
l cONc ry co pnAN Drlgc nA riNn ceNG HoA xA ngr cHU Ncnia vIET NAM

SO: 01 A{Q-DHECE Ddc tAp - Trtr do - H,?nh phric

Tp. Hd TTnh, ngdy 24 thdng 4 ndm 2018

NGHI QUYET
rHQr EONG CO DoNG THU0NG NrEN XAwI 2018

cONC TY Co PHAN DUOC HA TINH
a

- Can cri Lupt Doanh nghiQp sO OSlZOt4lQH13 tlugc Qu6c hQi th6ng qua
ngdy 26llll20l4;

; Luflt Chimg ktro6n sO 70/2006/QHl1 ngdy 291612006, Luft sO

6212010iQH12 Luflt sua d6i, bO sung ctra Lupt Chrmg khodn vd c6c v[n ban hudrng
ddn thi hdnh;

- C[n cri Di6u 19 tO chfc vd hopt dQng cua C6ng ty CO phAn Dugc Hd finh;
- Cdn cri Bi6n ban hgp Eai hdi, k6t qu6 bi6u quy6t cdc v6n dA, k6t qud bAu cu

. HDQT vd BKS Cdng ty nhiQm kj, 2018-2022 d5 dugc phi6n hop Eai hQi clOng c6
d6ng ngey 2410412018 th6ng qua;

QUYET NGH!:

Di0u 1. Thdng eya 86o c6o vii k6t quf, srln xudt kinh doanh nIm 2017; nhiQm
ky 20*3-2017; K6 ho4ch sf,n xu6t kinh doanh nlm 2018 vi muc tiOu nhiQm ky
2018-2022

l. Kit qud kinh doanh ndm 2017:

Don vi tinh: d6ng

Chi ti6u Nim 2016 Nim 2017

1. Tdng gi6tri rdi sin
2.Y6n chu so hiru

.3. Doanh thu thu6n

4.Loi nhudn tu hoat d6ng I(D
5. Lcyi nhufn tru6c thu6

6. Loi nhudn sau thu6

234.519.266.242

78.37s.865.672

381.783.185.751

8.993.888.679

9.664.s36.016

8.109.926.s68

228.472.377.404

83.093.920.214

365.967.582.348

10.7r0.096.828

10.314.929.683

8.400. ta3.r74

Nguin: BCTC dd kiAm bdn ndm 2017 ct)a C6ng ty

2. Cdc chi fiAu quu cdc ndm trong nhiQm k) 2013-2017:

Cdc chi tiOu Don vi tinh 2013 2074 20r 5 2016 2017

T6ng doanh thu ty d6ng 300 325 365 387 370
- Trong do Doanh thu ty cl6ng 120 150 190 2t2 240

I



hdng Hadiphar

Loi nhudn sau thu6 tj,d6ng 5,626 5,524 8,395 8,109 8,400

NOp NSNN tj,d6ng 5,063 6,897 8,647 9,000 9,\40

C6 tuc o.//o 9 8 10 10 10

TOng sO CBCNV ngudi s35 553 s76 604 618

Thu nhqp binh quAn

nguoi/thang

triQu d6ng '5 5.5 6.5 6.8 7.0

-' '3:Mltc fiAu tbng qadt ddn ndm 2022:
'i\

. - Tdng Doanh thu hdng n[m ting trucrng 15 - 20yo, ndm 2018 dat 400 ti' d6ng
d6n ndm 2022 d4t mric doanh thu khoing 800 fy ddng.

- Doanh thu hdng Hadiphar t[ng trucrng hing ndm20 - 25%. Ndm 2018 dat
300 ti d6ng vd d6n ndm202i d4t mirc doanh thu khoing 700 tj,d6ng.

-'I-qi nhufln hdng n[m tdng binh qudn 15-25yo, tri c6 tuc cho cd d6rg 10-15

%lnixn.
- Xdy dpng c6c d6y chuydn sdn xu6t thu5c, thpc phAm chrlc nlng tpi khu c6ng

nghiOp - ti6u thu c6ng nghiQp CAm Vinh, CAm Xuy6n, hucrng t6i xdy dUng Nhd m6y
dusc phAm GMP - EU.

- XAy dung tai 167 Hi Huy Tfp thinh Tryng tdm kinh doanh thucrng mpi t6ng
hqp: thu6c chta bQnh, chdm s6c sfc kh6e, truy€n th6ng...

- XAy dUng nhd v6n phdng diOu hdnh cua kh6i k! thupt, phUc vp sdn xudt vh
nghi€n criu. Xdy dUng cdc co so phpc vp sAn *u6t kinh doanh theo d1r 6n.

- XAy dUng dy 5n trdng cdy dugc 1i6u khoing25 - 30 ha.

- Xdy dUng co s& kho, vin phong lim vi6c cho CN TP H,6 Chi Minh.

lPh6t henh c6 phi6u t[ng v6n diiiu lQ, c6 phi6u ESOP, trt c6 tric bing cd
phi6u. Chuy0n d6i san UPCOM sang sdn HNX vrio thoi ditim hqp ly.

- C6 kO ho4ch mo V[n phong t14i diQn, Chi nhdnh cria C6ng ty o mQt sO tint
khi cAn thi6t. Thanh lap C6ng ty TNHH mQt thinh viCIn Dugc phAm Hi finh.

- DAu tu phin *A- quin tri doanh nghiQp, phAn mdm KPI, BSC.

- Ddo tpo vi thu hut 3 Ti6n s!, 5 Thpc s! vC quin tri Doanh nghiQp vi chuydn
m6n k! thuflt ngdnh Duoc.

Dqi hQi bi6u quyil nhw sqa:

, 
- D6ng y: 5.913.372 c6 phAn, chi6m ti 19 100% t6ng s6 c6 phAn co quyiin bii5u

quy0t.

- Kh6ng d6ng y: I(h6ng c6

- V tci6n kh6c: I(h6ng c6

Di0u 2. Thdng qua 86o c6o ho4t d0ng cira HQi tliing quf,n tri nhiQm k)
2013-2017 vir tllnh hu&ng ho4t dQng nhiQm ky 2btS-2022

Dqi hQi biiiu quyil nhw suu:

. 
- E6ng j,: 5.91 3.372 c6 phAn, chitlm tli le 100% t6ng s5 c6 phdn co quyln bitlu

quy6t.

- I(h6ng d6ng y: I(h6ng c6
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- Y tAcn kh6c: Kh6ng co

Diiju 3. Thdng qua B{o c6o tii chinh n[m 2Ol7 vn k6 ho4ch t]ri chinh nlm
2018

Dqi hQi biAu quyil nhw sau:

.- D6ng y:5.913.372 c6 phan, chitim tli lq 100% t6ng s6 c6 phin c6 quyAn bi6u
quy6t.

-- : ? lft6ng cl6ng y: Khdng c6

:Y ki6n kh6c: I(h6ng c6

Ei0u 4. Thdng qua 86o c6o cfia Ban Ki6m sorlt nhiQm ky 2013-2017

Dqi hQi bi6u quyh nhw suu:

- Ddng j.: 5.913.312 c6 phin, chi6m ry 19 100% t6ng s6 c6 phAn c6 quy0n bitlu
quytit.

- Khdng tl6ng y: Khdng c6

- Y t<i6n kh6c: Kh6ng c6

DiAu 5. Thdng qua phuong 6n phfln phdi lgt nhu{n, chi trf, cii trtc nim
2017 vn K6 ho4ch phffn ptr5i lgi nhu$n nflm 2018 cria C6ng ty nhu sau:

L. Phfln ptr5i tgi nhu$n nlm 2017

TT NQi dung S6 tien (tl6ng)

1 V6n diAu 10 61.438.100.000

2 Doanh thu thuAn 365.967,582.348

3 Loi nhuAn trudc thu6 10.314.929.683

4 Thu6 TNDN phdi n6p r.9t4.826.549

5 Lot nhufin sau thuii 8.400.103.174

6 Phfin ptrdi lgi nhu$n & chi trrl c6 tric

a. Trich lAp c6c qu! 2.200.000.000

Trich Qui ddu ta phdt *idn 1.s00.000.000

Trich Qui KTPL 700.000.000

b. Chi tri c6 nrc bing c6 phitiu ld,l0% lndm 6.143.810.000

2.KO hoach phfrn pn6i lgi nhufln vh chi tri ed tric nim 2018

4r
C
T

{

Kii ho4ch

(TriQu tldng)

NQi dung

Vdn diAu 70.961



T6ng doanh thu

Loi nhuAn truoc thuO

Trich lAp c6c qu!:

a. Trich Qu! dAu tu phdt tri6n

b. T'rich Qu! I(TPL

Chia c6 tuc bing c6 phi6u ld l\o/olndrrr_

Dai h6i bi\u quyit nhu'sttu:

. 
- E6ng y: 5.913.312 cO phAn, chi6m ti' 19 100% tong rO rO phAn co quydn bieu

quy0t.

- I(h6ng d6ng y: I(h6ng c6

- V t<iOn lch6c: I(hdng co

Didu 6. Th6ng qua l<6 hoach cdc chi ti6u tii chinh cfra Cdng ty nlm 2018

Don vi tinh: D6ng

T6ng doanh thu b6n hdng 400.000.000.000

- Trong d6 doanh thu hdng Hadiphar 300.000.000.000

Loi nhuAn truoc thuO 15.000.000.000

Chi tra co ru'c narn bing c6 phi0u r0%

NOp ng6n s6ch nhd nuoc 10.000.000.000

Thu nhdp binh quan nguoi/th6ng 7.500.000

Dqi h\i bii" q"yd, 
"h* **

. 
- D6ng j,: 5.913.372 c6 phAn, chi6m bj/ lq 100% t6ng s6 c6 phAn co quyAn bi6u

quyCIt.

- Kh6ng d6ng y: Kh6ng c6

- Y tcitin kh6c: Khdng co

Didiu 7. Thdng qua b6o c6o ph6t hinh c6 phitiu ESOP vi chi tri cd trfrc
nlm 2017; Kii ho4ch phdt hirnh c6 phi6u ESop ,e .ni *il c6 tftc nim 201g

1. Bdo cdo phdt hdnh co phiau ESOP vd chi trd c6 tfic ndm 2017 .

Thgc hiQn nghi" quygt co d6ng 2ol8 ( Bing vdn bin), c6ng ty da thuc hiQn
ph6t hdnh 292.50A c6 phitiu ESOP (tucrng ducmg S'l,Vgl- iai tnOi AiCm ph6i hdnh),
tdng vdn diAu lQ tir 5B;51 ty d6ng 16n 61 ,+l tv d-6ng. Todn bb so c6 phicu phet hanir
dd dugc luu Ly vd d[ng ky giao dfch tai S0 giao dfch chrmg kho6h He Nqi vd Trung
t6.m lug ky chri'ng kho6n ViQt Nam theo quy dinh. Trong ndm 2018. Chi tri c6 tuc
bdng c6 phi6u 10%lndm tuong duong 614.310 cd phfln toin bQ s6 cO phAn ndy tii5n
hd.nh titip t.uc luu ky vd ddng t y' giuo Oich tai So giao Oictr chrmg kho6n Ua Ngi va
Trung t6m luu kj' chirng kho6n ViQt Nam theo quy dinh.

