nhiệm cán bộ quản lý: 

- Căn cứ vào yêu cầu công việc, kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn và dài hạn 
của Công ty và các bộ phận, Tổng Giám đốc đề nghị Hội đồng quản trị xem xét bổ 
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nhiệm chính thức cán bộ quản lý sau một thời gian thực hiện tạm quyền và hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao.  

 4.2.3. Ký hợp đồng lao động với cán bộ quản lý: 

- Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao 
động đối với cán bộ quản lý sẽ do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý 
kiến của Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc là người sử dụng lao động trực tiếp ký kết 
hợp đồng lao động với cán bộ quản lý được bổ nhiệm. 

 4.2.4. Các trường hợp miễn nhiệm cán bộ quản lý: 

- Căn cứ vào yêu cầu công việc, kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn và dài hạn 
của Công ty và các bộ phận mà cán bộ quản lý chịu trách nhiệm không hoàn thành 
công việc được giao, hoặc có các hành vi không đủ tư cách Tổng Giám đốc đề nghị 
Hội đồng quản trị xem xét miễn nhiệm cán bộ quản lý. 

 4.2.5 Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý:  

- Khi Hội đồng quản trị ra Nghị quyết về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ 
quản lý, bộ phận giúp việc hoàn thiện quyết định, thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm 
gửi cán bộ quản lý, đơn vị, HĐQT, BKS; công bố thông tin theo quy định của Pháp 
luật. 

 4.3. Quy chế đào tạo: 

 4.3.1 Đào tạo về quản trị công ty: 

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế 
toán trưởng, Thư ký HĐQT tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty tại các cơ 
sở đào tạo được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận. 

4.3.2 Đào tạo định kỳ: 

- Với các chương trình đào tạo huấn luyện định kỳ theo quy định, HĐQT giao 
phòng TCHC tổ chức theo quy định pháp luật lao động; phòng ĐBCL tổ chức đào 
tạo chuyên môn GMP, kết hợp với phòng NVKD đào tạo chuyên môn GDP, GPP. 

 4.3.3 Đào tạo nâng cao: 

- Căn cứ vào yêu cầu công việc, khả năng đáp ứng của nhân viên, kiện toàn 
công tác chuyên môn, cập nhật các văn bản, chính sách mới của cơ quan quản lý, 
nâng cao chất lượng lao động, các đơn vị phát sinh nhu cầu đào tạo làm đề nghị 
chuyển phòng TCHC trình HĐQT, Ban Giám đốc phê duyệt. 

- Kinh phí đào tạo để đáp ứng công việc chuyên môn đã được Chủ tịch HĐQT, 
Tổng Giám đốc phê duyệt cho CBCNV đi học do công ty chi trả, trong thời gian đi 
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học CBCNV hưởng nguyên lương. Sau khi CBCNV được cử đi đào tạo nâng cao 
trình độ chuyên môn dài hạn (từ 01 tháng trở lên) phải cam kết làm việc tại công ty 
ít nhất bằng 10 lần thời gian đào tạo. Trường hợp người lao động đơn phương chấm 
dứt hợp đồng lao động phải hoàn trả toàn bộ kinh phí công ty đã chi về đào tạo cho 
người lao động.         

- Trường hợp CBCNV theo nhu cầu cá nhân tham dự các chương trình đào tạo: 
toàn thời gian không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động với công ty, HĐQT 
giao phòng TCHC thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng theo quy định của  pháp 
luật; Trường hợp học không toàn thời gian và vẫn hoàn thành công việc được giao, 
được sự chấp thuận của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc phê duyệt thì thời gian đi 
học không được hưởng lương hoặc hưởng lương theo doanh số khoán bán hàng, tự 
đóng các khoản BHXH và không được công ty chi trả kinh phí đào tạo. Khi 
CBCNV kết thúc chương trình đào tạo nếu công ty không thể sắp xếp công việc thì 
người lao động phải tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với công 
ty.  

4.4. Quy chế dân chủ đối thoại: 

- Thực hiện quy định của pháp luật lao động về việc tổ chức đối thoại với 
người lao động, tạo điều kiện để người lao động biết, tham gia ý kiến, quyết định và 
giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của 
người lao động. Chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao 
động và người lao động để xây dựng quan hệ lao động tại nơi làm việc. Thiết lập mối 
quan hệ lao động hài hoà, ổn định, góp phần ngăn ngừa và hạn chế tranh chấp lao 
động trong quá trình sản xuất, kinh doanh.  

