
CỒNG TY CỎ PHÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THIÉT BỊ PHỤ TÙNG c ơ  ĐIỆN Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: 9Ế>/2022/NQ-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỎ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;
Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 
2022, với một số chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kỉnh doanh năm 2021
Đơn vị tỉnh: 1000 đồng

TT Các chỉ tiêu Kế hoạch 
năm 2021

Thực hiện 
năm 2021

Tỷ lệ % 
so vói kế 

hoạch
1 Tổng Doanh thu 90.408.036 79.837.076 88,31%
2 Lợi nhuận sau thuế 11.472.213 12.524.588 109,17%
3 Thu nhập bình quân/người/tháng 10.000 12.000 120%
4 Cổ tức 15% 15% 100%

Ghi chú: số liêu Doanh thu nêu trên đã bao gồm cả Doanh thu nôi hô: 4.505 tv đồnv 
b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tỉnh: 1000 đồng

TT Các chỉ tiêu ĐVT Ke hoạch năm 2022

1 Tổng Doanh thu 1.000 đ 74.436.281
2 Lợi nhuận trước thuế 1.000 đ 15.996.592
3 Thu nhập bình quân/người/tháng 1.000 đ 10.000
4 Chi trả cổ tức % 15

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2 
điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHk 
Sài Gòn.
Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiển

021 của Côngiy cổ phần thiết bị phụ tùng cơ 
I Kiểm toán và Kế toán Hà Nội -  Chi nhánh

1 soát Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ
điện.
Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch chi 
trả cổ tức năm 2022 như sau:

a) Phưong án phân phối lọi nhuận sau thuế năm 2021:
Đơn vi tính: VNĐ

TT Chỉ tiêu Đon vị 
tính Số tiền

I Lọi nhuận sau thuế (tính đến ngày 
31/12/2021)

Đồng 12.524.558.011
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- Tong số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần 
có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tồng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 2.863.908 cổ phần, chiếm 100% số cổ 
phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần 
có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cồ phần, chiếm 0% số cồ phần 
có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
4. Tờ trình phưoiig án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và Kế hoạch chi trả 
cổ tức năm 2022:
Đại hội đồng cồ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 2.863.908 cổ phần, chiếm 100% số cổ 
phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần 
có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cồ phần, chiếm 0% số cồ phần 
có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
5. Tò’ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Ke hoạch chi trả thù lao 
HĐQT, BKS năm 2022:
Đại hội đồng co đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 2.863.908 cổ phần, chiếm 100% số cổ 
phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần 
có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần 
có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
6. Tờ trình Đề nghị thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện 
kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT quyết định 
lựa chọn đon vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính trong số 3 đơn vị 
kiểm toán sau:

- Công ty TNHH kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Đại hội đồng cỗ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 2.863.908 cổ phần, chiếm 100% số cổ 

phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần 

có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
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1 Trích lập các Quỹ theo Điều lệ Công ty. 
Trong đó:

Đồng 2.504.911.600

-Quỹ khen thưởng Đồng 626.227.900
-Quỹ phúc lợi Đồng 626.227.900
-Quỹ dầu tư và phát triền Đồng 1.252.455.800

2 Chi trả cổ tức 15%/năm Đồng 4.500.000.000
3 Thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát 

(không kiêm nhiệm)
Đồng 576.000.000

4 Thưởng cho HĐQT và Ban điều hành (Nghị 
quyết so 174/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 
01/11/2021)

Đồng 105.234.441

II Lọi nhuận còn lại 4.838.411.970
b) Kế hoạch chi trả cồ tức năm 2022:
-Dự kiến chi trả cổ tức năm 2022:_15_%/năm 
-Hình thức chi trả: Tiền mặt /Chuyển khoản

Điều 5: Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2021 và 
Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2022, cụ thể như sau: 

*Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2021:
-Đã thanh toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là : 1.152.000.000 (đồng/năm) gồm: 

1/ Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm) : 576.000.000 (đồng/năm)
2/ Thù lao HĐQT &BKS (kiêm nhiệm) : 576.000.000 (đồng/năm)

-Thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 về lợi nhuận (trích 10% phần vượt của lợi 
nhuận sau thuế theo Nghị quyết số 174/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021) là : 
105.234.441 (đồng) (Bằng chữ: Một trăm linh năm triệu, hai trăm ba mưoi bốn 
nghìn, bốn trăm bốn inưoi mốt đồng)

Như vậy, các khoản chi này được thực hiện đúng với Nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

*Ke hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2022.
Đơn vị tỉnh: VNĐ

TT Chức danh Số ngưòi Hệ số (H) Kế hoạch thù 
lao năm 2022

I Hôi đồng quản tri 05 M 720.000.000
1 Chủ tịch HĐQT 01 2,0 240.000.000
2 Thành viên HĐQT 04 1,0 480.000.000
II Ban kiểm soát 03 1,5 240.000.000
1 Trưởng Ban kiểm soát 01 1,0 120.000.000
2 Thành viên BKS 02 0,5 120.000.000

-Thưởng 10% cho Hội đông quản trị và Ban Điêu hành nêu hoàn thành vượt chỉ 
tiêu kế hoạch 2022 do Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Điều 6: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài 
chính Công ty năm 2022 và ủy  quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán 
độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính trong số 03 đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH kiểm toán VACO.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Điều 7: Thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.
Điều 8: Thông qua việc Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bồ sung Điều lệ Cồng ty và ủy quyền cho Hội đồng 
quản trị chỉnh sửa nội dung cho phù hợp theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền.
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Dieu 10: Thông qua Quy chế hoạt động cùa Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị 
phụ tùng cơ điện.
Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cồ đông thường niên năm 2022 của Công ty 
cô phần thiết bị phụ tùng cơ điện thông qua và có hiệu lực ke từ ngày 28/06/2022.

Đại hội đông cô đông giao cho Hội đông quản trị, Ban kiêm soát, Tổng Giám đốc 
Công ty căn cứ thâm quyên và chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai 
thực hiện các nội dung đã thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích 
của các cổ đông, phù hợp với Diều lệ của Công ty và các quy định của Pháp luật hiện 
hành.

Noi nhân:
-Cô đông;
-HĐQT.BKS;
-Ban điều hành;
-UBCKNN, SGDCK HN (b/c); 
-Website Công ty;
-Lưu VT.
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CÖNG TY CO PHAN 
THIET BI PHU TUNG CO DI$N

CONG HÖA XÄ HQI CHÜ NGHIA VIET NAM 
Dpc lap-Tudo-Hanh ptiuc

So: P f  /2022/BB-DHDCD Ha Nöi, ngäy 28 thäng 06 näm 2022

BIEN BAN
DAI HQI CO DONG THUONG NIEN NAM 2022

Ten Cong ty: CONG TY CO PHAN THIET BI PHQ TUNG CO Dl£N
Tru so chinh: So 56, Ngö 102 Truong Chinh, Phuong Phuong Mai, Quan Dong 

Da, Thänh pho Hä Nöi.
Giäy chümg nhan Düng ky kinh doanh so 0100103584 do So Ke hoach vä Däu tu 

Thänh phö Hä Nöi cäp län däu ngäy 06/05/2005, cäp thay döi län thü 9 ngäy 
01/11/2017.

Cän cü Luat doanh nghiep so 59/2020/QH14 da duoc Quöc hoi nuoc Cong höa 
xä hpi chü nghia Viet Nam thöng qua ngäy 17/06/2020.

Cän cü Dieu le Cong ty co phän thiet bi phu tüng co dien.
Hörn nay, väo hoi 08 gio 00 phüt, ngäy 28 thäng 06 näm 2022, tai tru so chinh 

Cong ty cd phän thiet bi phu tüng ca dien da ticn hänh phien hop Dai hoi döng cö döng 
thuong nien näm 2022. Dai hoi cö su tham du cüa cäc quy vi dai bicu, cäc thänh vien 
Hpi döng quän tri vä Ban kiem soät. Ban Töng Giäm döc vä cäc cö döng cüa Cong ty 
cö phän thiet bi phu tüng co dien.

I. Bäo cäo ket qua kiem tra tu each cö döng tham du vä tuyen bö du dieu kien ticn 
hänh Dai hoi theo quy dinh.

Öng Pham Xuän Luong- Truöiig ban kiem tra tu each cö döng bäo cäo ket quä 
kiem tra tu each cö döng nhu sau:

So luong cö döng vä nguöi duoc üy quyen tham du Dai hoi lä 113 cö döng, dai 
dien cho 2.863.908 cö phän cö quyen bieu quyet, dat 95,46 % töng so cö phän cö quyen 
bicu quyet (cö Bien bän kiem tra tu each cö döng dinh kern)

Cän cü Dieu le tö chüc vä hoat döng Cong ty cö phän thict bi phu tüng co dien 
phien hop Dai hoi cö döng thuong nien näm 2022 cüa Cong ty da du dieu kien ticn 
hänh Dai höi.• • /

II. Ban chü toa , Ban thu ky, Ban kiem phieu Dai höi.
Theo Luat Doanh nghiep, Öng Le Van An -  Chü tich HDQT Cong ty lä Chü toa 

Dai höi. Öng Le Vän An möi cäc Öng (Bä) cö ten sau cüng tham gia dieu hänh Dai höi:
-Öng Nguyen Ngoc Binh : Üy vien HDQT
-Öng Nguyen Ngoc Nam : Üy vien I IDQT-Töng Giäm döc
* Ban Thu ky Dsii höi
De giüp Dai höi ghi chep lai quä trinh dien bien Dai hpi, du thäo Nghi quyet cüa 

Dai höi, Ban chü toa cü Ban Thu ky göm 01 nguöi cö ten sau:

N0I DUNG DAI H()I
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1) Bà Lê Thị Thanh Hằng : Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính 
* Ban kiểm phiếu Đại hội
Ông Lê Văn An giới thiệu Ban kiểm phiếu để giúp Đại hội xác định kết quả biểu 

quyết, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết gồm Ông/Bà có tên sau:
1. Bà Ngô Thị Lan Hương : Kế toán trưởng - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thúv Hằng : Nhân viên kế toán - Thành viên
Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ 

biểu quyết với tỷ lệ nhất trí đạt 100% số cổ phần có quvền biểu quyết tham dự Đại hội.
III. Chương trình Đại hội, Ọuy chế Đại hội