2. Irc hogch phdt hdnh cb phiau ESop vd chi trd c6 ttbc 201g.
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- PhAt hdnh 5 % cd phi6u ESOP

- Chi tri c6 tuc bing cO phi6u: 10% VOn di6u 10

- Dai hQi th6ng qua uy quy0n cho HEQT hla chgn thoi cli6m thuc hiQn ph6t

hdnh c6 ohiriu E,SOP vi chi tri c6 tuc nim 2018, vi thUc hiQn t6t ci chc thir tUc
t.

ph6p tj, cAn ttrict oc ddng kj' ph6t hdnh.c6 qtrlcrl; drng I, t3r lci ya.dene_ly gil"
ai.[ rt,ing kho6n tai co quan nhir nudc c6 thAm quy6nl d[ng lci'thay ddi Gi6y

Ctrung nh4n d[ng kj' doanh nghiQp tpi So K6'hopch vd DAu tu Tp. He finh vi stra

d6i v6n diAu 10 **g img sau Aqt phat hdnh th6m c6 phitiu cua COng ty.

Doi hii bi\u tluyit nhw sott:
^).- Dong y: 5.913.312 co PhAn, chi6m tY 16

quy6t.

- I(h6ng d6ng y: I(hdng co

- Y t i0n kh6c: I(h6ng co

100%t6ng s6 c6 phAn co quydn bi6u

. .i
Di6u 8. Thdng qua thir lao cfia HQi ddng quin tri vi Ban hiOm soft nIm

Z0l7 vi k6 ho4ctr phf,n ph6i tht lao cfra HEQT vi BKS nlm 2018

1. Bdo crio thi lao HQi iling qutin tr! vd Ban l(i6m sodt ndm 2017:

Thu lao cua HDQT

vd BI(S

SO nguoi

(a)

Tht lao

(b)

56 ti6n

(c) : (a) x (b) x12t

- ChtI tich HEQT 1 10.000.000d/th6ng 120.000.0O0d/nam

- Thdnh vi0n HDQT 4 7.000.00Od/th6ng 336.000.000d/n[m

- Truong Ban ki6m so6t 1 5.000.000dlthdng 60.000.000d/nam

- Thdnh viOn BI(S 2 3.000.000 dlthdng 72.000.000d/ndm

T6ng cQng 8 588.000.00Od/nam

2. Thbng quu tht\ lao hogt tl\r7 ciia HDQT vd Ban kiAm sodt ndm 2018:

Thu lao cua HDQT

vi BKS

56 nguoi

(a)

Thu lao

(b)

56 tiOn

(c): (a) x (b) x12t

Chu tich HEQT 1 13.000.000d/th6ng 156.000.000d/nam

Thinh vi6n HDQT 4 10.000.000d/th6ng 480.000.000d/nam

- Truo'ng Ban ki6m so6t 1 6.000.00.0 dlthbng 72.000.000d/n[m

Thdnh vi6n BKS 2 4.000.000dlthitng 96.000.000d/ndm

T6ng cQng 8 804.000.000d/n[m

Eqi hQi bi6u quy.it nhw sau:

r0
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Dqi hQi biAu quydt nhw sttu:



,- Ddng y:5.913.372c0 phAn, chi6m fi 19 100% t6ng sO c0 phAn c6 quy6n biOu

quy6t.

- Kh6ng d6ng y: I(hdng c6

- Y t<i6n kh6c: I(h6ng c6

Ditiu 9. Thdng qua lga chgn td chrlc.kiOm tofn thi chinh n[m 2018 cho

Cdng ty. D+i t.Oi t-na"S ntr6t tfrbys qua viQc lga chgn mQt C6ng fy ki6m toin
Aq.,[Ap.ttreo Aa'xu6t cf,a Ban Ki6il so6t vi giao Tiing Gi6m tl6c kf Hgp tl6ng

'.urgi6p.digh vg ki6m tofn vri'i Cdng fy kiOm toin tIQc lflp dugc lqa chgn dO

thqc hifln ki6m to{n vir sodt x6t b6o c6o tii chinh nIm 2018 cria COng ty

Dai hbi biAu quyil nhu'sau:
- D6ng y:5.913.312 c6 phAn, chi6m rj'lQ

quytlt.

- Khong dong y: I(h6ng co
-,- , , i'

- Y l<iOn l<hdc: I(h6ng co

100%t6ng s6 cO phAn co quYAn bi6u

Diiiu 10. Thdng qua Didu lQ mrii thay tn6 Oi6u lQ hiQn hhnh tr0n co sfi DiBu

tQ mflu ban hinh kbm theo Thdng tu s6 gil2}lZ ITT-BTC (Ei6u le t6 chric vdr

tro4t tlQng mti,i tlugc dinh kdm Ngh! quy6t niry)

Dqi hQi bi6u quyil nhw squ:

.- D6ng y:5.913.372 c6 phan, chi6m tj/ 19 100% t6ng sti c6 phan c6 quy6n bi6u

quy6t.

- Kh6ng d6ng j': I(h6ng c6

,'i t i0n kh6c: Kh6ng c6

Eidu 11. Thdng qua Quy chii nQi bQ vti quin tri COng ty theo.Th6ng tu 95.

(euy chri nQi bQ vG iuan tii cfra Cdng ry tluqc .Iinh k6m Nghi quy6t niry).

Dqi hQi bi6u quyit nhw sau:

,- DOng y:5.913.372 c0 phAn, chi6m fy 19 100% t6ng s6 c6 ph6n co quy6n bii5u

quy6t.

- I(h6ng d6ng y: Kh6ng c6

- V t<itin ktr6c: I(h6ng co

Didu 12. Thdng qua ,O ioqrg thirnh viOn HDQT, BKS vi Biu thhnh viOn

HDQT, BKS nhiQm ky 2017 - 2022;

* 56 luqng thhnh vi6n HEQT vi BKS

a. Sd lucrng thdnh vi€n HEQT ld: 05 thdnh vi6n

b. 56 luqng thenh vi6n BKS ld: 03 thdnh viOn

Dqi hQi bi6u quyh nhw sau:

,- Ddng y:5.913.372 cd phAn, chi6m ti 19 100% t6ng s6 cO phAn c6 quy€n bi6u
quy6t.

\
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- Kh6ng ddng y: I(h6ng c6

-'i t i6n kh6c: I(h6ng c6

* K6t qufr bffu thinh vi6n HQi tliing Quf,n tr! nhiQm ky 2018 - 2022:

Danh s6ch tham gia ring cir thenh viOn HDQT:

stt Ifo vd t6n so clrNo 56 luo. ng cp so hiru

I LO H6ng Fhirc 183522219 323.697

2 L0 Qu6c I(h6nh 1 830 t6232 367.566

J Nguy6n Dang Ph6t 184123460 368.997

4 V6 Duc NhAn 1 9 I 389854 291.521

5 Einh V[n Dfing 18633 1266 21.000

Danh s6ch thdnh vi6n trung cu thdnh vi6n I{DQT C6ng ty C6 phAn Duoc

FId finlr nhiOm kj, 2018 - 2022r ,.

Stt FIo vA t6n 56 luong phi6u biu Tj'lQ phi6u bAu

1 Dinh Vdn Dflng 2.311.873 39%

2 L0 Qu6c I(h6nh 8.039.337 135%
a
J V6 Duc NhAn 5.232.917 88%

4 Nguy6n Dang Ph6t 5.814.67 6 98%

5 LC Hdng Phric 7.798.567 t3l%

* K6t qurl bffu thhnh vi6n Ban Ki6m Sorit nhiQm ky 2018 - 20222

Danh s6ch tham gia ring cu thdnh vi6n BI(S:

Danh s6ch thinh vi6n trung ct thinh vi6n BKS C6ng ry C6 phAn Dugc Hd

finh nhiOm kj, 2018 - 2022:

E

Stt Hq vd tOn SO CVn'fn SO luqng cp so hiru

1 Nguy6n Thi Bich Xudn 1831,27715 26.684

2 LO SV TuAn 1 83 1 58332 18.500

3 Bui Thi Hoa 183493131 23.200

stt Ho vi t6n 56 luong phi6u bAu Tj'lQ phi6u biu

I Bui Thi Hoa 4.8t7.444 8t%
2 Le Sy TuAn 5.302.808 89%
aJ Nguy6n Thi Bich Xudn 7.078.238 t19%



Diiiu 13. Dai h6i d6ng cO d6rrg C6ng ty CO phAn Dugc He finh thQng qua.toin
bQ nqi du"ng Xgl,i quytit nay. fi'te tieu quy0t th6ng qua ld l0O% tdng s6 c6 phdn c6

quy6n bi6u quy6t tai Dai hQi.

. Dai hQi d6ng c6 d6ng C6ng }y CO phAn Dusc HA finh giao nhi6m vu cho HQi

d6ng quin trf Cdng ty t6 chric tri6n khai thgc hi0n vd Ban Ki6m so6t gi6m s6t viQc

tnUc frien c6c nQi dung cua Nghi quyOt ndy. Nghi quytit c6 hieu lpc kC tu ngdy ky.

rM. DAI HeI DONG co oONeff
CONG TY Co PHAN DUOC TTA TINTT

{,57,
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CONG TY

cdpHA'N
DUdC
ua rilqn

cgNG HOA XA Ugr CHU I\GHIA Vrpr NAM
E6c Iffp - Tu do - Hanh phric

BIEN BAN HQP

H6m nay, ngdy 24 thingO4 ndm 2018, tai HQi trudrng Kh6ch spn Sailing He
llnh, dfa chi so oz duong x6 Vitit Nghq finh - Thenh pfrO Ua Tinh - Tinh Ha
Tinh, da di6n ra bu6i hgp Epi hQi d6ng cO d6ng thutmg ni6n nim 2018 cira Cdng ty
C6.phan CP Dugc Ha finh vdi c6c nQi dung chinh nhu sau:

I. Bd Nguy6n Thf Bich Xu6n thay m{t Ban tO chri'c b6o c6o ktit quf, ki6m
tra tu cfch c6 d6ng illng kf'tham dq Dpi hQi:

Tinh d6n thoi di6m 08h00 ngey 2414/2018, dd c6:

- ll2 cO OOng/ty quy6n tham d1r Epi hQi.