- Hình thức thực hiện: công bố các thông tin theo quy định tới người lao động 
thông qua các: Hội nghị người lao động, hội nghị giao ban, trực tiếp cho người lao 
động hoặc qua hệ thống thông tin nội bộ của công ty (website, email, công văn, 
bảng tin ...). 

4.5. Quy chế xây dựng văn hoá doanh nghiệp: 

- CBCNV trong công ty thực hiện nghiêm túc chuẩn mực ứng xử văn hoá công 
ty đã ban hành. Trưởng các bộ phận: khi tiếp nhận lao động mới có trách nhiệm 
hướng dẫn cho người lao động thuộc và thực hiện; thường xuyên kiểm tra phát hiện 
những trường hợp vi phạm nội quy, quy định, chuẩn mực ứng xử để nhắc nhở, uốn 
nắn kịp thời. Trong đánh giá chất lượng lao động hàng tháng trên các tiêu chí: hoàn 
thành nhiệm vụ được giao, năng suất, chất lượng công việc, việc thực hiện nội quy, 
quy định, ứng xử văn hoá để bình xét. 
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- Mục tiêu từng bước phấn đấu xây dựng giá trị mềm văn hoá doanh nghiệp 
mang bản sắc Dược Hải Dương từ hình thức, nội dung, chất lượng công tác, sản 
phẩm, dịch vụ với tiêu chí làm hài lòng khách hàng, đối tác, người đối diện.      

4.6. Quy chế đầu tư, xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định: 

4.6.1. Yêu cầu: 

- Căn cứ vào nhu cầu thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh. Đảm bảo công 
khai, minh bạch, tiết kiệm trong quá trình đầu tư, mua sắm, xây dựng, đem lại hiệu 
quả cao nhất khi sử dụng. 

4.6.2. Trình tự: 

- Khi phát sinh nhu cầu đầu tư, xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định, máy 
móc thiết bị bộ phận sử dụng làm văn bản đề nghị, nêu rõ căn cứ, số liệu chứng 
minh khoa học về nhu cầu, khả năng khai thác công suất, hiệu quả kinh tế, dự kiến 
các thông số kỹ thuật chính, nhà sản xuất, cung cấp, giá cả tham khảo trình Ban 
giám đốc.    

- Ban giám đốc nghiên cứu đề nghị của các bộ phận, tìm hiểu các thông tin tư 
vấn, lập phương án khả thi trình HĐQT. 

- HĐQT bàn bạc, thống nhất, ra quyết định đầu tư giao Ban giám đốc thực 
hiện. 

4.7. Bàn giao công tác: 

4.7.1. Yêu cầu: 

- Căn cứ vào nhu cầu thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh và năng lực 
công tác của cán bộ, công nhân viên phát sinh việc luân chuyển hoặc nghỉ công tác 
thì cán bộ công nhân viên, cán bộ quản lý, các phòng ban chức năng có trách nhiệm 
tổ chức bàn giao công việc theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ và quy chế 
công ty quy định. 

4.7.2. Trách nhiệm: 

- Cán bộ công nhân viên bàn giao công việc có trách nhiệm hoàn thiện công 
việc, giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, tài 
sản, công việc được giao để bàn giao lại và hướng dẫn cho cán bộ hoặc bộ phận 
nhận bàn giao thực hiện đảm nhiệm công việc đạt được hiệu quả cao nhất. 

+ Cán bộ công nhân viên và bộ phận nhận bàn giao công tác. 

+ Phòng Kế toán tài vụ có trách nhiệm hoàn thành báo cáo số liệu tài chính 
tại thời điểm bàn giao theo đúng quy định của chế độ kế toán. 
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+ Trưởng các bộ phận có trách nhiệm kết hợp cùng phòng Kế toán tài vụ , 
các phòng ban chức năng liên quan tổ chức bàn giao và thiết lập biên bản ghi lại kết 
quả bàn giao có đầy đủ chữ ký của các bên giao nhận.  