1. Ong Lê Văn An trình bày Chương trình làm việc của Đại hội.
Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ nhất trí 

đạt 100% sổ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Ông Nguyễn Ngọc Nam trình bày Quy chế làm việc Đại hội.
Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết 

với tỷ lệ nhất trí đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
IV. Các báo cáo, Tò’ trình tại Đại hội
1. Báo cáo tổng kết của HĐQT và Ban điều hành về kct quả sản xuất kinh doanh 
năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Đại hội đã nghe Ông Trần Vũ Long -Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết 
quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 với một số nội dung chủ yếu 
như sau:

a)Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
Dơn vị tính:1000Đ

TT Các chỉ tiêu Ke hoạch 
năm 2021

Thực hiện 
năm 2021

Tỷ lệ % 
so với kế 

hoạch
1 Tổng Doanh thu 90.408.036 79.837.076 88,31%
2 Lợi nhuận sau thuế 11.472.213 12.524.588 109,17%
3 Thu nhập bình quân/người/tháng 10.000 12.000 120%
4 Cổ tức 15% 15% 100%

Ghi chú: Sô liệu Doanh thu nêu trên đã bao gôm cả Doanh thu nội bộ: 4.505 tỷ đỏng 
b) Ke hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

TT Các chỉ tiêu ĐVT Ke hoạch năm 2022

1 Tổng Doanh thu 1.000 đ 74.436.281
2 Lợi nhuận trước thuế 1.000 d 15.996.592
3 Thu nhập bình quân/người/tháng 1.000 đ 10.000
4 Chi trả cổ tức % 15

2. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty và Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc 
lập thực hiện kiếm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022.
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Đại hội đã nghe Bà Trần Thu Thủy -  Trưởng ban kiểm soát công ty thay mặt 
Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội báo cáo của Ban kiểm soát Công ty và 
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 
2022.
3.TỜ trình Phương án phân phối lọi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch chi trả 
cổ tức năm 2022

Đại hội đã nghe Ông Trần Vũ Long -Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày 
trước Đại hội Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch 
chi trả cổ tức năm 2022.

A/Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

TT Chỉ tiêu Đon vị 
tính

Số tiền

I L<yi nhuận sau thuế (tính đến ngày 
31/12/2021)

Đồng 12.524.558.011

1 Trích lập các Quỹ theo Điều lệ Công 
ty.Trong đó:

Đồng 2.504.911.600

-Quỹ khen thưởng Đồng 626.227.900
-Quỹ phúc lợi Đồng 626.227.900
-Quỹ dầu tư và phát triển Đồng 1.252.455.800

2 Chi trả cổ tức 15%/năm Đồng 4.500.000.000
3 Thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát 

(không kiêm nhiệm)
Đồng 576.000.000

4 Thưởng cho HĐQT và Ban điều hành (Nghị 
quyết so 174/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 
01/11/2021)

Đồng 105.234.441

II Lọi nhuận còn lại Đồng 4.838.411.970
B/ Ke hoạch chi trả cô tức năm 2022:

1) Dự kiến chi trả cổ tức năm 2022 là: 15%/năm
2) Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt/Chuyển khoản

4. Tờ trình về việc Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 
và Ke hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022
Đại hội đã nghe ông Trần Vũ Long -  Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình 
Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù 
lao HĐQT, BKS năm 2022.

a) Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:
*Đã thanh toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là: 1.152.000.000 (đồng/năm) 

gồm:
1/ Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm): 576.000.000 (đồng/năm)
2 /Thù lao HĐQT &BKS (kiêm nhiệm): 576.000.000 (đồng/năm)

*Thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 về lợi nhuận (trích 10% phần vượt của 
lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết số 174/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021) là: 
105,234.441 (dồng) (Bằng chữ: Một trăm linh năm triệu, hai trăm ba mưoi bốn 
nghìn, bốn trăm bốn mươi mốt đồng)
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Như vậy, các khoản chi này được thực hiện đúng với Nghị Quyết Đại hội cổ đône 
thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

b) Ke hoạch thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2022:
-Căn cứ trên cơ sở mức tiên lương bình quân chung hàng năm (đồng/người/tháng) 

của người lao động trong Công ty và hệ số phụ cấp thù lao cho chức danh của các thành 
viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát như sau:

+ Cách tính thù lao: Thù lao HĐQT, BKS = Lương BQ chung X Hệ số (H)
Đơn vị tính: Dồng

TT Chức danh Số ngưòi Hệ số (H) Ke hoạch thù lao 
năm 2022

I Hôi đồng quản tri 05 3,0 720.000.000
1 Chủ tịch HĐQT 01 2,0 240.000.000
2 Thành viên HĐQT 04 1,0 480.000.000
II Ban kiểm soát 03 1,5 240.000.000
1 Trường Ban kiểm soát 01 1,0 120.000.000
2 Thành viên BKS 02 0,5 120.000.000-------------------------------------------- J------- ------------------r—1------------------- ——-------Ị------------
*Đê nghị khen thưởng vượt kê hoạch cho Hội đông quản trị và Ban điêu hành:
Nếu hoàn thành vượt chi tiêu kế hoạch năm 2022 về lợi nhuận, trích 10% phần vượt 

của lợi nhuận sau thuế để thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
V. Đại hội thảo luận

Ỏng Lê Văn An -  Chù tịch HĐQT đã điều hành chương trình thảo luận của các 
cổ đông, và phát biểu tiếp thu các ý kiến của các cổ đông.
VI. Thông qua biểu quyết

Bà Ngô Thị Lan Hương -  Trưởng Ban kiểm phiếu lần lượt nêu các vấn đề để 
Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:
Đại hội đã thông qua thể lệ biểu quyết bằng hình thức Giơ thẻ biểu quyết về các nội 
dung sau:
1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Ke hoạch năm 2022:
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 2.863.908 cổ phần, chiếm 100% số cổ 
phần cỏ quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần 
có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần 
có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bỏi Công ty TNHH Kiểm toán 
và Kế toán Hà Nội-Chi nhánh Sài Gòn
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 2.863.908 cổ phần, chiếm 100% số cổ 
phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quvết không đồng ỷ là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần 
có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
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- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần 
có quyền biểu quvết tham dự đại hội.
7. Tờ trình Thông qua các họp đồng giao dịch giữa Công ty vói các bên liên quan 
Đại hội đồng cồ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 2.863.908 cổ phần, chiếm 100% số cổ 
phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần 
có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết cỏ ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần 
có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
8. Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty 
Đụi hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 2.863.908 cổ phần, chiếm 100% số cổ 
phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần 
có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần 
có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
9. Tờ trình về việc sửa đổi, bỗ sung Điều lệ Công ty và ủy quyền cho Hội đồng 
quản trị chỉnh sửa nội cho phù hợp theo yêu cầu của cơ quan Nhà nuóc có thẩm 
quyền.
Đại hội đồng cỗ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 2.863.908 cổ phần, chiếm 100% sổ cổ 
phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần 
có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có Ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần 
có quyền biổu quyết tham dự đại hội.
10. Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 
Đại hội đồng cổ đông dã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 2.863.908 cổ phần, chiếm 100% số cổ 
phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần 
có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết cỏ ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần 
có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội 
đồng cổ đông ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 theo nội 
dung Đại hội đã thông qua tại Biên bản này và chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty xây dựng
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kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ 
đông thông qua.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được lập vào hồi 'ẩ'ỉgiờ 00
phút ngày 28 tháng 06 năm 2022, được đọc toàn văn trước toàn thể Đại hội và đã được♦
các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu 
quvết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Biên bản này 
được lập thành 02 bản và có giá trị như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

' V '
o A '9 /

Lê Thị Thanh Hằng

T/MĐẠIĐẠI HỘHỈÒỊNG CÓ ĐÔNG 
C HỦ TỌAĐẶI H ộ y ^ < /

/.-/CÕ\'G TY v \
o  CÔ PH “
RĩHIÊTBi£fc
\f ,Ạ  Cơ ĐIỂN

~

in An

Noi nhân:
-ƯBC.KNN.SỞ GDCK TPHN; 
-Các cô đông cùa Công ty; 
-Các TV HĐQT, BĐH, BKS; 
-Lưu VT.
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CÔNG TY CỎ PHẦN
THIẾT BỊ PHỤ TÙNG c ơ  ĐIỆN

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG 
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện

Căn cứ Quyết định số 79/2022/QĐ-HDQT, ngày 02 thảng 06 năm 2022 cùa Hội đồng 
quản trị Công ty cô phần thiết bị phụ tùng cơ điện về việc Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông 
tại Dại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 28 tháng 06 năm 2022 tại Hội trường 
tầng 2 -Trụ sở chính Công ty; số  56, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội; Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông Phạm Xuân Lương: Phó Giám đốc TTDV : Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Hải: Nhân viên Phòng TCKT : Thành viên
3. Ông Nguyễn Hoàng Anh: Nhân viên Phòng KTĐT : Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tới tham dự Đại 
hội đồng cổ đông với kết quả cụ thể sau:

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 31/5/2022 là 138 cổ đông tương ứng là
3.000.000 cổ phần.

Tổng sổ cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và ủy quyền là: M l  cổ đông, tương 
ứng là: Ẵ.ỹẾỉt.ypý cổ phần, chiếm tỷ lệ Ỉ)S 4 6  % số lượng cổ phần có quyền biểu 
quyết của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020: “Cuộc họp Đại hội đồng cỗ 
đông được tiến hành khi có sổ cổ đông dự họp đại diện trên 50% cổ phần có quyển biểu 
quyết ”

Do vậy. Dại hội có đủ điều kiện tiến hành họp và có đủ thẩm quyền để quyết định 
các vấn dề của Đại hội .

Biên bản kiểm tra tư cách Đại hội đồng cổ đông được lập vào hồi giờ oO phút 
cùng ngày và dã được báo cáo công khai trước Đại hội.