- Dai di6n cho 5.913.372 c6 phen c6 quydin bi6u quy6t, chi6m 96,250/o v6n
di6u lQ COng ty.

Dua tr6n k6t qui ki6m tra tu c6ch c6 d6ng, c6c c6 d6ng vlr nguoi dugc uy
quyAn tham dU Eai hQi dA dai diQn trdn 650/o t6ng s6 c6 phen c6 quyAn biOu quytit
cua C6ng ty, dim b6o du diAu kiOn OC tiOn hinh phi6n hqp Dpi hQi d6ng cO d6ng
thucrng ni6n n[m 2018 theo quy dinh cria LuQt Doanh nghiQp.

II. 6ng Eio Vi6t Huong thay mIt Ban td chftc:

- Khai mpc E4i hQi.

- Trinh Dai hQi d6ng cO d6rrg th6ng qua Chucrng trinh Dai hQi.

III. Ong LG Hdng Phric thay m[t Ban t6 chric:

. - Trinh Eai hQi ddng cO d6ng th6ng qua "Dp th6o Quy ch6 lem viQc vd biiSu

quytit tpi Eai hoi". Dpi hQi da.bi6u quytit th6ng qua v6i rj, lQ d6ng y le 100% c6
r). ;. ,.1phdn co quy6n bi6u quy6t.

- Trinh Dai hdi th6ng qua danh sSch chtr top dodn, Ban thu ky, Ban ki€m
phi6u. Dai hQi da bi6u quyiSt th6ng qua v6i ty.lq dong y la 100% c6phAn c6 quy6n
r .i i.
Dreu quyet.

* Eoin Chri tich:

1. Ong L0 H6ng Phric Chtr tich IDQT
2. Ong Vd Dric Nhdn. Thdnh vi6n HEQT



* Ban Thu ky Eai hdi:

1. Be Hd Thi Cenh Trd - BP K6 ho4ch

2.B|LLC Thi Hup - BP T6 chric Nhtn sy
* Ban ki6m phi6u bi6u quv6t:

-: . . 1. Ong V6 Tri Binh
" -: 2. Bd Phan T'hi Tinh

Thdnh vi6n

Thdnh vi6n

Dai hQi d5 bi6u quy6t thdng qua vdi tf lQ d6ng i le 100% c6 phAn c6 quydn
, ..1 A.
bleu quyet.

IV. Ong LG Quiic Kh6nh thay m{t Ban TGE thdng quan b6o cflo ho4t
dQng SXKD nhiQm ky 2013-2017, phucrng hudng ho4t dQng nhiQm Id 2018 -
2022,;  

V. Ong V6 Drfrc NhAn thay mAt HDQT thdng qua 86o c6o ho4t dQng cfra 4
HQi tl6ng quf,n tri nhiQm ky 2013-2017, ilinh hudng ho4t ilQng nhiQm ky 2013- f
2022. I c

iE
VI. 6ng Nguy5n Ding Phit, thay m{t HDQT th6ng qua 86o c6o tii chinh \;

d5 ki6m to6n ndm 2017,I(ti hopch dAu tu ndm 2018; kiSt qu6 ph6t hdnh cO phiiSu e
ESOP ndm2017, k6 hopch ph6t hanh c6 phitiu ESOP n6m 2018 \

VII. Bn Mai Thi Li6n thay mflt Ban ki6m sodt th6ng qua B6o c6o cira Ban
ki6m so6t nhiQm kj, 2013-20t7.

. WII. Orrg Nguy6n Ding Ph6t thay m{t HQi tl6ng Qutn tri trinh Dai hQi
tl6ng'c6 il0ng tohn bQ nQi dung tb trinh pai hQi vd ph6n phOi tqi nhu$n, chi trfr
c6 trtc nilm 20t7 vir k6 ho4ch chi trfr cd tric nIm 20L81 citc chi ti6u tiri chinh
nim 2018; phrit hinh c6 phiiiu ESOP nflm 2018 v]r chi trfr cO trfrc nim 2018
bnng c6 phi6u; thdng qua thir lao cfia HDQT, BKS nilm 2017 vn k6 hopch phin
ptriii tnir lao cfia HDQT, BKS n5m 2018

IX. Bn Mai Thi Li6n thay m{t BKS thdng qua td trinh lga chgn d<rn vi
ki6m to6n nim 2018

X. 6ng LG H6ng Phric thay m{t HDQT th6ng qua td trinh vii sfra tl6i
Didu tQ vi Quy ch6 quin tri COng ty.

' XI. 6ng LG H6ng Phttc thay m{t chri tri tIAi hQi doc Quy chiS bAu cu
HEQT & BKS nhiQm l$ 2018'-2022.

Dpi hQi bi6u quyiSt th6ng qua vd tii5n hdnh bAu cu HEQT & BKS; bo phi6u
vdo thirng phi6u bi6u quytit theo hu6ng d5n ctia Ban t6 chirc.

rHAo LUdN:
f.'f tri6n cO OOng BiQn Vin Trgng:
' Circ v[n b6o c6o trinh bdy tpi Dpi h6i qua tdt. Mong mu6n n[ng luc cria ban

16nh dao ph6t huy hcrn nfta dC ap dUng nhtng ti€n bQ khoa hgc k! thupt nhim dua
donh nghiQp ph6t tritin hcrn.



- Nhmg mdt hdng d6ng duoc phAi duoc chri trgng vh quan tAm hon nta
- Quan tdm d€n linh vuc kinh doanh dti dua hdng cira Fladiphar phir kin 65

tinh thdnh trong cA nu6c

- Ban ki6m so6t dd hodn thanh nhiOm vu trong nhiQm kj,vua qua

^,i- CAn nAng cAp sin phdm I{odn xich huong vi c6c sAn phAm tim m4ch, huy6t
6p. Nhom sin phAm phii co chi6n luoc t* ndm2020-2022

- Ngodi ra dQ che phu mdt hdng Hadicacil cAn ph6t huy hcrn nta.

- Ban ldnh dao phii thu hut nh6n tdi vdo C6ng ty dO dua c6ng U ngdy m6t di
l6n mang lcyi ich d6n v6i nguoi lao d6ng.

Z. Y tri6n .ii a6rg Dinh Vin Hirng:

- Qua m6t k) dai h6i C6ng ry ph6t tri6n r6t 16n manh, c6c d6ng chi l6nh dao

c6 s[rc khoe t6t vd ldnh dpo t6t

- l/ftfng nd,m qua c6ng tac diu tw vd xdy dymg mqnh, loi nhudn tdng truong,
; , , ,).

c6 t[rc tra deu, cac d6ng chi dd ldnh dao C6ng ty di dring hu6ng.

- Mdng kinh d,oanh cAn chu ii d6n c6ng ncy, mat m6t khdng th6 tr6nh kh6i,
c6c Chi nh6nh ngoai tinh cAn cAn thAn d6n vAn dd c6ng no.

- Chi nh6nh Duoc Nghq An cAn canh tranh vd dAu tu.

:. Y ki6n cO ddng Nguy6n Ding Ph:it:

To trinh BX(S: Lpa chgn don vi ki6m to6n n6n mo r6ng ra th6m 2-3 dcyn vi
duoc ki6m to6n chAp thuAn, d6 c6ng t6c canh tranh duoc t6t hcrn

Bi6u quy6t th6ng qua cfc td'trinh:

. 1. Thong qua K6t qui hoat rlQng sxKD nilm 2017 vi nhiQm k) 2013-2017;
l<6 ho4ch SXKD n5m 2018 vir nhiQm ky 2018-2022

.- Edng y:5.913.372 c6 phAn, chi5m ti lc 100% t6ng s6 c6 phAn co quycn bitiu
quy6t tham du dai h6i.

- Kh6ng d6ng y: kh6ng
- V tien kh6c: kh6ng

2. Th6ng qua vi6c phf,n pfrOi tqt nhu$n nilm 2017 vn k6 ho4ch chi tri cA t,i"
nim 2018

.- D6ng y: 5.913.372 c6 ph6n, chi6m t)7 le 100% t6ng s6 c6 phAn c6 quy6n bi6u
quy0t tham du dai h6i.

- I(hdng d6ng y: kh6ng
- Y t i6n kh6c: khdng

3. Th6ng qua cdc chi ti6u tii chfnh nim 2018

.- D6ng y:5.913.372 c6 phAn, chi6m ti le 100% t6ng s6 c6 phAn c6 quydn bi6u
quyOt tham du dai h6i.

- I(h6ng d6ng y: kh6ng
- Y t<itin kh6c: kh6ng
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4. Thdng qua vi6c phft hinh c6 phitiu BSOP nim 2018 vh chi tri c6 tirc
nim 20L8 bing c6 phi6u

- D6ng 1i: 5.913.372 c6 phAn, chi6m ti 19 100% t6ng s5 c6 phAn co quydn biOu

quy6t tham du dai h6i.

- I(h6ng d6ng y: kh6ng

- V nen kh6c: kh6ng

5. Th6ng qua tht'r lao I{DQT, BKS ndm 2017 vir k6 ho4ch phdn ph6i ttrir tao

HDQT, BKS nIm 218.

.- D6ng y: 5.913.372 cd phAn, chi6m fy lC 100% tdng sO c6 phan c6 quydn bi6u
quy6t tham du dai h6i.

- I(h6ng d6ng y': khong

- Y t<icn kh6c: kh6ng

6. Th6ng qua lga chgn dcrn vi ki6m toin nIm 2018
^ ,:.

- D6ng y:5.913.372 cO phAn, chiOm ti lp 100% t6ng s6 c6 ph6n c6 quy6n biOu

quy6t tham du dai h6i.
-).- Kh6ng d6ng y: kh6ng

- Y t<i0n kh6c: kh6ng

7. Th6ng qua sri,a Di6u 16 Cdng ty.

.- D6ng y: 5.913.372 c6 phAn, chi6m ti 19 100% t6ng sO c6 phAn co quydn bitlu
quy0t tham du dai hQi.

-;.- Khong d6ng y: khong

- V t<itin khSc: kh6ng

8. Th6ng qua sri'a Quy ch6 quin tri Cdng ty.
^).- D6ng y: 5.913 -372 c6 phAn, chi6m ti le 100% t6ng s6 c6 ph6n co quyOn bi€u

quytit tham du dai h6i.