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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PHỤ LỤC 5: TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN 
NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

(Ban hành kèm theo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty ngày 28 tháng 4 năm 2021 

của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương) 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;. 

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14; 

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều 
của Luật Chứng khoán; 

- Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của 
Nghị định 155/2020/NĐ-CP. 

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải 
Dương. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Phụ lục này quy định về trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi 
Thành viên Ban kiểm soát, bao gồm nội dung chính sau: 

a) Tiêu chuẩn thành viên Thành viên Ban kiểm soát; 

b) Cách thức đề cử người và ứng cử vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát của 
cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; 

c) Cách thức bầu Thành viên Ban kiểm soát; 

d)  Các trường hợp miễn nhiệm hay bãi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát; 

e) Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát. 

2. Công ty ban hành qui định trên cơ sở tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục đề cử, 
ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát theo quy định 
của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

Phụ lục này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đề cử, ứng 
cử bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát. 

Điều 3. Tiêu chuẩn Thành viên Ban kiểm soát 

Thành viên Ban kiểm soát có tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 33 Điều 
lệ công ty. 
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Điều 4. 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 việc ứng 
cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại các Điều 4 Phụ lục 2 ban 
hành kèm theo Quy chế này. 

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn 
không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử 
viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định, ứng viên do Ban kiểm 
soát giới thiệu phải được đa số Thành viên Ban kiểm soát biểu quyết thông qua. 
Danh sách ứng viên Thành viên Ban kiểm soát sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông 
qua trước khi tiến hành bầu cử. 

Điều 5. Cách thức bầu Thành viên Ban kiểm soát 

Việc bầu Thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu 
tương tự việc bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 5 Phụ lục 2 
ban hành kèm theo Quy chế này. 

Điều 6. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát 

1. Thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây: 

a. Thành viên đó bị pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát; 

b. Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính cho 
Công ty; 

c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Ban kiểm soát có 
những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi; 

d. Thành viên đó vắng mặt không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong vòng 
sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 

e. Thành viên đó bị cách chức thành viên Ban kiểm soát theo quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông; 

f. Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định. 

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

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

b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Thành viên Ban 
kiểm soát quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 
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Điều 7. Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Ban kiểm 
soát 

Thông báo về việc bẫu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát sẽ được 
công bố theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật về chứng khoán 
và thị trường chứng khoán. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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PHỤ LỤC 6: TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN 
NHIỆM NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP 

(Ban hành kèm theo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty ngày 28 tháng 4 năm 2021 

của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương) 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;. 

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14; 

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều 
của Luật Chứng khoán; 

- Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của 
Nghị định 155/2020/NĐ-CP. 

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải 
Dương. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Phụ lục này quy định về trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm người 
điều hành doanh nghiệp, bao gồm nội dung chính sau: 

a. Tiêu chuẩn của Người điều hành doanh nghiệp; 

b. Việc bổ nhiệm Người điều hành doanh nghiệp; 

c.  Ký hợp đồng lao động với Người điều hành doanh nghiệp; 

d. Các trường hợp miễn nhiệm Người điều hành doanh nghiệp; 

e. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty. 

2. Công ty ban hành qui định trên cơ sở tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ 
nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, Điều 
lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lựa chọn, 
bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp. 

Điều 3. Các tiêu chuẩn để lựa chọn người điều hành doanh nghiệp 

1. Người điều hành của Công ty bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và 
Kế toán trưởng.  
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2. Tiêu chuẩn làm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng thực hiện 
theo Điều 27 Quy chế quản trị công ty. 

Điều 4. Bổ nhiệm Người điều hành doanh nghiệp 

1. Bổ nhiệm Tổng giám đốc 

a. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có quyền đề cử tối đa 01 ứng viên vào vị trí 
Tổng giám đốc. Thành viên Hội đồng quản trị có thể đề cử chính mình vào vị trí 
Tổng giám đốc. 

b. Sau khi tập hợp Danh sách ứng viên bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc, Hội 
đồng quản trị tổ chức lấy phiếu tín nhiệm trong Hội đồng quản trị. Thành viên Hội 
đồng quản trị là ứng viên thì không được bỏ phiếu cho chính mình. Ứng viên trúng 
cử là người đạt tối thiểu 2/3 ý kiến biểu quyết nhất trí của các thành viên Hội đồng 
quản trị. Trường hợp có nhiều hơn 01 người có cùng số phiếu bầu cao nhất, người 
trúng cử là người có lá phiếu bầu của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Sau cuộc họp bỏ 
phiếu tín nhiệm, Hội đồng quản trị ra quyết định bổ nhiệm vào ví trị Tổng giám đốc. 

2. Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác 

a. Tổng Giám đốc căn cứ vào tiêu chuẩn và nhu cầu công việc đề cử Phó Tổng giám 
đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác. 

b. Hội đồng quản trị căn cứ vào đề xuất của Tổng giám đốc, xem xét và ra quyết 
định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác. 

Điều 5. Ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp 

1. Thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động: 

Việc ký hợp đồng lao động với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng 
và người điều hành khác do Hội đồng quản trị thực hiện.  

 Việc ký hợp đồng lao động với Tổng giám đốc do Chủ tịch Hội đồng quản trị thực 
hiện.  

 Việc ký hợp đồng lao động với Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều 
hành khác do Tổng Giám đốc thực hiện.  

2. Các điều khoản trong hợp đồng lao động với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, 
Kế toán trưởng và người điều hành không được trái với quy định của pháp luật lao 
động. 

Điều 6. Miễn nhiệm, Bãi nhiệm người điều hành doanh nghiệp 

Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác sẽ bị 
miễn nhiệm: 
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a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 27 Quy chế này; 

b. Có đơn từ chức; 

c. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế 
toán trưởng và người điều hành khác khi có lý do vì lợi ích của công ty tuy nhiên 
không được trái với các quy định trong hợp đồng lao động đã ký kết. 

Điều 7. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người điều hành doanh nghiệp 

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người điều hành doanh nghiệp sẽ được thông 
báo và công bố theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật về chứng 
khoán và thị trường chứng khoán.  

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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PHỤ LỤC 7: PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN 
KIỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH 

(Ban hành kèm theo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty ngày 28 tháng 4 năm 2021 

của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương) 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14; 

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều 
của Luật Chứng khoán; 

- Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của 
Nghị định 155/2020/NĐ-CP. 

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải 
Dương. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Phụ lục này quy định về trình tự, thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản 
trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc điều hành, bao gồm nội dung chính sau: 

a) Nguyên tắc làm việc; 

b) Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa HĐQT và BKS; 

c) Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành; 

d) Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa Tổng Giám đốc điều hành  và BKS. 

2. Công ty ban hành quy định trên cơ sở tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục phối hợp 
hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc (Giám đốc) điều 
hành theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công 
ty. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc phối hợp 
hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc  điều hành. 

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp 

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành phối hợp trong quan hệ công tác 
theo các nguyên tắc sau: 

1. Luôn vì lợi ích chung của Công ty. 
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2. Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan của pháp luật, Điều lệ và các quy 
định của Công ty. 

3. Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch 

4. Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác và 
thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn. 

Điều 4. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Ban điều hành 

1. Hội đồng quản trị lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Tổng Giám đốc trên cơ 
sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để 
giúp Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

2. Định kỳ hàng quý và năm, Tổng Giám đốc phải gửi báo cáo bằng văn bản về tình 
hình hoạt động kinh doanh và phương hướng hoạt động trong thời kỳ tới của Công ty 
cho Hội đồng quản trị. 

3. Tổng Giám đốc đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo 
Hội đồng quản trị mọi vấn đề có liên quan tới hoạt động điều hành của Công ty. 
Tổng giám đốc không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị được mời tham dự 
(không biểu quyết) các cuộc họp Hội đồng quản trị. 

4. Các chương trình nghiên cứu, khảo sát, các cuộc đàm phán, ký kết hợp đồng của 
Công ty có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 
có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị để cử thành viên Hội đồng quản 
trị tham dự.  

Điều 5. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát 

1. Hội đồng quản trị có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với Ban kiểm soát, tạo điều 
kiện cung cấp tất cả các tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban kiểm soát, tôn trọng 
tư cách khách quan độc lập của Ban kiểm soát.  

2. Hội đồng quản trị tạo điều kiện tốt nhất cho các Thành viên Ban kiểm soát trong 
việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát và phải có trách nhiệm chỉ 
đạo, giám sát việc chấn chỉnh và xử lý các sai phạm theo đề xuất của Ban kiểm soát. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị mời Thành viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp định 
kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị. 