T/M.BAN KIÊM TRA TU CÁCH CỐ ĐÔNG 
Trinýng ban



CÔNG TY CỎ PHÀN THI ÉT BỊ PHỤ TỪNG c ơ  ĐIỆN (EMESCO)
Trụ sờ: 56/102 Đường Trường Chinh, p. Phương Mai, Q. Đống Đa. Hà Nội.

Điện thoại: 024. 38686150 - Fax: 024. 38689682 
Email: congthongtin.emesco@gmail.com Website: http://www.emesco.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 
CÔNG TY CỒ PHÀN THIÉT BỊ PHỤ TÙNG c o  ĐIỆN 

Thời gian đại hội: O8I1ƠO ngày 28/06 /2022

THỜI GIAN NỘI DUNG NGƯỜI THỤC 
HIỆN

08h00-09h00’ Đón tiếp dại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông Ban tổ chức

09h00-09h05’ Khai mạc, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội Ban tổ chức

09h05’-09hl0’ Báo câo kết quà kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng đại biểu tham dự Ban kiểm tra tư cách 
cổ đông

09hl0’-09h30’

-Đọc lời khai mạc và Giới thiệu khách mời.

-Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký

-Thông qua Chương trình đại hội và Quy chể làm việc;

Ban tổ chức

09h30’-09h50’ Báo cáo kết quà sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 Đoàn Chù tịch

09h50’-10h00’ Báo cáo cùa Ban kiểm soát; Tờ trình lựa chọn dơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 
2022; Ban kiểm soát

10h00’-10hl5

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế nãm 2021 và phương án chi trà cổ 
tức năm 2022; Tờ trinh Quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2021 và phương án chi 
trả thù lao HĐQT & BKS năm 2022 ; Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh cùa 
Công ty; Tờ trình thông qua các hợp dồng giao dịch giữa Công tv với các bên liên 
quan ;TỜ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Tờ trình thông qua Quy 
chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Đoàn Chủ tịch

10hl5’-10h35’ Thào luận cùa Đại hội

10h35’-l lhOO’

Thông qua biểu quyết:
-Báo cáo kết quả sàn xuất kinh doanh năm 2021 và kể hoạch năm 2022
-Báo cáo cùa Ban kiểm soát
-Báo cáo tài chính nỉím 2021 đă được kiểm toán
-Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức 
năm 2022.
-Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT &BKS năm 2021 yà phương án chi trà thù lao 
HĐQT &BKS năm 2022
-Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo câo tài chính năm 2022 
-Tờ trình thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan 
-Tờ trình thông qua bồ sung ngành, nghề kinh doanh cùa Công ty;TỜ trình thông qua 
sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ;TỜ trình thông qua Quy chế hoạt động cùa HĐQT.

Biểu quyết bằng hình 
thức giơ thè biểu 

quyết

1 IhOO’-l 111 15’ Nghỉ giải lao

1 Ih l5 ’-I lli30' Thông qua Biên bản + Nghị quyết Đại hội Thư ký

Ilh30’-llh 4 5 ’ Bế mạc đại hội Đoàn Chủ tịch

BAN TỚ CHỨC ĐẠI HỘI ĐÒNG CÓ ĐÔNG

mailto:congthongtin.emesco@gmail.com
http://www.emesco.com.vn


CÔNG TY CỎ PHÀN

THIẾT BỊ PHỤ TỪNG c ơ  ĐIỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - T ự  do - H ạnh  phúc

Số: 'o9> /2022/BCTK-TCHC Hà nội,ngàyolô tháng 05 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

PHÀN I

KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
I.TÌNH HÌNH CHUNG:

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 đã quyết nghị một số vấn đề quan trọng cho kế hoạch 
sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. Cụ thể:

- Tiếp tục triển khai các thủ tục pháp lý giai đoạn chi tiết của Dự án đầu tư Khu chức năng 
hỗn hợp Emesco Complex tại Trung tâm dịch vụ cơ điện.
Lập dự án để trình Hội đồng quản trị xây sửa và khai thác khu văn phòng công ty tại số 
56 Ngõ 102 Trường Chinh, Hà Nội.

- Khai thác 100% diện tích kho, đảm bảo tất cả các đơn vị đều đạt kế hoạch doanh thu và 
lợi nhuận.

- Tìm kiếm khách hàng và đầu tư mới hệ thống kho bãi tại Xí nghiệp Cao su Cơ điện tại 
Xuân Mai.

- Tận dụng các chính sách của Nhà nước về tiền thuê đất ổn định, vừa đầu tư dự án vừa 
khai thác kinh doanh kho.

- Thu hồi ở mức cao nhất các khoản nợ đọng, thu hồi các khoản đầu tư không hiệu quả. 
Đầu tư vào các dự án thủy điện có hiệu quả cao.

- Kinh doanh vật tư đảm bảo an toàn vốn và có lợi nhuận.
- Tăng hạn mức tín dụng và vốn chủ sở hữu đế đảm bảo năng lực đầu tư.

Tuyển dụng đào tạo nhân sự cho hoạt động kinh doanh và đầu tư.
Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban diều hành đã nhanh chóng nam bat tinh hình 
về các dự án đầu tư, sáp xếp, triển khai công việc theo quy trình. Bên cạnh đó đồng thời 
thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thường niên. Với sự nỗ lực của HĐQT, 
BĐH và sự quyết tâm của tập thể CBCNV, năm 2021 Công ty đã hoàn thành kế hoạch đã 
đề ra.



II. KÉT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH:

Đơn vị tính: 1.000 đông

CHỈ TIÊU

Năm 2021

Ke hoạch Thực hiện TỶ LỆ %

Doanh thu cho thuê kho bãi, văn phòng 31.789.411 36.441.776 114,5%

Doanh thu kinh doanh thương mại 54.112.714 38.703.675 71,5%

Doanh thu tài chính 0 25.109

Lợi nhuận sau thuế 11.472.213 12.524.588 109,17%

Chú ý: Số liệu chưa bao gồm Doanh thu nội bộ: 4.505 tỷ đồng

Trong năm 2021, doanh thu mảng kinh doanh cho thuê kho bãi, văn phòng đạt 114,5% doanh 
thu so với kế hoạch. Mặc dù năm 2021 là năm bùng phát dịch Covid, inột số đơn vị thuê kho đã 
phải trả mặt bằng hoặc gặp khó khăn về tài chính và xin giảm giá. Tuy nhiên, với việc xây dựng 
hệ thống khách hàng nòng cốt có tiềm lực, sản xuất kinh doanh tốt, đã tạo nên sự ổn định về 
doanh thu trong bổi cảnh khó khăn của thị trường.

về mảng kinh doanh thương mại, doanh thu chỉ đạt 71,5% so với kế hoạch đề ra. Do tình 
hình thị trường trong bối cảnh dịch Covid 19 khiến các chi phí đầu vào tăng cao, các đổi tác 
thường xuyên cũng bị ảnh hưởng, trước tình hình đó, Công ty chủ động thu hẹp mảng kinh doanh 
thương mại, chỉ thực hiện những phương án kinh doanh có tính an toàn cao nhằm đảm bảo an 
toàn về vốn.

Đối với các đơn vị, năm 2021 ghi nhận sự tăng trưởng tốt về doanh thu và lợi nhuận. Trong 
năm 2021 ngoài việc giữ ổn định các khách hàng thuê kho hiện có, thực hiện nghị quyết của Đại 
hội đồng cổ đông, Công ty đã tiến hành nghiên cứu đầu tư thêm hệ thống kho bãi tại những vị 
trí có thể để tăng nguồn thu. Công ty cũng đã đầu tư xây dựng dãy kiot tại mặt đường Quang Lai, 
bước đầu đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh mảng phụ tùng máy 
nông nghiệp, là lĩnh vực Công ty từng bước lấy lại vị thể trên thị trường đặc biệt là khu vực miền 
bắc về được chú trọng.

Mặc dù hoạt động dặc thù của các đơn vị là kinh doanh kho bãi, tính ổn dinh cao nên để gia 
tăng doanh thu, lợi nhuận hàng năm là rất khó, ngúồn thu chủ yếu phụ thuộc vào chính sách thuế 
đất của Nhà nước và điều chỉnh giá cho thuê đối với khách thuê kho bãi. Hàng năm, Công ty dã 
chỉ đạo các đơn vị rà soát để khai thác tối đa diện tích đất trống, điều chỉnh giá tại các vị trí kho 
giao thông thuận lợi, lập và giao kế hoạch chi tiết đến từng đầu mục thu và chi, do đó năm 2021, 
phần lớn các đơn vị đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch được giao cả về doanh thu và lợi 
nhuận.

III. ĐÁNH GIÁ NHŨNG LĨNH v ự c  CHỦ YẾU:
1. Công tác quản lý, đầu tư



Dự án đầu tư Khu nhà ở hỗn hợp tại Trung tâm dịch vụ cơ điện, năm 2021 Công ty tạm thời 
chưa tiếp tục triển khai. Trong bối cảnh nhà nước đang siết chặt việc sử dụng đất, đặc biệt đối 
với chuyển đổi mục đích sử dụng đất thuê của Nhà nước. Công ty dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện 
các thủ tục tiếp theo của dự án khi đánh giá đầy đủ sự thuận lợi về pháp lý và nguồn lực.

Lập dự án dể xây sửa và khai thác khu văn phòng công ty tại số 56 Ngõ 102 Trường Chinh, 
Hà Nội: Thực hiện quvết nghị của Đại hội đồng cổ đông, Ban diều hành đã tiến hành khảo sát 
và kiểm tra quy hoạch, lên phương án sơ bộ về dự án xây dựng tòa nhà văn phòng công ty tại 
số 56 ngõ 102 Trường Chinh. ƯBND Thành Phố Hà Nội cũng dã có công văn đề nghị các sở 
ban ngành liên quan cho ý kiến để tổng hợp và xem xét ra chủ trương đầu tư. Dự kiến sẽ trình 
Hội dồng quản trị xem xét sau Đại hội cổ đông năm 2021. Khi được HĐQT cho phê duyệt, 
dự kiến sẽ hoàn thành thủ tục tiền khả thi và có chủ trương đàu tư của TP Hà Nội trong năm 
2022.

về dự án Điện mặt trời áp mái tại Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ, Công ty đã thực hiện đầy đủ 
các thủ tục đầu tư, hoàn thiện và đưa vào khai thác tháng 11/2020, bước đầu đã mang lại 
nguồn thu ổn định. Trong năm 2021, doanh thu tiền điện từ hộ thống điện mặt trời đạt 1.506 
triệu đồng, trong đó bán cho các đơn vị thuê kho bãi sản xuất đạt 1.207 triệu, hòa lưới bán cho 
EVN đạt 299 triệu.