- I(r6ng d6ng y: kh6ng

- V t.itin khdc: hh6ng

Ban ki6m phi6u c6ng n6 nrit qufr ki6m phiiiu bAu cir HDQT & BKS nhiQm

l$ 2013 -2022 vdi k6t qui nhu'sau:

I(6 qud bAu cri'HDQT:

1 . Ong Dinh Vdn Dfrng - T6ng s6 phi6u 2.311.813, ty le 39,loyo

2 .6ngLO Qu6c I(h6nh - T6ng sti phi6u 8.039.337, ti le t35,g5o

3 . Ong V6 Duc NhAn - T6ng s6 phitiuS .232.917, ty lC 88,490

4. 6ng Nguy6n Dang PhAt- TOng s6 phitiu 5.814.676, ty le g8,33yo

5. 6ng L6 H6ng Ph[c - T6ng s6 phiiiu l.lgg.Sel, ty 19 i31.88%

KOt quri bAu cii'BKS:

1. BA Bil Thi ltroa - T6ng s6 phi0u 4.817.440, ry l9 8l,41Yo

2. Ong Le Sy Tu6n - T6ng s6 phi6u 5.302.808,ty 19 98,67Yo

:N

il



\,\\
.. tl

il

tl

3. Be Nguy6n Thi Bich Xudn - T6ng sd phitiuT .078.238,ry 19 I Ig,TOyo

Cdn cri Luflt Doanh nghi$p; CEn Luflt Chrlng khoan vd cdc Vdn b6n huong

OAn ttri hdnh; Cdn cri DiAu iQ C6ng ty. Toan b0 nQi dung c6c vdn de cen phii dugc

bi6u quy6t iai Dai hQi d6ng c6 d6ng thuong ni6n n[m 2018 theo chuqng trinh Dpi

-h6i, 
dA dugc Eai hQi d6ng 

"6 
d6r,g C6ng ty CO phen Dugc Ha finh bi6u quy6t

th6ngQua.

BA LO Thi HuQ, thay m{t td ttru kf thdng qua dq th6o Nghi quy6t Dai hQi

6ng LG Hiing Phric, thay m{t HQi tl6ng qufrn tri:
Bi6u quytit thdng qua dp thio Nghf quy6t Epi hQi d6ng c6 d6ng thudng ni6n

n[m 201 8.

'i'D?i hQi dA bi6u quytit th6ng qua todn b0 nQi dung Nehi quyi5t v6i t'j 19 tan

thenh h l0O% c6 phAn c6 quyAn bitiu quyiSt.

Bi6n ban Dai hQi ndy g6m 05 trang, dE dugc dqc lpi tru6c Eai hQi cho t6t ci
, A-^

c6c c6 d6ng th6ng qua tru6c khi bC mpc Eqi hQi vd lpp thdnh 03 b6n luu tpi Vdn
phdng C6ng ty.

Dai h6i bti mac vdo l[rc 12h30 cung ngdy.

BAN THU,KY

W-
DOAN CHU TICH

/'- 7D^(-u UPftr
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CO PI{AN
Dugc
si riruu

pnAN DrIgc nA riNs

t tOng s6 phir5u tham gia bAu cir:

2 T6ng s6 c6 phAn tham gia bAu cir :

3 56 lLLgng phi6u bAu ho. p lQ :

4 56 c6 phAn c6 quydn bi6u quy6t tham gia bAu cir ho. p lQ:

5 S6 lLrong phi6u khOng tham gia bAu cir:

6 56 c6 phAn kh6ng tham gia bAu crlr:

7 56 luo. ng phi6u bAu kh6ng hop lQ:

B SO c6 phAn c6 quy€n bi6u quy6t tham gia bAu cir khdng hop l0:

U'ng cil tr[rng c[r duoc tfnh tu cao xu6ng thAp:

chir k), cua c6c thhnh vion Ban Ki6m Phi6u

h,^.; tt ,/\om tL! i1/ rhrn y/[t

rNT QUA KIEM PHIEU BAU
THANH VION BAN KiEM SoAT

C6NC TY CO PHAN DTIOC HA TINH
T4i D4i hQi tl6ng cti a6ng thulng ni6n ngiy 24 th6ng04 nIm 2018

CQNG HOA XA HQI CHT] NGIIIA VIET NAM

E6c Ifip - Tu do - Hanh phric

1 l2 phitiu.

5,973,372 c6 phAn.

107 phi6u.

5,973,312 c6 phAn.

^ ,,iz pnleu.

22,OOO c6 phAn.

^ ,.|J plllelr.

71,728 c6 phAn.

gla

7-A rcs

\---, I
Urt,;

'[rlu' 
ry
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fl,l*fl"'

IIo vi t6n 56 tuq'ne phi6u bdu Ti l0 phi6u bfiu

i Bd Nguy6n Thi Bich XLrAn 7,078,238 119.70%

2 Ong LO S! Tu6n 5,302,809 89.67%

J Bd Biri Thi Hoa 4,877,440 81.47%

(T! 16 phi6u bAu = 56 luong phitiu bALr / Tdng s6 c6 p c6 quy6n bi6r-r quy6t than ia bdu cil hsp l0

Ho vi t6n 55 luo'ne rrhi6u b6u Ti 16 phii5u b6u
I BdNguy6n ThiBich XuAn 7,078,239 119.'1jYo
J Ong LO SV Tu6n 5,302,808 89.67%
4 Ba Bni Thi Hoa 4,817,440 81.47%

Wyqf*?'"hlr
/ai* {:f" L{u (drul

l/

/( J.' 7*W,/ ^1,,, dr,, tr / l,
Attu r g ".-

ft
1/">
J

yku +, 1,nl

"trq;
h, (,



cdNG ry c0 rHAN Dr.rqc HA riNH

I longso gia bAu cu:
2 TOng s6 c6 phAn thani gia bdu cri :

^nlr 
1.; .:J so luong phi€u bau ho.p lQ:

a 36 c6 phAn c6 quy6n bi6u quyiSt tharn gia bAu cri hgp IQ:

5 56 lu'qng phi€u kh6ng tham gia bAu cLt:

6 S6 c6 phAn khdng tham gia bAu cri:

7 S6 lu'ong phi€u bAu kh6ng hop 16 :

8 56 c6 phAn c6 quyAn bi6u quyt5t tham gia bAu cu kh6ng hop

KET QUA KIEM PHIEU BAU
THANH vIfN HQI EoNG QUAN TRI
c6xc TY Co PHAN DIIoC HA TINH

Tai Dai hQi tl6ng c6 d6ng thu'd'ng ni6n ng.iry 24 thitng04 nlm 20tg

CQNG HOA X,4, Hor cHtr NGHIA VrpT NAM

D6c I6p - Tu do - Hanh rlhr(c

I 12 phi6u.

5,913,312 c6 phAn.

109 phi6u.

5,913,372 c6 phAn.

2 phi6u.

22,000 c6 phAn.
- ,,|l phtcu.

47,980 c6 phAn.

g1a hqp le)

Ho vh t6n 56lu'o'ns phi6u biu Tir 16 nhi6u hirr
1 6ng L6 Hdng Phirc 7,798,567 131.88%

2 6ng L6 Qu6c Kh6nh 8,039,337 13s.95%

3 6ng Einh Vln D[ng 2,311,973 39.10%

4 Ong VO Dric Nhdn \ )?) ot7 88.49%

5 Ong Nguydn Ddng phlt
5,814,616 98j3%

( f! IC phi6u bAu : 56 t"s"g plri6

ca h6
Ho vir te n 56 lu'o'ns nhi6rr h6u Ti 16 phi6u bAuI 6ns I-6 Q;6; Khurh

135.95%2 )ne Lt H6ns Phuc 7.798.s67 t 3 L88%
3 )ng Nguy6n DAns Phdt 5.814-676 98j3%
4 9ne VO Efrc Nhdn 5.232.911 88/9%
5 One Einh V[n D[ns 2.311.873 39.10%

Chfi'ky cdc thirnh vi6n Ban Ki6m phi6u

l'-clrr vLir.r bo^ t^ul

in

{7tt1 t',u'1 1,^*l [{ -/""dtr 
Lrrn u?

[]"li
',, /ilr,-y?rrl" 1 ,+)1,

L) ful

CL<lt l'iu rU
.-il , //n'r

Vu ti [n,l

L,N"Z fi;'\u /+,1-

CONG TY

cd pneN
Brrgc
sa tintit

8.039.337



cOxc ry cp D{.Ioc se rNs coNG HoA xA nor cnu xcnia. vrEr NAM
Sti : OS-FIpqf D6c l6p - iu do - Hanh phric

Tp.Hd Tinh, ngdy 24 thdng 04 ndm 2018

QUYET EINH
VG viQc ban hlrnh Quy ch6 quf,n tri C6ng ty

COng ty CP Dugc Hi Tinh

Ciin cir LuQt Doanh nghi€p ndm 2014;

Cdn cir Lrfit ch{mg khoan ti| IO/ZOO6/QH\ l ngiry 29/06/2006 vd Luqt sd

62/201\/QHt2 ngdy 24/11/2010 sira aAi UA sung mot s6 diirt cita LuQt ch{mg
khoan tiS zo/zoo6/QHI l;
Cdn c{r NShi dinh s6 71/2017/llD-CP ngiry 06/06/2017 haong ddn vi quan tri
C6ng ty dp dtmg doi t,o'i cong ty dqi chung,'

Cdn ca Thong.tu'tij gS/ZOl7/TT-B.TC ngdy 22/09/2017 cila Bd Titi chinh hao'ng
ddn mQt s6 di€u cila Nghi dinh s6 71/2017/ND-CP ngdy 06/06/2017 cita Chinh

i".phu huo'ng dan vA qrtan tri c6ng ty dp dUng d6i voi c6ng ty dqi ch{tng,'

Cdn cti'Diiu l€ to chirc vd hoat d\ng cua Cdng ty CO phdn Dwctc Hir TTnh;

QUYET DINH

Didu 1: Ban hdnh kern theo Quy chti nDry "Quy ch6 quAn tri C6ng ty" cila
C6ng ty CP Duoc Hd finh.

Di6u 2: Quytit dinh ndy c6 hi6u luc k6 tu ngdy ky
Didu 3: Cdc thdnh vi6n FIQi d6ng quin tri, Ban kitim so6t, Ban T6ng Gi6m

d6c, I(6 to6n Truong, Gi6m d6c c6c 86 ph6n, Chi nh6nh truc thu6c, c6 nhdn co li6n
quan vd todn th6 CbCXV C6ng ty CP Duoc Hd finh chiu tr6ch nhi6m thi hanh
quy6t dinh ndy.