4. Trưởng ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị những vấn đề 
phát sinh tại các cuộc họp của Ban kiểm soát, mọi biên bản họp Ban kiểm soát phải 
được gửi tới Hội đồng quản trị. 

5. Kịp thời thông báo cho Hội đồng quản trị khi phát hiện các trường hợp vi phạm 
của người điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. 
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6. Hội đồng quản trị có quyền đề nghị Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, kiểm toán 
theo yêu cầu. 

7. Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị họp bất thường hoặc đề nghị Hội đồng 
quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông họp bất thường theo quy định tại Điều lệ 
Công ty. 

8. Ngoài các thông tin báo cáo theo định kỳ, các Thành viên Ban kiểm soát có thể 
đề nghị Hội đồng quản trị cung cấp các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều 
hành hoạt động kinh doanh của Công ty. 

9. Hội đồng quản trị đảm bảo tất cả bản sao các thông tin tài chính và các thông tin 
khác được cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị cũng như biên bản họp 
Hội đồng quản trị sẽ được cung cấp cho Thành viên Ban kiểm soát cùng với việc 
cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị. 

Điều 6. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Ban điều hành 

1. Trường hợp xét thấy cần thiết, Ban điều hành có thể mời Trưởng ban kiểm soát 
hoặc các Thành viên Ban kiểm soát tham dự họp Ban điều hành hoặc các cuộc họp 
khác và đóng góp ý kiến. 

2. Ngoài các thông tin báo cáo định kỳ, theo yêu cầu của Trưởng ban kiểm soát, Ban 
điều hành thực hiện báo cáo trực tiếp hoặc cung cấp các thông tin, báo cáo về tình 
hình hoạt động của Công ty.   

3. Trường hợp phát hiện rủi ro có thể ảnh hưởng lớn đến uy tín và hoạt động của 
Công ty, Ban điều hành cần báo cáo ngay cho Trưởng ban kiểm soát và Thành viên 
Ban kiểm soát. 

4. Ban điều hành chịu trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trưởng Ban kiểm 
soát và các Thành viên Ban kiểm soát được tiếp cận các thông tin, báo cáo trong thời 
gian nhanh nhất. 

5. Các văn bản báo cáo của Ban điều hành trình Hội đồng quản trị phải được gửi 
đến Thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như gửi đến 
thành viên Hội đồng quản trị.   

  

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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PHỤ LỤC 8: QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI HOẠT 
ĐỘNG KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN 

TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI 
ĐIỀU HÀNH KHÁC 

(Ban hành kèm theo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty ngày 28 tháng 4 năm 2021  

của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương) 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14; 

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều 
của Luật Chứng khoán; 

- Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của 
Nghị định 155/2020/NĐ-CP. 

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải 
Dương. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Phụ lục này quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động, khen thưởng và kỷ 
luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc 
điều hành và người điều hành khác, bao gồm nội dung chính sau: 

a) Đánh giá hoạt động; 

e) Khen thưởng; 

f) Kỷ luật; 

2. Công ty ban hành quy định trên cơ sở tuân thủ đầy đủ về đánh giá hàng năm đối 
với hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành 
viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành và người điều hành khác theo quy 
định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đánh giá 
hàng năm đối với hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng 
quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành và người điều hành 
khác. 
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Điều 3. Phạm vi điều chỉnh 

1. Phụ lục này quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động, khen thưởng và 
kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng 
Giám đốc điều hành và người diều hành khác, bao gồm nội dung chính sau: 

a) Đánh giá hoạt động; 

b) Khen thưởng; 

c) Kỷ luật; 

2. Công ty ban hành qui định trên cơ sở tuân thủ đầy đủ về đánh giá hàng 
năm đối với hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản 
trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành và người điều hành 
khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của 
Công ty. 

Điều 4. Đối tượng áp dụng  

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đánh giá 
hàng năm đối với hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng 
quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành và người điều 
hành khác. 

Điều 5. Đánh giá hoạt động  

1. Hằng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, Hội đồng quản trị tổ 
chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phân công của từng thành viên Hội đồng 
quản trị và Tổng giám đốc. 