Thực hiện công tác sửa chữa, đầu tư thêm kho tận dụng, xây dựng dãy kiot mặt dường Quang 
Lai tại Trung tâm Dịch vụ Cơ điện, đưa vào khai thác.

Đối với Xí nghiệp cao su cơ điện tại Xuân Mai, Công ty đã nỗ lực tìm kiếm khách hàng và đã 
khai thác thêm được hơn 4.550m2 kho bãi, đưa Xí nghiệp thoát được tình trạng thua lỗ. Tiếp 
tục tìm kiếm khách hàng để xem xét đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

2. Sản xuất kinh doanh:

Tiếp tục cung cấp vật tư cho dự án thủy điện có nguồn vốn đảm bảo, Chủ đầu tư là các đối tác 
lâu năm với Công ty.

Tiếp tục kinh doanh mặt hàng phụ tùng máy nông nghiệp như xích, thang nhôm....với các đối 
tác nước ngoài, trong nước có uy tín nhằm đảm bảo an toàn vốn trong kinh doanh.

Tiếp tục tìm kiếm các lĩnh vực, mặt hàng kinh dpanh mới phù hợp nguồn lực của Công ty để 
đa dạng hóa nguồn thu, bắt nhịp với thị trường.

3. Công tác tài chính kế toán:

Làm tốt công tác kiểm tra, công tác kiểm soát nội bộ, khai thác các nguồn vốn để phục vụ đầu 
tư và sản xuất kinh doanh.

Thực hiện công tác thu hồi công nợ, nợ đọng:

4. Công tác tổ chức cán bộ - Lao động tiền lưong:

Giải quvết chế dộ hưu trí cho 01 lao động.

Chấm dứt Hợp đồng lao động với 05 lao động.



- Thực hiện các công tác phúc lợi cho toàn thể cán bộ CNV Công ty theo chế độ.

PHẦN II

KÉ HOẠCH SẢN XUẮT KINH DOANH NĂM 2022
I. ĐÁNH GIẢ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN NĂM 2022:
1. Thuận lọi, CO’ hội năm 2022:

- Nen kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng dương trong năm 2021 bất chấp đại dịch Coviđ-19 kéo 
theo sự sụt giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu với GDP tăng trưởng 2,58%, đây là một thành 
công lớn của nước ta trong việc phòng chống dịch bệnh, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng 6,5% trong năm 2022 và 6,7% trong năm 2023. 
Đây là mức tăng trưởng mạnh và vững chắc.

- Nhiều dự án khu đô thị mới dược đầu tư xây dựng trên diện tích vốn là kho bãi cho thuê khiến 
nguồn cung cho thuê kho khu vực Hà Nội giảm xuống, khách hàng tìm kho để thuê tăng lên.

- Năm 2022, năm thử 2 của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 đang mở ra 
với nhiều kỳ vọng phát triển cho nền kinh tế Việt Nam.

2. Khó khăn, thách thức năm 2022

Khó khăn và rủi ro chính là đại dịch bùng phát trở lại có thể trì hoãn việc Việt Nam trở lại
với mức tăng trưởng mạnh mẽ trước đại dịch do nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào thương mại
quốc tế.

Trước tình hình đó, những khó khăn mà Công ty có thể gặp phải trong năm 2022 được nhận
định:

- Hoạt động kinh doanh thương mại bị ảnh hưởng khi giá nguyên, nhiên liệu tăng cao, giá cả 
các mặt hàng kinh doanh theo dó cũng tăng dẫn đến khó khăn trong việc cạnh tranh về giá.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị đình trệ, theo đó 
khả năng duy trì sản xuất cũng như thuê kho bãi của doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn. 
Trên thực tế, trước tình hình đại dịch, nhiều đơn vị hoạt dộng trong một số lĩnh vực chịu nhiều 
ảnh hưởng đã đề nghị giảm giá thuê kho hoặc trả lại kho bãi do không gánh nổi chi phí.

- Năm 2022 sẽ là năm TP Hà Nội tiếp tục triển khai quyết liệt Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND 
vê việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu câu vê phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Thành 
Phố Hà nội. Các Cơ quan chức năng sẽ rất chủ trọng công tác phòng chống cháy nổ, thường 
xuyên thanh kiếm tại hệ thống kho của Công ty, đòi hỏi phải đầu tư thêm cho hệ thống phòng 
chữa cháy.

- Ncăm 2022 là năm Chi nhánh Hải Phòng phải ký lại hợp đồng thuê đất với Nhà nước, hiện tại 
dang có chủ trương rà soát lại mục đích sử dụng đất, điều chỉnh giá thuê dất theo quy định 
pháp luật.

- Nhân sự phục vụ cho các dự án đầu tư theo định hướng của Hội dồng quản trị còn thiếu.



Trước những thuận lợi và thách thức đã nhận định, Năm 2022 Công ty đặt mục tiêu tăng 
trưởng thấp dể duy trì tính ổn dịnh, chuẩn bị cho các dự án đầu tư lớn. Tập trung khai thác tối đa 
nguồn tài nguyên kho xưởng cho thuê. Tiếp tục kinh doanh vật tư thiết bị với các dự án đầu tư 
chắc chắn, đảm bảo thu hồi vốn, chú trọng ổn định tình hình tài chính, củng cố về tổ chức, nhân 
sự. Thực hiện đầu tư vào các dự án thủy điện, bất động sản theo quyết nghị của Đại hội đồng cổ 
đông và Hội đồng quản trị.

1. Kế hoạch Kinh doanh 2022:

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2022:

Đvt: 1.000 đ

STT NỘI DUNG TÔNG

I DOANH THU 74.436.281

1 DT KD cho thuê kho bãi, VP 33.427.184

2 DT KD thương mại 41.009.097

IV TỎNG CHI PHÍ 63.379.113

V HIỆU QUẢ KD 15.996.592

2. Các nhiệm vụ chính:
- Tiếp tục đánh giá thời điểm phù hợp để triển khai các thủ tục pháp lý giai đoạn chi tiết của 

Dự án đầu tư Khu chức năng hỗn hợp Emesco Complex tại Trung tâm dịch vụ cơ điện.

- Lập dự án để trình Hội đồng quản trị xây sửa và khai thác khu văn phòng công ty tại số 56 
Ngõ 102 Trường Chinh, Hà Nội.

- Khai thác 100% diện tích kho, đảm bảo tất cả các đơn vị đều đạt kế hoạch doanh thu và lợi 
nhuận.

- Tìm kiếm khách hàng và đầu tư mới hệ thống kho bãi tại Xí nghiệp Cao su Cơ điện tại Xuân 
Mai.

- Tận dụng các chính sách của Nhà nước về tiền thuê đất ổn định, vừa đầu tư dự án vừa khai 
thác kinh doanh kho.
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- Thu hồi ở mức cao nhất các khoăn nợ đọng, thu hồi các khoản đầu tư không hiệu quả.

- Đầu tư vào các dự án thủy điện có hiệu quả cao.

- Kinh doanh vật tư đảm bảo an toàn vốn và có lợi nhuận.

- Tăng hạn mức tín dụng và vốn chủ sở hữu để đảm bảo năng lực d' ầu tư.

- Tuyển dụng đào tạo nhân sự cho hoạt động kinh doanh và đầu tư. 

r a .  GIẢI PHÁP TRIỀN KHAI THựC HIỆN

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Ban điều hành triển 
khai các giải pháp sau:



t

1. Công tác điều hành SXKD và đầu tư:
- Đe tận dụng các vị trí có lợi thế kinh doanh, trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội 

đồng quản trị quyết định phương án đầu tư xây dựng toà nhà văn phòng công ty tại số 56 Ngõ 
102 Trường Chinh, Hà Nội để đưa vào khai thác.

- Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc góp vốn các dự 
án thủv điện có hiệu quả cao.

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý, điều hành phù hợp với tình hình và có thể chủ 
động tham gia vào các lĩnh vực khác.

- l iếp tục duv trì, cải tiến quv trình quản lý trong mọi hoạt động SXKD của đơn vị, đảm bảo 
từng bước chặt chẽ, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh cùa Công ty.

- Tăng cường công tác tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường, lĩnh vực kinh doanh đảm bảo 
yếu tố an toàn và bền vững.

2. Công tác tài chính:
- Chủ động cân đối nguồn vốn hiện có của đơn vị thông qua việc tăng cường công tác quản lý 

và thu hồi nợ hiệu quả, giảm thiểu tối đa các khoản nợ xấu có thể phát sinh. Sử dụng nguồn 
vốn hiện có một cách chặt chẽ, sắp xếp nguồn vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và 
thực hiện các dự án đầu tư.

- Tăng cường công tác quản trị chi phí. trong đó tập trung vào công tác tính toán giá thành của
từng phương án, dịch vụ cung ứng và cắt giảm các chi phí chưa cần thiết.

- Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong mọi hoạt động SXKD của doanh nghiệp
nhằm giảm tối đa các chi phí SXKD.

3. Biện pháp về tổ chức quản lý và nguồn nhân lực:

- Tiếp tục kiện toàn và hoàn thiện công tác tổ chức của các phòng chức năng và các bộ phận 
phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

- Tiếp tục xây dựng chính sách đãi ngộ hợp lý để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng.