Noi nhffn:
- Nhu diOu 3;

- Ddng Website C6ng ty;
- Luu VP

NG QUAN TRI
TICH

Sh.l



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH 

 

 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05 ngày 24 tháng 4  năm 2018 của Hội đồng quản trị 

Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh) 
 
 
 

Chương I: 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1.  Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh 
Quy chế này được xây dựng căn cứ theo quy định của: 
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh 
nghiệp (dưới đây gọi là “Luật Doanh nghiệp”); 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông 
qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán (dưới đây gọi 
là “Luật Chứng khoán”); 

- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về 
quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (dưới đây gọi là “Nghị định số số 
71/2017/NĐ-CP”), 

- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 
71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty 
đại chúng (dưới đây gọi là “Thông tư số 95/2017/TT-BTC”); 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh; 
và vận dụng những thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị công ty phù hợp với điều kiện của 

Việt Nam, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán và góp phần lành 
mạnh hóa nền kinh tế. 

Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các 
thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty Cổ 
phần Dược Hà Tĩnh 

Quy chế này cũng là cơ sở để đánh giá việc thực hiện quản trị của Công ty Cổ phần Dược 
Hà Tĩnh (dưới đây gọi là “Công ty”). 
Điều 2.  Giải thích thuật ngữ 
1. Những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
a. “Quản trị công ty” là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho Công ty được định hướng điều 

hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và những người liên 
quan đến Công ty. Các nguyên tắc quản trị Công ty bao gồm: 



- Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả; 
- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông; 
- Đối xử công bằng giữa các cổ đông; 
- Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến Công ty; 
- Minh bạch trong hoạt động của Công ty; 
- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lãnh đạo và kiểm soát Công ty có hiệu quả. 

b. “Công ty” được hiểu là Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh; 
c. “ĐHĐCĐ” được hiểu là Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh; 
d. “HĐQT” được hiểu là Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh; 
e. “BKS” được hiểu là Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh; 
f. “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật 

Doanh nghiệp và khoản 34 Điều 6 của Luật Chứng khoán: 
- Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột của cá nhân; 
- Tổ chức mà trong đó có cá nhân là nhân viên, Tổng Giám đốc, chủ sở hữu trên mười 

phần trăm số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết; 
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc hoặc 

Phó Giám đốc và các chức danh quản lý khác của tổ chức đó; 
- Người mà trong mối quan hệ với người khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm 

soát bởi người đó hoặc cùng với người đó chịu chung một sự kiểm soát; 
- Công ty mẹ, công ty con; 
- Quan hệ hợp đồng trong đó một người là đại diện cho người kia. 

g. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là thành viên Hội đồng quản trị không phải là 
Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.  

h. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 và Khoản 2 
Điều 151 Luật doanh nghiệp 

i. Các thuật ngữ khác chưa được giải nghĩa tại Quy chế này sẽ được hiểu theo quy định của 
Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP. 

2. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản pháp luật 
sẽ bao gồm cả những sửa đổi bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản đó. 

Chương II: 
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 3.  Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ 
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ được thực hiện 
theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật chứng khoán áp dụng cho các 
công ty đại chúng. 



Điều 4.  Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ 
Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố 

trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên trang thông tin điện tử (website) 
của công ty. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi chậm nhất 10 (mười) ngày 
trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Các tài liệu gửi kèm theo Thông báo mời họp như 
quy định tại khoản 3 điều 139 Luật doanh nghiệp sẽ được gửi cho cổ đông bằng phương thức 
đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của công ty, Thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, 
cách thức tải tài liệu và công ty phải gửi tài liệu họp cho cổ đông nếu cổ đông yêu cầu. 
Điều 5.  Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ 

Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông 
và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết  
Điều 6.  Cách thức bỏ phiếu biểu quyết trong ĐHĐCĐ 

1. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được 
uỷ quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ 
đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành 
biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết 
được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu 
ủng hộ, phản đối từng vấn đề hoặc bỏ phiếu trắng, sẽ được Chủ toạ thông báo ngay sau khi tiến 
hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát 
kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông 
quyết định căn cứ theo đề nghị của Chủ tọa nhưng không quá ba người. 

2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền 
đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ toạ không có 
trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết 
đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập; 
trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại 
bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu 
được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ 
tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. Trong các trường hợp 
khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu 
chủ toạ cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ toạ cuộc họp. Chủ toạ cử một hoặc 
một số người làm thư ký cuộc họp; 

 

 
Điều 7.  Cách thức kiểm phiếu trong trường hợp xin ý kiến cổ đông bằng văn bản 

1. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ 
phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết 
định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề 
được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người 



chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên 
của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. 

2. Bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật 
doanh nghiệp 
Điều 8.  Thông báo kết quả kiểm phiếu 

1. Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu trực 
tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Thông báo kết quả kiểm phiếu phải nêu cụ thể số phiếu tán thành, số 
phiếu không tán thành, số phiếu không có ý kiến đối với từng vấn đề 
Điều 9.  Cách thức phản đối quyết định của ĐHĐCĐ 

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc 
biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định 
tại khoản 3 Điều 12 của Điều lệ này có quyền yêu cầu toà án hoặc trọng tài xem xét, huỷ bỏ 
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo 
quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty; 

2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ 
công ty. 

Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ theo quyết định của Toà án, 
người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng 
cổ đông trong vòng 60 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 
này. 
Điều 10. Lập biên bản họp ĐHĐCĐ 
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu 

giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm 
bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 
b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 
c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 
d. Họ, tên chủ tọa và thư ký; 
e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về 

từng vấn đề trong chương trình họp; 
f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký 

cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng; 
g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu 

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

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



Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường 
hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên 
bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 

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

5. Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội 
đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong 
thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; Biên bản kiểm phiếu được gửi đến 
cho cổ đông bằng phương thức đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty và thời điểm 
đăng tải được tính là thời điểm gửi biên bản kiểm phiếu cho cổ đông; Biên bản Đại hội 
đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) 
giờ kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. 

6. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã 
được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung 
biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi 
biên bản. 

7. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký 
của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại trụ 
sở chính của Công ty. 

Điều 11. Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ 
Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được công bố thông tin theo quy định tại Điều lệ công ty và các 
quy định của pháp luật chứng khoán. 

Điều 12. ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 
Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại 
hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của 
Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 
và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài 
liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất 
mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi 
phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều 
lệ này. 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 
a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 
b. Mục đích lấy ý kiến; 
c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân 

dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số 
doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc 



họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân 
dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ 
đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; 

d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 
e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng 

vấn đề lấy ý kiến; 
f. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 
g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công 

ty. 
4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, hoặc người đại diện 

theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ 
chức được ủy quyền. 

5. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công ty theo các hình thức sau: 
a. Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không 

ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 
b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử phải 

được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. 
Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý 
kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm kiểm phiếu 
trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về 
được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. 

6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm 
soát hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản kiểm phiếu 
phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 
b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 
c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu 

biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm 
theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề; 
e. Các vấn đề đã được thông qua; 
f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty, 

người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu. 
Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên 
đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu 
trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu 
không trung thực, không chính xác. 

7. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ 
ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản 



kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong 
vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 

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

9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ 
đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như 
nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Chương III: 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 13. Tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị 
1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh 

nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp; 
2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất 

thiết phải là cổ đông của công ty. 
3. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của 

công ty khác. 
Điều 14. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên 
HĐQT 

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có 
quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm 
cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một 
(01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 
40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) 
ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% 
được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; 
và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

Điều 15. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị 
Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị có thể thực hiện theo phương thức bầu 

dồn phiếu hoặc phương thức khác do Hội đồng quản trị quyết định. 
Điều 16. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT 
1. Không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp 

hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị; 
2. Có đơn từ chức; 
3. Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên 

môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi; 
4. Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ 

trường hợp bất khả kháng; 
5. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 
6. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản 

trị; 
7. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 



Điều 17. Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT 
Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ 

  Công ty. 
Điều 18. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên HĐQT 

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

1. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 
2. Trình độ học vấn; 
3. Trình độ chuyên môn; 
4. Quá trình công tác; 
5. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản 
lý khác; 
6. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó 
hiện đang là thành viên HĐQT của Công ty; 
7. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có); 
8. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có); 
9. Các thông tin khác (nếu có). 

Chương IV: 
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 19. Thông báo họp HĐQT 
1. Thông báo và chương trình họp. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước 

cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất ba ngày trước khi tổ chức họp. Thành viên phải 
tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác 
dự họp nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. 

2. Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, 
nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại 
công ty. 
Điều 20. Điều kiện tổ chức họp HĐQT 
1. Số thành viên tham dự tối thiểu. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và 
thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực 
tiếp hoặc qua người được uỷ quyền. 
2. Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì cuộc họp Hội đồng quản trị 
được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy ngày (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. 
Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị 
dự họp. 



Điều 21. Cách thức biểu quyết 
1. Trừ quy định tại khoản 2 Điều 21, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được 

uỷ quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ có một phiếu 
biểu quyết; 

2. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch 
hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó 
mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Một thành viên Hội đồng sẽ không 
được tính vào số lượng đại biểu tối thiểu cần thiết có mặt để có thể tổ chức một cuộc họp Hội 
đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết; 

3. Theo quy định tại điều 30 Điều lệ, khi có vấn đề phát sinh trong một cuộc họp của 
Hội đồng quản trị liên quan đến mức độ lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị hoặc liên 
quan đến quyền biểu quyết một thành viên mà những vấn đề đó không được giải quyết bằng 
sự tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị đó, những vấn đề phát 
sinh đó sẽ được chuyển tới chủ toạ cuộc họp và phán quyết của chủ toạ liên quan đến tất cả các 
thành viên Hội đồng quản trị khác sẽ có giá trị là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính 
chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố một 
cách thích đáng; 

4. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm a 
và điểm b khoản 5 Điều 40 của Điều lệ Công ty sẽ được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng 
đó. 

5. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng 
không được biểu quyết 
Điều 22. Cách thức họp thông qua nghị quyết của HĐQT 
1. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành viên Hội 

đồng quản trị dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng 
nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định 

2. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán 
thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu 
lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp 
được triệu tập và tổ chức theo thông lệ. Nghị quyết có thể được thông qua bằng cách sử dụng 
nhiều bản sao của cùng một văn bản nếu mỗi bản sao đó có ít nhất một chữ ký của thành 
viên. 

Điều 23. Ghi biên bản họp HĐQT 
Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho 

các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công 
việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản 
trong thời hạn mười ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng 
tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp hoặc 
Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản 



Điều 24. Thông báo nghị quyết HĐQT 
Nghị quyết HĐQT phải được thông báo tới các bên có liên quan theo quy định tại Điều lệ 
công ty 

 
 
 
Điều 25. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên 

Chương V: 
KIỂM SOÁT VIÊN 

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện  sau: 
1. Có các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều 164 Luật doanh nghiệp; 
2. Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý các lĩnh vực, ngành nghề mà Công ty đang hoạt 

động, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý 
doanh nghiệp theo quy định của Luật này; 

3. Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em 
ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc Kế toán trưởng . 