2. Trưởng ban kiểm soát tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phân công 
của từng Thành viên Ban kiểm soát. 

3. Tổng giám đốc chủ trì công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phân công 
của các người điều hành khác. 

Điều 6. Khen thưởng 

1. Hằng năm, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đề xuất 
mức khen thưởng đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 
Ban Giám đốc theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ.  

2. Chế độ khen thưởng: 

a. Bằng tiền; 

b. Bằng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhiên viên (nếu có). 
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3. Nguồn kinh phí khen thưởng được trích từ Quỹ khen thưởng Công ty và các 
nguồn hợp pháp khác. 

4. Mức khen thưởng: Căn cứ vào tình hình thực tế của từng năm để xây dựng mức 
khen thưởng cụ thể. 

Điều 7. Xử lý vi phạm và kỷ luật 

1. Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng hệ thống kỷ luật dựa trên tính chất và 
mức độ của việc vi phạm. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát và người điều hành 
khác không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy định của Công ty hoặc vi phạm quy 
định của pháp luật tuỳ theo tính chất sẽ bị xử lý kỷ luật, vi phạm hành chính hoặc 
truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Công ty và Pháp luật. Trường hợp 
gây thiệt hại cho Công ty phải chịu trách nhiệm cá nhân về những thiệt hại do mình 
gây ra. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 



1 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
 DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG 

_______ 

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

________________________ 
Hải Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2021 

 
 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

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 Dược Vật tư Y tế Hải Dương 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số …………….... ngày 28 tháng 

4 năm 2021; 

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 
Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương; 

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư 

Y tế Hải Dương 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 

DỰ THẢO 
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trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, 
quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triến của Công ty. 

2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc tổ chức điều 

hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 
 

Chương II 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Điều 3. Quyền 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. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập 

báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị. 

Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng 
quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, 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 
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xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, 

thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin do Điều lệ công ty quy định. 

Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị có 03 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số 

lượng thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có 

thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm 

thành viên Hội đồng quản trị độc lập của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ 

liên tục. 

3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ 

thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có 

thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ 
công ty có quy định khác. 

4. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ 

chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập. 

Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện 

sau đây: 

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) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 

88 Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định 

tại khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không 

được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác 

của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý 

công ty mẹ; 

đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành (sau đây gọi là thành 

viên không điều hành) là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng giám 

đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo 

quy định của Điều lệ công ty. 

Tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành 

viên không điều hành.  
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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. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản 

trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy 

quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của 

Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. 

Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị 
chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện 

pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, 

trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn 

trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 

nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người 

trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa 

số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng 

quản trị. 

5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký 

công ty. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; 
ghi chép các biên bản họp; 

b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và 

nghĩa vụ được giao; 

c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản 

trị công ty; 
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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 5% tổng số cổ phần phổ thông 

trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. 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; 



7 

 

c) Quá trình công tác; 

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

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

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

g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công 

ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức 

danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội 

đồng quản trị (nếu có). 

2. 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 trong thẩm quyền và giới 

hạn theo quy định của pháp luật; 

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

h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch 

khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài 
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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 Giám đốc hoặc Tổng 

giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết 
định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử 

người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng 

cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những 

người đó; 

k) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý 

khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết 
định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua 

cổ phần của doanh nghiệp khác; 

m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ 

đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ 

đông thông qua nghị quyết; 

n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng 

cổ đông; 

o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ 

tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

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

q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế 
nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết 
định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng 

quản trị, Quy chế về công bố thông tin của Công ty; 

r) 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 
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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 hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn 

theo quy định tại Điều lệ công ty giữa Công ty với một trong các đối tượng sau: 

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám 

đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này; 

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng 

vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ; 

- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 

164 Luật Doanh nghiệp. 

2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho 

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên 

quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội 

dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp 

đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ 

trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng 

quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có 

quyền biểu quyết. 

Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp 
Đại hội đồng cổ đông bất thường 

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

30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập 

Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành 

viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy 

định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này. 

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; 

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. 

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 
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lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành 

viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành 

viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội 

đồng quản trị. 