Trên đây là toàn bộ nội dung về Ket quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021
và Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

*

Trân trọng !
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CÔNG TY
CỒ PHÀN TB PHỤ TÙNG c ơ  ĐIỆN 

BAN KIÉM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘT CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hù Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2022

BÁO CÁO BAN KIÈM SOÁT
CÔNG TY CỎ PHÀN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG c o  DIỆN 

TRÌNH ĐẠI HỘI DÒNG CỔ DỎNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý vị cố  đông
Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Cơ điện

Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp sổ 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Thông tư sổ 12Ỉ/2012/TT-DTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về 

quán trị công ty áp dụng cho các cóng ty đại chúng;
- Chức ncmg nhiệm vụ cùa Ban Kiểm soát được quy định tại Điểu lệ của Công ty cổ 

phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện.
- Báo cảo tài chỉnh cho năm tài chỉnh kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty đã 

được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Ke toán Hà nội- CN Sài Gòn
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giảm sát của Ban Kiểm soát năm 2021

PHÀN I -  TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

I. về hoạt dộng của Ban kiểm soát:
Năm 2021, Ban Kiểm soát đã triển khai các hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm 

vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty như sau:
- Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và 

Điều lộ của công ty đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc quản lý và điều 
hành công ty.

- Kiểm tra, rà soát tính pháp lý, trình tự thù tục trong việc ban hành các Nghị quyết, 
Quyết định cùa HĐQT, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Thẩm định báo cáo tài chính, phân tính đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt 
động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh 
toán, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

Nhìn chung trong năm BKS đã triển khai hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm 
vụ đã được quy định.

II. Đánh giá của Ban kiểm soát:
1. về công tác quản trị của Hội dồng quản trị:

Các thành viên của HĐQT đã tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hoạt động 
của HDQT trong năm phù hợp với quy định cùa Pháp luật và điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực 
hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, kịp thời họp bàn và ban 
hành các Nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền và tích cực hỗ trợ giải



quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện, tạo điều kiện cho Ban điều hành thực 
hiện tốt các mục tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhìn chung hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật và 
điều lệ của công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của công 
ty. Trong năm 2021, HĐQT đã họp bàn và thảo luận quyết định một số vấn đề quan trọng 
liên quan đến hoạt động của công ty như sau:

- Ban hành Nghị quyết số 72/2021/NQ-HĐQT ngày 22/04/2021 về việc gia hạn 
thời gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

- Nghị quyết 100/2021-HĐQT ngày 18/05/2021 và Nghị quyết 167/2021/QĐ- 
HĐQT ngày 08/10/2021 về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và 
thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Nghị quyết 171/2021/QĐ-HĐQT ngày 11/10/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch 
sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Nghị quyết số 173/2021/NQ-HĐQT ngày 21/10/2021 về việc phê duyệt kế hoạch 
vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Hai Bà Trưng. Hạn mức 
vay và hạn mức bảo lãnh là : 22tỷ đồng.

- Nghị quyết 204/QĐ-HĐQT ngày 09/11/2021 về việc tạm ứng cổ tức năm 2020 
đợt 1 bằng tiền mặt.

- Các quyết định khác theo chức năng, thẩm quyền của HĐQT.
Ban Kiểm soát đánh giá các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng 

trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

2. Công tác điều hành hoạt động của Ban điều hành:
- Năm 2021 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 tác động tiêu cực đến 

nền kinh tế toàn cầu cũng như nền kinh tế nước ta. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của 
Hội đồng quản trị, cùng sự nỗ lực trong hoạt động điều hành công ty đã thực hiện hoàn 
thành một số chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã đề ra. Ban Điều 
hành đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn hiệu quả.

- Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các 
Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

3. về thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2021:
3.1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:
* Ket quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty như sau:

TT Chỉ tiêu ĐVT , Kế hoạch 
năm 2021

Thực hiện 
năm 2021

Tỷ lệ 
TH /KH

1 Tổng doanh thu lOOOđ 90.408.036 79.837.076 88,31%
2 Lợi nhuận sau thuế lOOOđ 11.472.213 12.524.558 109,17%
3 Thu nhập bình quân/ngưòi/tháng l.OOOđ 10.000 12.000 120%
4 Cổ tức %/năm 15

( Số liệu doanh thu kế hoạch và thực hiện so sánh nêu trên đã bao gồm cả doanh 
thu nội bộ. Nhưng khi lập báo cáo tài chính, doanh thu thực hiện năm 2021 đã loại trừ 
khoản doanh thu nội bộ trùng đó số tiền là: 4,505 tỷ đồng -  Tổng doanh thu sau khi loại 
trùng là : 75,331 tỷ đồng).
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Năm 2021 chỉ tiêu doanh thu không đạt kế hoạch nguyên nhân do ảnh hưởng của 
dịch bệnh covid kéo dài, phải hỗ trợ điều chinh giảm giá thuê đối với các dơn vị thuê kho 
xưởng, kios cùng với đó việc doanh thu thương mại cũng bị giảm dẫn đến việc doanh thu 
không đạt kế hoạch. Tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận và thu nhập bình quân vượt so với kế 
hoạch sàn xuất kinh doanh được Đại Hội đồng cổ đông giao. Lợi nhuận đảm bảo chi trả 
cổ tức cho cổ đông.

3.2. về tình hình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:
Công ty đã thực hiện việc chi trả cồ tức và trích lập các quỹ theo phương án phân 

phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.
Sổ dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn đến 31/12/2021 là: 

40.863.978.312đồng.

3.3. về tình hình thục hiện phương án chi thù lao cho ỈỈĐQT và BKS năm 2021:
Sau khi dược ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua, công ty đã thực hiện chi 

trả đầy đủ thù lao năm 2021 cho HĐQT và BKS.
3.4. về tựa chọn Công ty Kiểm toán độc tập để kiểm toán Báo cáo Tài chỉnh năm 2021 
của Công ty.

Thực hiện theo ủy quyển của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Công 
ty dã thực hiện các bước lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm 
toán và Ke toán Hà nội- CN Sài Gòn (là một trong bốn đơn vị kiểm toán độc lập được 
Đại Hội đồng cổ  Đông năm 2021 thông qua) thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính cùa 
Cône ty.

4. về báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:
4.1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán 
bởi Công ty TNHIỈ Kiểm toán và Kế toán Hà nội- CN Sài Gòn.

Ý kiến của Kiểm toán viên độc lập về Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty là 
chấp nhận toàn bộ.

Ban kiềm soát đã xem xét và thống nhất với Báo cáo tài chính cho năm tài chính 
kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán 
Hà nội- CN Sài Gòn Công tác quản lý và hạch toán kế toán tuân thù theo hệ thống kể toán 
Việt Nam và các quy định hiện hành của Nhà nước.

4.2. Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính và KQKD của công ty năm 2021:
4.2.1. về kết quả kinh doanh năm 2021:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 là : 12.524.558.011 đồng
Lợi nhuận đạt được trong năm 2021 từ các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công 

ty bao gồm: Thương mại, cho thuê kho xưởng, doanh thu bán điện từ hệ thống điện mặt 
trời áp mái mới được công ty đầu tư từ năm 2020. Đánh giá về hiệu quả từ các lĩnh vực 
kinh doanh thì lợi nhuận từ hoạt động thương mại thấp, chưa hiệu quả. Còn lại là lợi 
nhuận từ lĩnh vực cho thuê kho xưởng và lợi nhuận từ bán điện từ hệ thống điện mặt trời 
áp mái.
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4.2.2. Nự phải thu : Khoản phải thu ngắn hạn khách hàng tại ngày 31/12/2021 có số dư 
là: 103.072.427.741 đồng, trong đó các đối tượng khách hàng có số dư lớn liên tục qua 
các năm như sau :

STT Tên Khách hàng Số dir tại ngày 
(31/12/2021)

1 Công ty CP BĐS Meco 5,220.036,449

2 Công ty CP cơ điện & XDVN 8.792,798,073

3 Công ty CP ĐT thủy điện An pha 16,104,933.820

4 Công ty CP thủy điện Thác Xăng 17,301,172.874

5 Công ty CP cơ khí Văn Lâm 12,172,500,000

6 Công ty CP đầu tư và PT điện Meco 25,987,217,985

7 Công ty cổ phần XDDT HTH 3,147,191,148

Cộng 88,725,850,349

Đây chủ yếu là các khách hàng mà công ty cung cấp hàng hóa cho hoạt động kinh 
doanh thương mại và là các bên liên quan với công ty, tuy nhiên các khoản công nợ phải 
thu của các dơn vị này thường xuyên chưa đúng hạn, làm chậm quá trình quay vòng vốn 
lưu động dẫn đến việc phát sinh lãi vay ngân hàng, trong khi đó công ty không thu được 
công nợ từ khách hàng, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của dơn vị. Tiền ẩn 
nhiều rủi ro về dòng tiền và công nợ.

Dự phòng phải thu khó đòi trong năm 2021 đã trích lập bổ sung là : 305.732.930 
đồng, đây là khoản trích lập dự phòng đối tượng khách hàng Công ty TNHH Changwon 
Vina đã quá hạn thanh toán ba năm. Tính đến 31/12/2021 công ty đã trích lập dự phòng 
phải thu khó đòi lũy kế số tiền là : 12.334.591.505 đồng .

4.2.3. về đầu tư tài chỉnh dài hạn:
Theo BCTC tổng hợp tại thời điểm 31/12/2021, khoản đầu tư tài chính dài hạn của 

công ty là: 760.000.000đồng. Đây là khoản đầu tư trái phiếu ngân hàng TMCP Công 
thương Việt Nam bao gồm:

- 30 trái phiếu có kỳ hạn 10 năm bắt đầu-từ ngày 27/09/2019, mệnh giá: 10.000.000 
đồng/1 trái phiếu.

- 4.600 trái phiếu có kỳ hạn 10 năm kế từ ngày 30/07/2020, mệnh giá : 100.000 
đồng/1 trái phiếu.