4. Kiểm soát viên không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Kiểm soát viên phải là cổ 
đông hoặc người lao động của công ty. 
Điều 26. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí Kiển soát viên 
1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 

Điều 25 Điều lệ công ty. 
2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số 

lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử 
theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban 
kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải 
được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử. 

Điều 27. Cách thức bầu kiểm soát viên 
Việc biểu quyết bầu kiểm soát viên có thể thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu hoặc 
phương thức khác do Hội đồng quản trị quyết định 

Điều 28. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên 
1. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 
a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Luật doanh 

nghiệp; 
b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp 

bất khả kháng; 
c. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 
d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này. 
2. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 
a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 
b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của 

Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 
c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 



d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này. 
Điều 29. Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên 

Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều lệ 
Công ty và quy định pháp luật chứng khoán 

Chương VI: 
CÁC TIỂU BAN THUỘC HĐQT 

Điều 30. Các tiểu ban thuộc HĐQT 
Hội đồng quản trị có thể thành lập và uỷ quyền hành động cho các tiểu ban trực thuộc để phụ 

trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Thành viên của tiểu ban 
có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên 
ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được uỷ thác, 
các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể điều 
chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào 
các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của 
tiểu ban nhưng (a) phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành 
viên của tiểu ban và (b) nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham 
dự và biểu quyết tại phiên họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị. 
Điều 31. Nguyên tắc hoạt động của các tiểu ban 

Các hành động thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc 
Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị sẽ được coi 
là có giá trị pháp lý kể cả trong trong trường hợp việc bầu, chỉ định thành viên của tiểu ban hoặc 
Hội đồng quản trị có thể có sai sót. 

 

 
Chương VII: 

NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP 
Điều 32. Tổ chức bộ máy quản lý 

Công ty sẽ ban hành một hệ thống quản lý mà theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu trách 
nhiệm và nằm dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một Tổng Giám đốc, một số 
Phó Tổng Giám đốc và một Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Tổng Giám đốc và 
các Phó Tổng Giám đốc có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, và được Hội đồng 
quản trị bổ nhiệm hoặc bãi miễn bằng một nghị quyết được thông qua một cách hợp thức. 
Điều 33. Tổng Giám đốc 
1. Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm 

Tổng Giám đốc và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản 
khác liên quan đến việc tuyển dụng. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng 
Giám đốc phải được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong báo 
cáo thường niên của Công ty. 

2. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là năm (05) năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác 
và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại 
hợp đồng lao động. Tổng Giám đốc  không được phép là những người bị pháp luật cấm giữ 



chức vụ này, tức là những người vị thành niên, người không đủ năng lực hành vi, người đã 
bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công 
chức nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho công ty mà họ từng lãnh đạo trước 
đây bị phá sản. 

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc như sau: 
a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 
b. Là cổ đông của Công ty; hoặc người không phải là cổ đông nhưng có trình độ chuyên 

môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong các ngành, nghề kinh doanh chủ 
yếu của Công ty và phải được trên 50% số thành viên Hội đồng quản trị nhất trí. 

c. Trường hợp đặc biệt Hội đồng quản trị Công ty có thể quyết định thuê Tổng Giám đốc 
là người nước ngoài nếu Công ty thực sự có nhu cầu và phải được trên 50% số thành viên Hội 
đồng quản trị nhất trí. 

d. Tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp. 
e. Không kiêm nhiệm bất cứ một chức vụ điều hành tại tổ chức kinh tế khác. 

4. Quyền hạn và nhiệm vụ. Tổng Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau: 
a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch 

kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông 
thông qua; 

b. Quyết định tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của mình mà không cần 
phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt công ty ký kết các hợp đồng tài 
chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công 
ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất; 

c. Quyết định các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh dưới 
5.000.000.000 (Năm tỷ) đồng Việt Nam. Trước khi quyết định đầu tư với giá trị trên 
500.000.000 (năm trăm triệu) đồng Việt Nam phải báo cáo với Hội đồng quản trị để lấy ý kiến 

d. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà công ty cần thuê để Hội đồng quản 
trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu 
quản lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, 
thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý; 

e. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, 
mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến 
hợp đồng lao động của họ; 

f. Chậm nhất vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng 
quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng 
các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm năm. 

g. Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng 
quản trị thông qua; 

h. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty; 
i. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty (sau đây gọi 

là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty theo kế 



hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động 
sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được 
trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế 
của Công ty. 

j. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế 
của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng Giám đốc và 
pháp luật. 
5. Báo cáo lên Hội đồng quản trị và các cổ đông. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước 
Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao 
và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu. 
6. Bãi nhiệm: Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng Giám đốc khi có từ hai phần ba 
thành viên Hội đồng quản trị trở lên biểu quyết tán thành (trong trường hợp này không tính biểu 
quyết của Tổng Giám đốc) và bổ nhiệm một Tổng Giám đốc  mới thay thế. Tổng Giám đốc bị 
bãi nhiệm có quyền phản đối việc bãi nhiệm này tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo gần nhất.  
Điều 34. Việc bổ nhiệm người điều hành vào doanh nghiệp khác 
Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của HĐQT, Công ty được tuyển dụng 
người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của 
Công ty do HĐQT quy định. 
Điều 35. Ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp 
Công ty ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật 
lao động. 
Điều 36. Các trường hợp miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp 
Người điều hành doanh nghiệp bị miễn nhiệm trong các trường hợp theo quy định tại Điều lệ 
Công ty và hợp đồng lao động đã ký kết. 
Điều 37. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp 
Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp theo quy định tại Điều 
lệ Công ty và quy định pháp luật chứng khoán. 

Chương VIII: 
PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HĐQT, BKS VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Điều 38. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT và BKS 
1. Trách nhiệm của HĐQT trong mối quan hệ phối hợp với BKS 

a. Thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo được gửi đến các thành viên BKS cùng thời 
gian gửi đến các thành viên HĐQT; 
b. Các nghị quyết của HĐQT được gửi đến BKS (đồng thời với thời điểm gửi Tổng Giám 
đốc) trong thời hạn theo quy định tại Quy chế này và Điều lệ Công ty; 
c. Khi BKS đề xuất lựa chọn Kiểm toán độc lập, HĐQT phải phản hồi ý kiến theo quy định 
tại Quy chế này và Điều lệ Công ty; 
d. Các nội dung khác cần xin ý kiến của BKS phải được gửi trong thời hạn quy định và BKS 
có trách nhiệm phản hồi theo đúng quy định tại Quy chế này và Điều lệ công ty. 

2. Trách nhiệm của BKS trong mối quan hệ phối với HĐQT 



a. Thường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động, tham khảo ý kiến của HĐQT 
trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên ĐHĐCĐ; 
b. Trong các cuộc họp của BKS, BKS có quyền yêu cầu thành viên HĐQT (cùng lúc yêu cầu 
Tổng Giám đốc điều hành, thành viên kiểm toán nội bộ (nếu có) và kiểm toán viên độc lập) 
tham dự và trả lời các vấn đề mà thành viên BKS quan tâm; 
c. Cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của BKS phải có kết luận bằng căn bản (không trễ hơn 15 
ngày làm việc kể từ ngày kết thúc) gửi cho HĐQT để có thêm cơ sở giúp HĐQT trong công 
tác quản ý Công ty. Tùy mức độ và kết quả của cuộc kiểm tra trên, BKS cần phải bàn bạc 
thống nhất với HĐQT, Tổng Giám đốc trước khi báo cáo trước ĐHĐCĐ. Trường hợp không 
thống nhất quan điểm thì được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản và trưởng BKS có 
trách nhiệm báo cáo với ĐHĐCĐ gần nhất; 
d. Trường hợp BKS phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công 
ty của các thành viên HĐQT, BKS thông báo bằng văn bản với HĐQT trong vòng 48 giờ, 
yêu cầu người có hành vi vi phạm pháp luật chấm dứt vi phạm và có biện pháp khắc phục 
hậu quả đồng thời BKS có trách nhiệm báo cáo trước ĐHĐCĐ đồng thời báo cáo, công bố 
thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành; 
e. Đối với các kiến nghị liên quan đến tình hình hoạt động và tài chính của công ty thì BKS 
phải gửi văn bản và tài liệu liên quan trước ít nhất 15 ngày làm việc so với ngày dự định 
nhận được phản hồi. 
f. Các nội dung khác cần xin ý kiến của HĐQT phải được gửi trước ít nhất là 7 ngày làm 
việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng 7 ngày làm việc. 

Điều 39. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Tổng Giám đốc 
1. Đối với công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT phải thông báo cho Tổng 

Giám đốc về việc phối hợp, sử dụng nguồn lực trong thời hạn hợp lý theo quy định tại Điều 
lệ Công ty. 

2. Trong trường hợp cấp thiết, HĐQT có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, cán bộ điều hành khác 
trong công ty cung cấp các thông tin về hoạt động của công ty. HĐQT không được sử dụng 
các thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện 
các giao dịch có liên quan. 

3. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phê duyệt theo quy định của pháp luật và Điều lệ 
công ty mà được Giám đốc đề xuất phải được HĐQT phản hồi trong thời hạn theo quy định 
của Điều lệ Công ty. 

4. Hội đồng quản truyết định khen thưởng hoặc kỷ luật đối với việc hoàn thành hoặc không 
hoàn thành thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT đối với Tổng Giám 
đốc. 