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

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường 

hợp sau đây: 

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản 

trị; 

b) Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác; 

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

d) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định. 

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, 

trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền 

của Hội đồng quản trị. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong 

thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 

Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì 

Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối 

với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu 

tập họp Hội đồng quản trị. 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị 
phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. 

Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương 

trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài 

liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. 

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện 

thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy 

định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị 
được đăng ký tại Công ty. 

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp 

và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các 

thành viên Hội đồng quản trị. 

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; 
có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. 

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành 

viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại 
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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; 

đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều 

lệ công ty. 

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu 

biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch 

Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ 
được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp. 

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

thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. 

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu 

được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì 

quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Điều 17. 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; 
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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 18. 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; 

d) Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát. 

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được 

gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ công ty không có quy 

định khác. 

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của 

Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công 

ty chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn khác dài hơn. Cổ 

đông sở hữu cổ phần của Công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc 
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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 19. 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. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách 

nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không 

bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên 

quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty. 

Điều 20. 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 nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời 
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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 21. 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 22. 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 23. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát  
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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, 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 24. Hiệu lực thi hành 

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư 

Y tế Hải Dương bao gồm VII chương, 24 điều và có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 28 tháng 4 năm 2021. 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 
VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG 

_______ 

 

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

________________________ 
Hải Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2021 

 

 
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

 

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 Dược Vật tư Y tế Hải Dương 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ... ngày 28 tháng 4 năm 2021; 

Ban kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 

Dược Vật tư Y tế Hải Dương; 

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải 
Dương bao gồm các nội dung sau: 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

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

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát quy định cơ cấu tổ 

chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát và các thành 

viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy 

định khác có liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng cho 

Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát. 

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban kiểm 

soát chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước 

Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các công việc, quyết định của Ban kiểm soát. 

 

Dự thảo 
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Chương II 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (KIỂM SOÁT VIÊN) 
 

Điều 3. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát 

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và 

đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao. 

2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt 

nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty. 

3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức 

vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi 

hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. 

4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây 

thiệt hại cho Công ty hoặc người khác thì thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách 

nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà 

thành viên Ban kiểm soát có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công ty. 

6. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm trong thực hiện 

quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát, yêu 

cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả. 

Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát có 03 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát 

không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

2. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 

3. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. 

4. Trường hợp thành viên Ban kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 

mà thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban kiểm 

soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên 

Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. 

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát 

1. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh 

nghiệp; 

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm 

toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh 

của Công ty; 

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, 
Tổng Giám đốc và người quản lý khác; 



3 

 

d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc 

người lao động của Công ty; 

đ) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

e) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp 

thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước 

đó; 

g)Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan 

và Điều lệ công ty. 

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên 

Ban kiểm soát công ty đại chúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật 

Doanh nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh 

nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người 

đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty. 

Điều 6. Trưởng Ban kiểm soát 

1. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong 

các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc 

chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban 

kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. 

3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. 

Điều 7. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 

có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Ban kiểm soát thực 

hiện như sau: 

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát 

phải thông báo về việc 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 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 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. 

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử 

vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh 

nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc 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 cử 
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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 8. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát 

1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền 

của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương 

thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với 

tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông 

có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng 

cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu 

tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ 

số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên 

đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến 

hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo 

tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 

Điều 9. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp 

sau đây: 

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy 

định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp 

sau đây: 

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

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ 

trường hợp bất khả kháng; 

c) Vi phạm 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 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm 
soát 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty phải công 

bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp 

Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm 

hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Ban kiểm soát phải có 

cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được 
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công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi 

ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Thông tin liên 

quan đến ứng cử viên Ban kiểm soát được công bố bao gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các chức danh quản lý khác; 

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

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

g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên 

đang nắm giữ các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử 

viên Ban kiểm soát (nếu có). 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm 

soát thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 

 
Chương III 

BAN KIỂM SOÁT 
 

Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong 

việc quản lý và điều hành Công ty. 

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong 

quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của 

công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. 

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh 

doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác 

quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến 

nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng 

cổ đông. 

4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội 

bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty. 

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công 

việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị 
quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy 

định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp. 