Trong năm Công ty nhận được tiền lãi của 4.600 trái phiếu từ ngày 30/07/2020 đến 
30/07/2021 là : 21.600.000 đồng.
4.2.4. Mua sấm tài sản cố định:

Trong năm 2021 công ty đã Đầu tư , mua sắm tài sản cố định tăng trong năm với 
giá trị: 1.556.454.091 đồng,
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Trong đó : - Nhà cửa VKT: 1.333.508.000 đồng ị đây là tài sản tăng do sứa chữa kho
tại CN Hải phòng, xây mới nhà kho tại XN cao su Cơ điện Xuân mai và xây hàng rào tại 
Trung tâm dịch vụ Cơ điện )

- Máv móc thiết hi : 222.946.091dồng ( đây là tài sàn tăng do thay thế đường dây 
của TBA 630 KVA và Đẩu nối hệ thống đường nước sạch tại XN Cơ khí dịch vụ)

4.2.5. Nợ phải trả:
Tổng nợ phải trả tại ngày 31/12/2021 là : 22.140.369.535 đồng.
Trong đó vay ngan hạn và dài hạn ngân hàng là : 11.057.185.211 dồng bao gồm :
- Khoản vay ngắn hạn phục vụ sản xuất và kinh doanh thưorng mại là 

:7.398.385.211 đồng.
- Khoản vay dài hạn đầu tư dự án điện mặt trời áp mái tại Xí nghiệp Cơ khí và dịch 

vụ số tiền: 3.658.800.000 đồng.
Khoản vay ngắn hạn và dài hạn năm 2021 giảm nhiều so với năm 2020 nguyên 

nhân là do hoạt động bán hàng thương mại trong năm giảm dẫn đến nhu cầu về vốn giảm 
và khoản vay dài hạn trả nợ gốc vay của món vay đầu tư dự án điện mặt trời áp mái đến 
hạn trả nợ ngân hàng.

5. Quan hệ cổ đông:
Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 15%/năm theo Nghị 

quyết ĐIIĐCĐ thường niên năm 2021.

6. Đánh giá sự phối họp hoạt động giữa Ban Kiểm soát vói Hội đồng quản trị, Tổng 
giám đốc, các cán bộ quản lý:

- Giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý đã duy trì 
được mối quan hệ công tác, phối hợp trên nguyên tắc vì lợi ích của công ty, của cổ đông 
và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của công ty.

- Ban Kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật Doanh 
nghiệp (về quvền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát).

7. Một số đánh giá và kiến nghị của Ban kiểm soát qua công tác kicm tra, giám sát:
-  Trong năm vừa qua tình hình dịch bệnh gâv ra rất nhiều bất lợi và khó khăn trong 

phát triển kinh tế cả nước nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói 
riêng. Ban kiểm soát đánh giá và ghi nhận những cổ gắng cùa toàn thể cán bộ công nhân 
viên cũng như Ban điều hành công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 
hiệu quả. Bên cạnh đó vẫn còn một vài vấn đề cần được lưu ý như sau :

+ Qua đánh giá về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và công tác kiểm tra, 
rà soát các khoản công nợ. Ban kiểm soát yêu cầu Công tv đẩy mạnh công tác thu hồi 
công nợ cũng như các khoản lãi vay quá hạn đã tính đối với các đơn vị có công nợ phải 
thu lớn, nợ đọng qua nhiều năm .Tổng số nợ phải thu khách hàng quá hạn và lãi vay quá 
hạn như sau:
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ĐVT: đồng
Số dư nợ phải thu 
đến 31/12/2021

Số dư nợ phải thu 
đến 30/04/2022

SỐ nợ phải thu quá 
hạn đền 30/04/2022

Số lãi quá hạn đến 
30/04/2022

88.725,850.349 86,317,175,845 85,610,822,871 2,494,272.940

Việc không thu hồi được công nợ làm chậm quá trình quay vòng vốn lưu động, 
phát sinh chi phí lãi vay ngân hàng ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của đon 
vị. Đề nghị Công ty cần có biện pháp quyết liệt hon trong công tác thu hồi công nợ, thanh 
toán dứt điểm cho từng đơn hàng.
B. Ke hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát:

* Nhiệm vụ chung:
Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm tra, giám sát các mặt 

hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty.
* Nhiệm vụ cụ thể năm 2022:
- Soát xét Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm của công ty;
- Giám sát tinh hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại 

hội đồng cổ đông thông qua;
- Giám sát tình hình thực hiện các nội dung dã được Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2022 thông qua;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
Trên dây là Báo cáo về tinh hình hoạt dộng của Ban kiểm soát công ty cổ phần

Thiết bị Phụ tùng Cơ điện năm 2021; kế hoạch hoạt động của Ban trong năm 2022. Đề 
nghị Quý Cổ đông đóng góp ý kiến để Ban hoạt dộng có hiệu quả hơn và Kính trình 
ĐHĐCĐ thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !
TM. BAN KIỂM SOÁT

Noi nhận;
Như trên;

- HĐỌT;
- Lưu PHC, BKS.

TrirìVng ban

Trần Thu Thủy
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CÔNG TY CÒ PHÀN
THIÉT BỊ PHỤ TÙNG c ơ  ĐIỆN

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 núm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

Muc tỉcu của Quy chề:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, đân chủ và đúng pháp luật.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đong cố đông

đạt được các yêu cầu đề ra.

Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần thiết bị 

phụ tùng cơ điện xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại 

hội như sau:

I. TRẬT TỤ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cố đông/đại diện cổ đông khi vào Dại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do 

Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban tổ chức.

2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra 

Đại hội. Tất cả các máy điện thoại phải tắt hoặc để chế độ không chuông.

3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi 

bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông 

nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội đồng cổ 

đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức đế gửi ý kiến bằng văn bản 

cứa mình về những vấn đồ sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện 

cổ dông rời cuộc hợp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì 

cổ đông đó coi như đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại 

hội.

II. BIẺƯ QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐÈ TẠI ĐẠI HỘI

1.Nguyên tắc:

Các vấn dề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự cùa Đại hội đều phải được 

thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mồi cổ đông dược cấp một Thẻ
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biếu quyết trong đó ghi tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết 

và cỏ đóng dấu treo của CÔNG TY CÔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TỪNG c ơ  ĐIỆN.

2. Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết {đồng ỷ, không đồng ỷ, không có ý  kiến hoặc có ỷ  kiến khác) 

một ván đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội cổ đông đưa ra, các cổ đông 

đồng ý thông qua thì giơ Thẻ biổu quyết lên cao.

- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc ý 

kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

- Những cổ đông không giơ thẻ biểu quyết trong cả ba lần Chủ tọa hỏi ý kiến về 

nội dung đó (đồng ý, không đồng ỷ, không có ỷ  kiến hoặc có ỷ  kiến khác) được xem là 

đồng ý với nội dung đó.

3. Thể lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết.

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số 

cổ dông đại diện sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự hợp 

chấp nhận.

- Đối với Nghị quyết về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền 

chào bán; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý 

Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản giá trị từ 35% tổng giá trị 

tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông 

đại diện từ 65% tổng số biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

III.PHÁT BIỂU Ý KIÉN TẠI ĐẠI HỘI

1.Nguyên tắc

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung 

phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban tổ chức hoặc Giơ cao thẻ biểu quyết 

đề nghị phát biểu và dược sự dồng ý của Chủ tọa. Mầu đăng ký phát biểu sẽ được phát 

cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. c ổ  đông nộp phiếu đăng ký phát biểu tại Ban thư 

ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của 

Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mầu đăng ký sẽ được ưu
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tiên phát biểu trước khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mầu đăng ký sẽ 

được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giơ Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu 

trước sau đó lần lượt các cổ đông giơ Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sáp xếp của 

Chủ tọa.

2.Cách thức phát biểu

Cỏ đông phát biểu ngấn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần 

trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ 

tọa sẽ sắp xếp cho cố done phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời, giải đáp các thắc 

mắc của cổ done. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội 

dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

IV. QUYÈN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế 

đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết 

định theo da số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội 

dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình 

Đại hội.

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết đế điều khiển cuộc họp một 

cách hợp lý, có trật tự, đủng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được 

mong muốn của đa sổ người dự họp.

4. Chủ tọa có quyền:

-Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

-Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yên cầu những người 

không tuân thủ quyền diều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình 

thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc 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:

-Địa điểm họp không có đủ chồ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
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-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.

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

6.Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép dầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề 

đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông 

qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIÉM PHIẾU BIÈU QUYÉT

1 .Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

2. TỔ chức kiểm phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và công bố 

kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ.

3. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết để đưa vào Biên bản 

và Nghị quyết Đại hội

4. Kịp thòi báo cáo với Chủ tọa Đại hội các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải

VII.BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYÉT HỌP ĐẠI HỘI ĐỎNG CỎ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải dược Ban thư ký Đại hội ghi vào 

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản/Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải 

được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2022 của CÔNG TY CỔ PHÀN THIẾT BỊ PHỤ TỪNG c ơ  ĐIỆN 

Kính trình Đại hội thông qua./.

quyểt.
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CÔNG TY CỎ PHÀN 
THIẾT BỊ PHỤ TÙNG c ơ  ĐIỆN 

BAN KIẾM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lạp -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: 01 /TT-BKS Hà nội, ngày 28 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH
V/v: Đe nghị thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập 

thực hiện kiểm toán Báo cảo tài chinh năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Điều lệ của Công ty c ổ  phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện.

Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát về việc đề xuất lựa chọn 

Công ty kiểm toán (lộc lập thực hiện kiềm toán Báo cáo tài chính của Công tv để trình 
ĐHĐCĐ quyết định; Sau khi xem xét đánh giá năng lực một sổ đon vị kiểm toán. Ban 

kiểm soát đề nghị ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đon vị 
kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty trong 
số hai đơn vị kiểm toán dưới đây:

1 Công ty TNHH Kiềm toán VACO.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).
3. Công ty TNI IH Kiểm toán TTP.

Kính trình Đại hội !

Noi nhận:
Như kính gừi; 

- Lưu BKS.