Điều 40. Việc tiếp cận thông tin 
1. Việc tiếp cận thông tin và tài liệu của Công ty, BKS có nghĩa vụ nêu lý do trong văn bản 

yêu cầu cung cấp và bảo mật tuyệt đối các thông tin thu thập trong quá trình giám sát hoạt 
động công ty. Việc tiết lộ các thông tin này chỉ được phép thực hiện khi có yêu cầu của cơ 



quan có thẩm quyền nhưng phải thông báo cho HĐQT trước khi cung cấp hoặc các trường 
hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Các thông tin và tài liệu này bao gồm: 
a. Thông báo mời họp cùng tài liệu liên quan, phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT; 
b. Biên bản, Nghị quyết của HĐQT; 
c. Báo cáo của Giám đốc; 
d. Thông tin, tài liệu về quản lý, báo cáo tài chính; 
e. Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT; 
f. Tài liệu khác liên quan 

Điều 41. Phối hợp hoạt động giữa BKS và Tổng Giám đốc 
1. Trong các cuộc họp của BKS, BKS có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc (cùng lúc yêu cầu cả 

thành viên HĐQT và thành viên kiểm toán nội bộ (nếu có) và kiểm toán viên độc lập) tham 
dự và trả lời các vấn đề mà các thành viên BKS quan tâm; 

2. Cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của BKS phải có kết luận bằng văn bản (không trễ hơn 15 
ngày làm việc kể từ ngày kết thúc) gửi cho Tổng Giám đốc để có thêm cơ sở giúp Tổng 
Giám đốc trong công tác quản lý Công ty. Tùy theo mức độ và kết quả của cuộc kiểm tra 
trên, BKS cần phải bàn bạc thống nhất với Tổng Giám đốc trước khi báo cáo trước ĐHĐCĐ. 
Trường hợp không thống nhất quan điểm thì được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản 
và Trưởng BKS có trách nhiệm báo cáo với ĐHĐCĐ gần nhất; 

3. Trường hợp BKS phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm điều lệ công ty 
của Giám đốc, BKS thông báo bằng văn bản với Tổng Giám đốc trong vòng 48 giờ, yêu cầu 
người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả đồng thời 
BKS có trách nhiệm báo cáo trước ĐHĐCĐ đồng thời công bố thông tin theo quy định của 
pháp luật hiện hành; 

4. Thành viên BKS có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc tạo điều kiện tiếp cận hồ sơ, tài liệu liên 
quan đến hoạt động kinh doanh của công ty tại Trụ sở chính hoặc nơi lưu trữ hồ sơ; 

5. Đối với thông tin, tài liệu về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tình hình 
kinh doanh, báo cáo tài chính, văn bản yêu cầu của BKS phải được gửi đến công ty trước ít 
nhất 48 giờ. BKS không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty 
hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan. 

6. Các nội dung khác cần xin ý kiến của Tổng Giám đốc: phải được gửi trước ít nhất là 7 ngày 
làm việc và Tổng Giám đốc sẽ phản hồi trong vòng 7 ngày làm việc 

Điều 42. Phối hợp giữa Tổng Giám đốc điều hành và HĐQT, BKS 
1. Tổng Giám đốc là người thay mặt điều hành hoạt động của công ty, đảm bảo công ty hoạt 

động liên tục và hiệu quả. 
2. Tổng Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và HĐQT về việc thực hiện 

nhiệm vụ và quyền hạn và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu; 
3. Khi có đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty, Giám đốc 

gửi cho HĐQT sớm nhất có thể nhưng không ít hơn 7 ngày trước ngày nội dung đó cần được 
quyết định; 



4. Tổng Giám đốc điều hành phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến 
việc tuyển dụng, cho người lao động thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen 
thưởng và kỷ luật đối với người lao động và cán bộ quản lý; 

5. Các nội dung khác cần xin ý kiến của HĐQT phải được gửi trước ít nhất là 7 ngày làm việc 
và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng 7 ngày. 

Chương IX: 
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Điều 43. Tiêu chuẩn của người phụ trách quản trị công ty 
Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: 
a. Có hiểu biết về pháp luật; 
b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các 
báo cáo tài chính của Công ty; 
c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của HĐQT. 
Điều 44. Quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị 

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

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

3. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 
4. Tham dự các cuộc họp; 
5. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp 

luật; 
6. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông 

tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên; 
7. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty. 
8. Bảo   mật   thông   tin   theo   các   quy   định   của   pháp   luật   và   Điều   lệ   công   ty; 

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công. 
Điều 45. Việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty 

Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty 
để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người 
phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm. Người phụ 
trách quản trị Công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký theo quy định tại khoản 5 Điều 152 Luật 
Doanh nghiệp 
Điều 46. Các trường hợp miễn nhiệm người phụ trách quản trị công ty 

HĐQT có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các 
quy định pháp luật hiện hành về lao động. HĐQT có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách 
quản trị công ty tùy từng thời điểm. 

Điều 47. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiễm người phụ trách quản trị công ty 
Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định tại 
Điều lệ Công ty và quy định pháp luật chứng khoán 



Chương X: 
NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH 

Điều 48. Trách nhiệm cẩn trọng 
Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm 
thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của 
HĐQT, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty 
Điều 49. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người 
điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 Luật doanh 
nghiệp và các quy định pháp luật khác. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý không được phép 
sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng 
thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay 
để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý có nghĩa vụ thông 
báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có 
thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác. Những đối 
tượng nêu trên chỉ được sử dụng những cơ hội đó khi các thành viên Hội đồng quản trị không có 
lợi ích liên quan đã quyết định không truy cứu vấn đề này. 

4. Công ty không được phép cấp các khoản vay, bảo lãnh, hoặc tín dụng cho các thành 
viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý và gia đình của họ hoặc pháp nhân mà 
những người này có các lợi ích tài chính, trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. 

5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản 
trị, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý, hoặc những người liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, 
hiệp hội, hoặc tổ chức mà một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý hoặc 
những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính, sẽ không bị vô 
hiệu hoá vì những mối quan hệ vừa nêu, hoặc vì thành viên Hội đồng quản trị đó hoặc cán bộ 
quản lý đó có mặt hoặc tham gia vào cuộc họp liên quan hoặc vào Hội đồng quản trị hay tiểu 
ban đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch, hoặc vì những phiếu bầu của họ cũng được 
tính khi biểu quyết về mục đích đó, nếu: 

a. Đối với hợp đồng có giá trị từ nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo 
cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối 
quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho 
Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban đó đã cho 
phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của 
những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan; hoặc 

b. Đối với những hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% của tổng giá trị tài sản 
được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch 
này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng 



giám đốc đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về 
vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này; 

c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và 
hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của công ty vào thời điểm giao dịch 
hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc một tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hay 
các cổ đông cho phép thực hiện, thông qua hoặc phê chuẩn. 

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý 
hay người có liên quan của họ không được phép mua hay bán hoặc giao dịch theo bất cứ hình 
thức nào khác các cổ phiếu của công ty hoặc công ty con của công ty vào thời điểm họ có được 
những thông tin chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến giá của những cổ phiếu đó và các cổ đông khác 
lại không biết những thông tin này. 
Điều 50. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 
1. Trách nhiệm về thiệt hại. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý 

vi phạm nghĩa vụ hành động một cách trung thực, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với 
sự cẩn trọng, mẫn cán và năng lực chuyên môn sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại 
do hành vi vi phạm của mình gây ra. 

2. Bồi thường. Công ty sẽ bồi thường cho những người đã, đang và có nguy cơ trở thành một 
bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố đã, đang hoặc có thể sẽ được tiến hành cho dù 
đây là vụ việc dân sự, hành chính (mà không phải là việc kiện tụng do Công ty thực hiện hay 
thuộc quyền khởi xướng của Công ty) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản 
trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc là đại diện được Công ty (hay công ty con của Công ty) uỷ 
quyền, hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Công ty (hay công ty con của Công ty) 
với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc đại diện được uỷ quyền 
của một công ty, đối tác, liên doanh, tín thác hoặc pháp nhân khác. Những chi phí được bồi 
thường bao gồm: các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các khoản 
tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là mức hợp lý khi giải 
quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép, với điều kiện là người đó đã hành 
động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán và với năng lực chuyên môn theo phương thức mà người đó 
tin tưởng rằng đó là vì lợi ích hoặc không chống lại lợi ích cao nhất của Công ty, trên cơ sở tuân 
thủ luật pháp và không có sự phát hiện hay xác nhận nào rằng người đó đã vi phạm những trách 
nhiệm của mình. Công ty có quyền mua bảo hiểm cho những người đó để tránh những trách 
nhiệm bồi thường nêu trên. 

 
 
 

Chương XI: 
SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Điều 51. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty 
1. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế này sẽ do HĐQT xem xét và quyết định. 
2. Trong trường hợp những quy định của Pháp luật có liên quan đến hoạt động của công ty 

chưa được đề cập trong bản Quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của 



Pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của Pháp luật 
đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của công ty. 

Chương XII: 
NGÀY HIỆU LỰC 

Điều 52. Ngày hiệu lực 
1. Quy chế này gồm 12 chương 52 điều, được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2018. 
2. Quy chế này là duy nhất và chính thức của Công ty. 
3. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế quản trị công ty phải có chữ ký của Chủ tịch HĐQT hoặc 

ít nhất ½ tổng số thành viên HĐQT mới có giá trị.. 
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Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua trong Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2013, sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2018 ngày 24/04/2018 theo quy định của Pháp luật. 

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ 
 Điều 1: Định nghĩa 
1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau: 
a. "Vốn điều lệ" là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại khoản 1 

điều 5 của Điều lệ này. 
b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được 

Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014. 
c. “Luật chứng khoán” là Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010; 
d. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh.  
 
e. “Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế 

toán trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn. 
f. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 17 Điều 

4 của Luật Doanh nghiệp và khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán 
g. “Cổ đông lớn” là Cổ đông được quy định tại khoản 9 Điều 6 Luật Chứng 

khoán   
h. “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị” (sau đây gọi là thành viên độc lập) là 

thành viên được quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp. 
i. “Công ty đại chúng” là công ty cổ phần được quy định tại khoản 1 Điều 25 

Luật chứng khoán 
j. “Người quản lý doanh nghiệp” được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật doanh 

nghiệp. 
k. "Thời hạn hoạt động" là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại 

khoản 3 Điều 4 của Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông 
của Công ty thông qua bằng nghị quyết. 

l. "Việt Nam" là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 
2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản 

khác bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế. 
3. Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho 

việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này; 
4. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp (nếu không 

mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này. 
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II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 
VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

 Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty 
1. Tên Công ty 

o Tên tiếng Việt: CTY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH 
o Tên tiếng Anh: Hatinh pharmaceutical joint stock company;  
o Tên giao dịch viết tắt: HADIPHAR  

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

hành của Việt Nam. 
3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: 

o Địa chỉ: 167 - Hà Huy Tập – TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh 
o Điện thoại: (039)858115;  (039)855906    
o Fax:(039)856821  
o Email: htp@hadiphar.com.vn 
o Website: WWW.hadiphar.vn 

 
4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh 

doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với nghị quyết của Hội 
đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép. 

 Điều 3: Người đại diện theo pháp luật 
Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng 

Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. 
 

 
III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 

CÔNG TY 
 Điều 4: Mục tiêu hoạt động của Công ty 
1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: 
- Sản xuất thuốc chữa bệnh. 
-  kinh doanh và xuất nhập khẩu thuốc chữa bệnh, nguyên phù liệu sản xuất 

thuốc, hoá chất, dược liệu, vật tư, trang thiết bị, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, thực phẩm thuốc, 
thực phẩm dinh dưỡng, vắc cin sinh phẩm, chất tẩy rửa dùng cho người, tư vấn thuốc và 
sức khoẻ, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, kinh doanh 
vắc xin và sinh phẩm y tế, nước uống tinh khiết, nước giải khát, thực phẩm. 