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 
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115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm 

tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng 

quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát 

quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản 

trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. 

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ 

sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của 

Công ty. 

8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc vi phạm quy 

định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng 

quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp 

khắc phục hậu quả. 

9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội 

đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty. 

10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện 

nhiệm vụ được giao. 

11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình 

báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông. 

12. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của 

Công ty theo đề nghị của cổ đông. 

13. Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ 

đông. 

14. Thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 

30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp. 

15. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

16. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai Danh 

sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp. 

17. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức 

kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức 

kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy 

cần thiết. 

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

19. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên 

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động. 

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

21. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công 

ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp 

khác, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 

giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục 

hậu quả. 

22. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ 

đông thông qua. 

23. Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu 

nếu được Hội đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

24. Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc 

họp đối với trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc mà 

các thành viên Hội đồng quản trị còn lại không bầu được người làm chủ tọa. Trường 

hợp này, người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. 

25. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 12. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát 

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời 

điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm: 

a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu 

kèm theo; 

b) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 

quản trị; 

c) Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do 

Công ty phát hành. 

2. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu 

giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của 

người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc. 

3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản 

lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản 

lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của thành viên Ban 

kiểm soát hoặc Ban kiểm soát. 

Điều 13. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất 
thường Đại hội đồng cổ đông 

1. Ban kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu 

tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 
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a) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên 

theo quy định của pháp luật; 

b) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 

Luật Doanh nghiệp; 

c) Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Ban kiểm 

soát nhưng Hội đồng quản trị không thực hiện. 

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

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

3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 

khoản 1 Điều này sẽ được Công ty hoàn lại. 

 
Chương IV 

CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT 
 

Điều 14. Cuộc họp của Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành 

viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát. 

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 15. Biên bản họp Ban kiểm soát 

Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và 

các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các 

biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của 

từng thành viên Ban kiểm soát. 

 
Chương V 

BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH 
 

Điều 16. Trình báo cáo hàng năm 

Các Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 

bao gồm các nội dung sau đây: 

1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội 

đồng quản trị, Tổng Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban 

kiểm soát. 

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng 
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thành viên Ban kiểm soát. 

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban 

kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty. 

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do 

Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với 

thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành 

viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là 

thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần 

nhất trước thời điểm giao dịch. 

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người 

điều hành doanh nghiệp khác. 

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng 

quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông. 

8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm 

toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm 

toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần 

thiết. 

Điều 17. Tiền lương và quyền lợi khác 

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

thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác 

theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức 

tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban 

kiểm soát. 

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử 

dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không 

vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng 

cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. 

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh 

doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy 

định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo 

tài chính hằng năm của Công ty. 

Điều 18. Công khai các lợi ích liên quan 

1. Thành viên Ban kiểm soát của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi 

ích liên quan của mình, bao gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của 

doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời 

điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó; 
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b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của 

doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu 

riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ. 

2. Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong 

thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung 

phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa 

đổi, bổ sung tương ứng. 

3. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên 

Ban kiểm soát chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để 

phục vụ lợi ích của Công ty. 

4. Thành viên Ban kiểm soát có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do 

Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với 

thành viên Ban kiểm soát hoặc với những người có liên quan của thành viên Ban kiểm 

soát theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ 

đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về 

các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin. 

5. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên 

này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện 

các giao dịch có liên quan. 

 
Chương VI 

MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT 
 

Điều 19. Mối quan hệ giữa các thành viên Ban kiểm soát 

Các thành viên Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn 

nhau nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt 

trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ 

công ty. Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công việc chung của Ban kiểm soát 

nhưng không có quyền chi phối các thành viên Ban kiểm soát. 

Điều 20. Mối quan hệ với ban điều hành 

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với ban điều hành Công ty, là đơn vị thực 

hiện chức năng giám sát hoạt động của ban điều hành. 

Điều 21. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị 

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, là đơn vị 
thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị. 

 
Chương VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
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Điều 22. Hiệu lực thi hành 

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải 

Dương bao gồm  VII chương, 22 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 04 

năm 2021. 

 

TM. BAN KIỂM SOÁT 
TRƯỞNG BAN 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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