TM. BAN KIẺM SOÁT
T n rỏ n g  han

Trần Thu Tlniỵ



GÔNG TY CỎ PHẦN
THIÉT BỊ PHỤ TÙNG c ơ  ĐIỆN

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

SỔ: w  /2022/TTr-HĐQT Hà Nội, ngày*£f tháng s  năm 2022

T Ờ  T R ÌN H
về việc: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 

và Kể hoạch chi trả cổ tức năm 2022

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chu nghĩa Việt Nam thõng qua ngày 17/06/2020;

-Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;
-Căn cứ Nghị Quyết số 174 /2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021 của Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2021 cùa Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện Kính trình Đại hội đồng cổ 

đông xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và Kế hoạch chi 
trả cồ tức năm 2022 như sau:
I/ Phương án phân phối lọi nhuận sau thuế năm 2021:

Đon vị tính: VNĐ
TT Chỉ tiêu Đon vị 

tính
Số tiền

I Lọi nhuận sau thuế (tính đến ngày 31/12/2021) Đồng 12.524.558.011
1 Trích lập các Quỹ theo Điều lộ Công ty.Trong đó: Đồng 2.504.911.600

-Quỹ khen thưởng Dồng 626.227.900
-Quỹ phúc lợi Đồng 626.227.900
-Quỹ đấu tư và phát triển Đồng 1.252.455.800

2 Chi trả cổ tức 15%/năm Đồng 4.500.000.000
3 Thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (không 

kicm nhiệm)
Đồng 576.000.000

4 Thưởng cho HĐQT và Ban điều hành (Nghị quyết số 
174/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021)

Đồng 105.234.441

II Lọi nhuận còn lại Đồng 4.838.411.970
II/ Ke hoạch chi trả cổ tức năm 2022:

1) Dự kiến chi trả cổ tức năm 2022 là: _15_%/năm
2) Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt/Chuyển khoản 
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!

Noi nhân:
-Cỏ đóng;
-Bơn kiếm soát; 
-Lưu VT.HDQT.



CÔNG TY CỖ PHÀN
THIÉT BỊ PHỤ TÙNG c ơ  ĐIỆN

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

SỔ: G 9 /2022/T.Tr-HĐQT Hà Nội, ngày ¿L f tháng 0 5  năm 2022

TỜ TRÌNH
về việc: Quyết toán Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 
Và Ke hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiêm soát năm 2022

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP thiết bị phụ tùng co điện

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QHỈ4 được Quốc hội nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

-Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;
-Căn cứ Nghị Quyết sổ 174/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021 của Đại hội 

đằng cổ đỏng thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện Kính trình Đại hội 
đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 
2021 và Kê hoạch thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:
I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

*Đã thanh toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là: 1.152.000.000 (đồng/năm) gồm: 
1/ Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm): 576.000.000 (đồng/năm)
2/ Thù lao HĐQT &BKS (kiêm nhiệm): 576.000.000 (đồng/năm)

*Thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 về lợi nhuận (trích 10% phần vượt cùa 
lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết số 174/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021) là: 
105.234.441 (đồng) (Bằng chữ: Một trăm linh năm triệu, hai trăm ba mươi bốn 
nghìn, bốn trăm bốn mưoi mốt đồng)

Như vậy, các khoản chi này được thực hiện đúng với Nghị Quyết Đại hội cổ dông 
thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.
II. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2022:

-Căn cứ trên cơ sở mức tiền lương bình quân chung hàng năm (dồng/người/tháng) của 
người lao động trong Công ty và hệ sổ phụ cấp thù lao cho chức danh của các thành viên 
Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát như sau:

+ Cách tính thù lao: Thù lao IĨĐQT, BKS = Lương BQ chung X Hệ số (H)
Đơn vị tính: Đồng

TT Chức danh Số ngưòi Hệ số (H)
Kế hoạch thù lao 

năm 2022

I Hôi đồns quản tri 05 3jỌ 720.000.000

1 Chủ tịch HĐQT 01 2,0 240.000.000



2 Thành viên HĐQT 04 1,0 480.000.000

n Ban kiểm soát 03 1 5 240.000.000

1 Trường Ban kiểm soát 01 1,0 120.000.000

2 Thành viên BKS 02 0,5 120.000.000

*Đc nghị khen thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành:
Neu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 về lợi nhuận, trích 10% phần vượt 

của lợi nhuận sau thuế để thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhân:
-Như Kính gửi;
-Lưu VT. HĐQT.

T/M.HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỐ PHÀN
THIÉT BỊ PHỰ TỦNG c o  ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆI NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 71 /2022/T.Tr-HĐQT Hà Nội, ngày 24 thảng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH
về việc: Thông qua các họp đồng giao dịch giữa Công ty vói các bên liên quan

Kính gùi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG c ơ  ĐIỆN

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp so 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

-Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản 
hướng dẫn thi hành;

-Căn cứ Thông tư số ỉ  16/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chỉnh;
-Căn cứ Điểu lệ của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

Theo quy định tại Điều 167 Luật Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Hội đồng 

quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận các hợp đồng giao dịch 

giữa công ty với các bên liên quan với các nội dung sau:

1. ủy  quyền Hội đồng quản trị Công ty được phép thông qua các hợp đồng, giao 

dịch đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ, thương mại, giao 

dịch với các Công ty như sau:

TT Đối tác giao kết họp đồng Quan hệ vói Công ty

1 Công ty cố phần Năng lượng và 
Bất động sản MCG

Tố chức có liên quan với người nội bộ

2 Công ty cổ phần xây dựng MCG Tồ chức có liên quan với người nội bộ

3 Công ty cổ phẩn Đầu tư và Phát 
triển Điện Meco

Tố chức có liên quan với người nội bộ

4 Công ty cổ phần đầu tư Thủy điện 
Khánh Khê

Tô chức có liên quan với người nội bộ

5 Công ty cổ phần đẩu tư thủy điện 
Anpha

Tố chức có liên quan với người nội bộ

6 Công ty cố phần cơ khí Ván Lâm Tồ chức có liên quan với người nội bộ



2. ủ y  quyền cho Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế nêu 

trên, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông.

3. Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày nghị quvểt ĐHĐCĐ thông qua cho 

đến khi ĐHĐCĐ có Nghị quyết khác thay thế.

Hội đồng quản trị Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem xét, phê duyệt. 

Trân trọng./.

Lê Văn An



CÔNG TY CỎ PHÀN
THIÉT BỊ PHỤ TÙNG c ơ  ĐIỆN

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

Số: 73/2022/T.Tr-HĐQT Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH
về việc: Bồ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG CÔNG TY CP THIÉT BỊ PHỤ TÙNG c ơ  ĐIỆN

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quắc hội nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

-Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần thiết bị phụ từng cơ điện;

Với mục tiêu đẩy mạnh hoạt động, không ngừng mở rộng thị trường, tăng trưởng 
lợi nhuận đáp ứng kỳ vọng của cổ đông và các nhà đầu tư. Căn cứ vào quy định của pháp 
luật về đăng ký kinh doanh, Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét 
thông qua đề xuất bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Bố sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung Mã ngành Ngành, nghề kinh 

doanh chính

1 Sản xuất điện (Trừ hoạt động nhà nước 

cấm)

Chi tiết:

Nhiệt điện than 

Nhiệt điện khí 

Điện hạt nhân 

Điện gió 

Điện mặt trời

Điện khác: sóng biển, thủy triều, diezefi...

3511

(Quyết định số 

27/2018/QĐ- 

TTg)

2. Triển khai thực hiện

ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết 

cần thiết liên quan để thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Phòng 

Đăng ký kinh doanh -  Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội theo quy định pháp



luật và tiến hành sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi ngành 

nghề kinh doanh của Công ty. Trong trường hợp có sự thay đổi quy định mã nghành 

nghề kinh tế và yêu cầu từ phía cơ quan thẩm quyền, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng 

quản trị thực hiện việc cập nhật mã ngành nghề phù hợp với quy định pháp luật hiện 

hành.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt!



CÔNG TY CỐ PHẦN
THIÉT BỊ PHỤ TÙNG c ơ  ĐIỆN

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

Số:44/2022/T.Tr-HĐQT Hà Nội, ngày -2 <t' thảng 0 rs  năm 2022

TỜ TRÌNH
về việc: Sửa đỗi, bổ sung Điều lệ Công ty 

của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP thiết bị phụ tùng co điện

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp sổ 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản 
hướng dan thỉ hành;

-Căn cứ Luật chứng khoán số 54/20Ỉ9/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản 
hướng dan thi hành;

-Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật chửng khoán;

-Căn cứ Thông tư số 1 ỉ6/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều 
về Quàn trị công ty áp dụng đổi với Công ty đại chủng tại Nghị định so 155/2020/NĐ-

Tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 
2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 116/2020/TT-BTC, Hội đồng quản trị 
Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện (“Công ty”) đã tổ chức rà soát, xem xét, sửa 
đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

Để đảm bảo việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tuân thủ đúng quy định của 
pháp luật, Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung 
Điều lệ.

Các quy định của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày 
được Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

Noi »hân: T/M.HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ ^

CP;

-Như Kinh già; 
-Lưu VT. HĐQT.



CÔNG TY CỎ PHÀN
THI ÉT BỊ PHỤ TÙNG c o  ĐIỆN

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

Số: 72/2022/TTr-HĐQT Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH
về việc Thông qua Quy che hoạt động của Hội đồng quản trị 

Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng CO’ điện

Kính gùi: ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG CÔNG TY CP THIÉT BỊ PHỤ TÙNG c o  ĐIỆN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 dược Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QI'114 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều Luật chứng khoán;
Căn cử 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 tv đại chúng.
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

Thực hiện quy định tại Điều 5 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, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đã xây dựng Quy chế 
hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đảm bảo phù hợp 
với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, và Điều lệ Công ty.

Đe đảm bảo việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ 
phần thiết bị phụ tùng cơ điện tuân thủ dúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị 
trân trọng Kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1 .Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ 
tùng cơ điện gồm 7 chương và 24 Điều theo Dự thảo kèm theo Tờ trình này.

2.ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản 
trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đã được thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ dông thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!

Noi nhân:
-Như Kính gửi;
-Lưu VT.HĐQT.

T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRI 
CHỦ TỊCH.



CÔNG TY CÒ PHÀN
THIÉT BỊ PHỤ TÙNG c o  ĐIỆN

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Dự thảo) Hà Nội. ngày 12 tháng 05 năm 2022

QUY CHÉ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Chứng khoán sổ 54/2019/QHỈ4 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp sổ 59/2020/01114 ngày 17 thủng 6 năm 2020:

Căn cứ Nghị định so 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng ¡2 năm 2020 cùa Chính phù quy định chi 
tiết thi hành một sổ điêu cùa Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư sổ 1 ỉ 6/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 cùa Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn một sổ điều về quản trị công ty áp dụng đoi với cóng ty đại chúng tại Nghị định sổ 
155/2020/NĐ-CP ngày 31 thảng 12 năm 2020 cùa Chính phũ quy định chi tiết thi hành một sổ điểu 
cua Luật Chửng khoán;

( 'ăn cứ Điều lệ cóng ty cổ phần Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sổ /2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 06 năm
2022;

Hội đồng quàn trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị 
phụ tùng cơ điện;

Quy chế hoạt dộng của Hội đồng quản trị Công ty cố phần thiết bị phụ tùng cơ điện bao gồm các 
nội dung sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và dối 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 vicn Hội đồng quản 
trị nhằm hoạt dộng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác cùa 
pháp luật có liên quan.

2. Đổi tượng áp dụng: Quv 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

Chuoìig I

QUY ĐỊNH CHUNG
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1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên cùa Hội đồng quản trị chịu 
trách nhiệm cả nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Dại hội đồng cổ đông, 
trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định cùa Hội đồng quản trị đối với sự phát triển cùa 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 cùa Hội đồng quản trị.

Chuông II

THÀNH VIÊN HỘI ĐÒNG 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 cùa Công ty và của các đơn vị trong Công ty.

2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Diều 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 dầy đù 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 lcn vốn điều lệ với thành viên 1 lội đồng 
quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công tv trong 
đó thành viên 1 lội 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 cùa công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt 
động của Hội đồng quản trị.

Diều 4. Quyền đirục cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quàn 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 hỉnh tài chính, hoạt động kinh doanh của 
Công ty và của đơn vị trong Công ty.
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2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo 
yêu cầu của thành viên Hội đông quản trị. Trình tự, thủ tục yêu câu và cung câp thông tin do Điêu 
lộ công ty quy định.

Điều 5. Nhiệm kỳ và số luọTig thành vicn Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị có năm (05) thcành viên.

2. Nhiệm kỳ cùa thành viên Hội đồng quàn trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số 
nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chi được bàu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của 
một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

3. Trường họp 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 họp 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 cùa các thành viên Hội đồng quàn trị độc lập.

Diều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành vicn Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải dáp 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 quàn trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, 
nghê kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông cùa Công ty;

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị cùa công 
ty khác;

2. Thcành viên Hội đồng quàn trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh 
nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; 
không phải là người dã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con cùa Công ty ít 
nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hường lương, thù lao tứ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên 
Hội đồng quản trị được hường theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bổ nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đỏ. con nuôi, anh 
ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con 
cùa Công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cồ phần có quyền biểu 
quyết cùa Công ty;
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đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít 
nhât trong 05 năm liên trước đó. trừ trường hợp được bô nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

3 . Thành viên độc lập Hội đồng quàn trị phải thông bcáo với Hội đồng quản trị về việc không còn 
đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn 
là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. 
Hội đồng quàn trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp 
ứng đù các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp 
Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời 
hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội dồng quản trị có liên 
quan.

Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Chù 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. Chù tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kicm Tổng giám đốc.

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

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt dộng của Hội đồng qucàn trị;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chù 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;

d) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

c) 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 dược nhiệm vụ của mình thì 
phải ủy quyền bang văn bcàn cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch 
I lội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điềú lệ công ty. Trường hợp không có người được 
ủy quyền hoặc Chù tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, dang chấp hành hỉnh 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 chù 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 1 lội 
đồng quàn 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:
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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) Hồ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguvên tắc quản trị công ty;

d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; 
việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;

đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp;

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;

c) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất 
khả kháng;

b) Trường hợp khác quy định tại Diều lệ công ty.

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; 
miền nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quàn 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 bồ sung thành viên Hội đồng 
quàn trị trong trường hợp sau đây:

a) Số thành viên Hội dồng 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) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quàn trị giảm xuống, không bào đảm tỳ lệ theo quy định 
tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp;

c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b 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 Iihiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử 
người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:
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a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quàn trị phải thông báo 
về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quàn trị, cồ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 
này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định cùa Đại hội dồng cổ đông làm ứng 
cừ viên Hội đồng quàn trị. Trường hợp số ứng cừ viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử 
thấp hơn sổ ứng cừ viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thi số 
ứng cử viên còn lại do Hội đồng quàn trị và các cổ đông khác đề cử.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quàn 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 cừ 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 cùa 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 dông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng sổ cổ phần sở hữu nhân 
với số thành viên dược bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng 
sô phiếu bâu 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 thắp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu 
cao nhất cho đến khi đù số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cừ 
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 cừ viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí 
quy chế bầu cừ 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 cừ 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 cồ 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 bàn 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 dồng quản trị được công bố bao gồm:

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

b) Trình độ chuycn môn;

c) Quá trình công tác;

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

đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
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e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;

g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bổ thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang 
nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quàn lý khác và các lợi ích có liên 
quan tới công tv cùa ứng cừ viên Hội đồng quàn 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 ĐÒNG QUẢN TRỊ

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

1.1 lội đồng quản trị là cơ quan quàn lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty dể quyết định, 
thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẳm quyền cùa Đại hội 
đồng cổ đông.

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

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội dồng quản trị; bồ 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 ờ công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
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k) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh 
hăng 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 dại hội 
đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đê Đại hội đồng cô 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 dộng của ủy ban 
kiếm 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 
băng văn bcàn hoặc hình thức khác do Điêu lệ công ty quy định. Môi thành viên Hội đông quàn 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 cô 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 câu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.

Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết họp đồng 
giao dịch

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao d[ch 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 đổi tượng sau:

- Thành viên Hội đồng qucàn trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám dốc, người quản lý khác và 
người có liên quan cùa các đối tượng này;

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tồng vốn cổ phần phổ thông của 
Công ty và những người có liên quan của họ;

- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.
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2. Người đại diện Công ty ký họp 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 quvền biểu quyết.

Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập hụp Đại hội đồng cổ đông 
bất thuòng

1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội dồng 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 dồng cổ đông phải được thể hiện bàng văn bản, trong dó 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 dồng cổ đông bất thường

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số 
lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban 
Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiều 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 quạn đến danh sách cổ dông;

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 tiêt cùa các ứng cừ viên trong trường hợp bâu thành viên Hội đông quản trị, thành 
viên Ban Kiểm soát;

e) Xác định thời gian và địa điểm hợp:
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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 tiếu 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 cùa 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 bcn ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/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 cùa tiểu ban phải tuân thủ theo quy định 
của Hội đồng quản trị. Nghị quyết cùa 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.

Chuông IV

CUỘC HỌP HỘI ĐÒNG 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 kê từ ngày kêt thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên 
có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chù trì. Trường họp có nhiều 
hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên 
bâu theo nguyên tăc đa sô dê chọn 01 người trong sô họ triệu tập họp Hội đông 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 dồng 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 cùa Giám đốc hoặc Tồng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quàn lý khác;

c) Có dề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bàn, 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 Chù tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại 
xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp 
Hội đồng quản trị.
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6. Chù 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 hợp 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 đàm đến được địa chi liên lạc của 
từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.

7. Chủ tịch Hội đồng quàn 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 quàn trị; có quyền thào luận nhưng 
không được biểu quyết.

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. 
Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp 
theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ 
nhất. Trường họp 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 họp
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 .

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

11. Thành viên phải tham dự đầy đù 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 hợp Hội đồng quản trị
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1. Các cuộc họp Hội đồng quàn trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới 
hình thức điện từ 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, chưcmg trình và nội dung họp;

d) 1 lọ, 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 cùa cuộc họp;

g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý 
kiến;

h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

i) Họ, tên, chữ ký chù tọa và người ghi biên bàn, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Trường họp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành 
viên khác của 1 lội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đù 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. Chù 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 bicn bản bằng tiếng Việt dược áp dụng.

Chuông 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 dông báo cáo sau đây: 

a) Báo cáo kết quà kinh doanh của Công ty;
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b) Báo cáo tài chính;

c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty;

d) Báo cáo thẩm định cùa 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 đổ 
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 sờ hữu cổ phần của Công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng 
với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy 
định tại Điều này.

Diều 19. Thù lao, thưỏTig và lọi ích khác của thành viên ỉlội đồng quản trị

1. Công ty có quyền trả thù lao, thường 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 thường. 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. 
Tông mức thù lao và thưởng cùa 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 quàn trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty 
(heo 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 I lội đồng quàn 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.

ề

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 dồng 
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 I lội dồng quản trị có thể được Công ty mua bào hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp 
thuận cùa Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm 
của thành viên Hội đồng quàn trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Diêu lệ công ty.

Diều 20. Công khai các lọi ích licn quan
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Trường hợp Diều 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, hao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh cùa doanh nghiệp mà họ 
có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã sổ doanh nghiệp, địa chi trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà 
nhũng người có liên quan cùa 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 sừa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Thành viên I lội 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 đông 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.

Chuông VI

MÓI 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 dồng quản trị còn có ý kiến 
khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội dồng 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 ché 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 vói ban điều hành

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết đế 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.

14



Điều 23. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát hoặc ủy ban kiểm toán

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hoặc ủy ban kiểm toán là quan hệ phối 
hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát hoặc ủy ban kiểm toán theo 
nguyên tắc binh 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 hoặc ủy ban kiểm 
toán. Hội đồng quàn 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.

Chuông VII

ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Hiệu lực thỉ hành

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện bao gồm VII 
chương, 24 điều và có hiệu lực thi hành kề từ ngày 24 tháng 06 năm 2022

TM. HỘI ĐÒNC QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

Lê Văn An
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