- Cho thuê văn phòng, tài sản trên đất (Hoạt động trụ sở văn phòng)  
- Tư vấn, giám sát thi công các công trình lắp đặt, xây dựng máy móc thiết bị y 

tế và dược phẩm. 
- Xây dựng, thi công, lắp đặt các công trình máy móc, thiết bị y tế và dược phẩm. 
- Kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp. 
- Kinh doanh các ngành nghề khác mà luật pháp không cấm. 
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2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là: Công ty được thành lập để huy động và sử 
dụng vốn một cách hiệu quả trong việc phát triển sản xuất kinh doanh theo các chức năng 
và ngành nghề đã đăng ký, nhằm mục tiêu thu lợi nhuận tối đa, tăng lợi tức cho các cổ 
đông, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, đóng góp cho ngân sách Nhà nước 
và phát triển Công ty. 

Điều 5 : Phạm vi kinh doanh và thời gian hoạt động 
1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh 

phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt 
được các mục tiêu của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty quyết định hoạt động kinh 
doanh của công ty. 

2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được 
pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn. 

3. Thời gian hoạt động của công ty là vô hạn kể từ ngày cấp giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh ngoại trừ trường hợp chấm dứt hoạt động theo Điều 48 của Điều lệ 
này. 

 

 
IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 
 Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 

1. Vốn điều lệ của Công ty là 67.581.200.000VNĐ (Sáu mươi bảy tỷ, năm 
trăm tám mươi mốt triệu, hai trăm nghìn đồng) 

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.758.120 cổ phần (Sáu triệu, 
bảy trăm năm mươi tám ngàn, một trăm hai mươi cổ phần) với mệnh giá là 10.000 
đồng/cổ phần. 

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

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này chỉ có cổ phần 
phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo cổ phần phổ thông được quy định tại Điều 
12 và Điều 13 Điều lệ này. 

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp 
thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

5. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu 
theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ 
trường hợp Đại hội đồng cổ đông quy định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký 
mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân 
phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng 
quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện 
thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu, trừ trường 
hợp cổ phần được bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán. 
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6. Công ty có thể mua cổ phần do chính công ty đã phát hành (kể cả cổ phần 
ưu đãi hoàn lại) theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật 
hiện hành. Cổ phần phổ thông do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản 
trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này và 
Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn liên quan. 

7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng 
cổ đông nhất trí thông qua bằng văn bản và phù hợp với quy định của pháp luật về 
chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

 Điều 7 : Chứng chỉ cổ phiếu 
1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận cổ phiếu tương ứng 

với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu. Chứng chỉ cổ phiếu phải có dấu của Công ty và 
chữ ký của đại diện theo pháp luật của Công ty theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp. 
Chứng chỉ cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ và tên 
người nắm giữ và các thông tin khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

2. Trong thời hạn 15 kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu 
cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn hai tháng kể từ ngày thanh toán 
đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công 
ty, người sở hữu số cổ phần sẽ được cấp chứng chỉ cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần 
không phải trả cho công ty chi phí in chứng chỉ cổ phiếu 

3. Trường hợp chứng chỉ cổ phiếu bị hỏng hoặc bị tẩy xoá hoặc bị đánh mất, mất 
cắp hoặc bị tiêu huỷ, cổ đông có thể yêu cầu được cấp chứng chỉ cổ phiếu mới với điều 
kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan 
cho Công ty. 

 Điều 8: Chứng chỉ chứng khoán khác 
Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty (trừ các 

thư chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự), được phát hành có dấu và 
chữ ký mẫu của đại diện theo pháp luật của Công ty, trừ trường hợp mà các điều khoản 
và điều kiện phát hành quy định khác. 

 Điều 9: Chuyển nhượng cổ phần và Chào bán cổ phần 
1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật 

có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán được chuyển 
nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

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

3. Chào bán cổ phần 
a. Việc chào bán cổ phần được thực hiện theo quy định tại điều 122, điều 123, 

điều 124 và điều 125 Luật doanh nghiệp. 
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b. Đối với cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh, số chiết 
khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị 

 Điều 10: Thu hồi cổ phần 
1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả mua 

cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền 
còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không 
thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty theo quy định. 

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

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

4. Cổ phần bị thu hồi được quyền chào bán. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp 
hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho người đã sở hữu cổ phần bị thu hồi 
hoặc các đối tượng khác theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là 
phù hợp. 

5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi sẽ phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với 
những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan cộng với 
tiền lãi theo tỷ lệ (không quá 10% một năm) vào thời điểm thu hồi theo quyết định của 
Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản 
trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời 
điểm thu hồi hoặc có thể miễn giảm thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền đó. 

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

 

 
V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT 
 Điều 11: Cơ cấu tổ chức quản lý 
Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm: 
a. Đại hội đồng cổ đông; 
b. Hội đồng quản trị; 
c. Ban kiểm soát; 
d. Tổng Giám đốc 
VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
 Điều 12: Quyền của cổ đông 
1. Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng 

theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các 
nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty. 

2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau: 
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a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện 
quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được uỷ 
quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa; 

b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 
c. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của 

Điều lệ này và pháp luật hiện hành; 
d. Được ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông 

mà họ sở hữu; 
đ. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cổ đông trong Danh 

sách cổ đông đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin 
không chính xác; 

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

f. Tiếp cận thông tin về danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ 
đông;   

g. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại 
tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty sau khi Công ty đã thanh toán cho chủ nợ 
và các cổ đông nắm giữ loại cổ phần khác của Công ty theo quy định của pháp luật; 

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

i. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật. 
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (Mười phần trăm) tổng số cổ 

phần phổ thông trong thời hạn liên tục sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau: 
a. Ứng cử và đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo 

quy định của Điều lệ này; 
b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông 

theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp; 
c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có 

quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông. 

d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều 
hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; 
phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu 
hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường 
trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là 
tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ 
phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề 
cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; 

e. Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

9  



4. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông liên tục trong 
thời hạn 06 tháng có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự 
đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc theo quy định tại 
Điều 161 Luật doanh nghiệp. 

 Điều 13: Nghĩa vụ của cổ đông 
Cổ đông có nghĩa vụ sau: 
1. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế của Công ty; chấp hành quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 
2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết 

trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa, bỏ phiếu 
điện tử hoặc hình thức điện tử khác. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng 
quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông. 

3. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định. 
4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần. 
5. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 
6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực 

hiện một trong các hành vi sau đây: 
a. Vi phạm pháp luật; 
b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của 

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

với Công ty. 
7. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật 

hiện hành 

Điều 14: Đại hội đồng cổ đông 
1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội 

cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp 
thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và 
lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề 
theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính 
hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm toán viên độc lập 
được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính hàng năm. 

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

a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 
b. Bảng cân đối kế toán hàng năm, các báo cáo quý hoặc nửa năm hoặc báo cáo 

kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn điều lệ đã bị mất một nửa so với đầu kỳ; 
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c. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm 
soát viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng 
quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ; 

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 điều 12 của Điều lệ này yêu 
cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng một văn bản kiến nghị. Văn bản kiến nghị triệu 
tập phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có chữ ký của các cổ đông liên quan (văn 
bản kiến nghị có thể lập thành nhiều bản để có đủ chữ ký của tất cả các cổ đông có liên 
quan); 

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

f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 
4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 
a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 

(sáu mươi) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại 
Điểm c khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm d, e khoản 3 Điều 
13 của Điều lệ này. 

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 
quy định tại Điểm a khoản 4 điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm 
soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định 
Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp. 

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 
định tại Điểm b khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, 
nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d khoản 3 Điều này có quyền thay thế Hội 
đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 
Điều 136 Luật Doanh nghiệp. 

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ 
đông có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát thủ tục triệu tập, tiến hành họp 
và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

d. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được 
công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham 
dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại. 

Điều 15: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 
1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua: 
a. Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm; 
b. Báo cáo của Ban kiểm soát; 
c. Báo cáo của Hội đồng quản trị; 
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d. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty. 
2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định các vấn 

đề sau: 
a. Thông qua các báo cáo tài chính hàng năm; 
b. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật 

Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn 
mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội 
đồng cổ đông; 

c. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị; 
d. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 
e. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù 

lao của Hội đồng quản trị; 
f. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty; 
g. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ phần; 

và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba (03) năm đầu tiên 
kể từ ngày thành lập; 

h. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; 
i. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý; 
j. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây 

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

k. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua 
có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty 
được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; 

l. Quyết định các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh vượt quá 
50% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của công ty; 

m. Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành; 
n. Việc Tổng Giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị; 
o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người 

được quy định tại khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 
35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo 
tài chính đã được kiểm toán gần nhất; 

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

 
3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây: 
a. Thông qua các hợp đồng quy định tại khoản 2 Điều 15 này khi cổ đông đó 

hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng; 
b. Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó 

trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ 
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đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc chào mua công khai 
trên Sở giao dịch chứng khoán. 

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

5. Đại hội đồng cổ đông có quyền ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các 
nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông; Nội dung ủy quyền cụ thể do Đại hội 
đồng cổ đông quyết định bằng văn bản. 

 Điều 16: Các đại diện được ủy quyền 
1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo luật pháp có thể trực 

tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn 
một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu 
bầu của mỗi người đại diện. 

2. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành 
văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây: 

a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của cổ đông 
đó và người được uỷ quyền dự họp; 

b. Trường hợp người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức là người uỷ 
quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật 
của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp; 

c. Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật 
của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp. 

Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền 
trước khi vào phòng họp. 

3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người uỷ quyền ký giấy chỉ định đại diện, 
việc chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định 
đại diện đó được xuất trình cùng với thư uỷ quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của 
thư uỷ quyền đó (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty). 

4. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều 16, phiếu biểu quyết của người được 
uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các 
trường hợp sau đây: 

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

b. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định uỷ quyền; 
c. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc uỷ quyền. 
Điều khoản này sẽ không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo 

về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc 
trước khi cuộc họp được triệu tập lại. 
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Điều 17: Thay đổi các quyền 
1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu 

đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp 
thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của loại cổ 
phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm 
giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi 
có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu 
một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp 
không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi 
(30) ngày sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số 
lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền đều 
được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần 
ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua 
người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết 
ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên. 

2. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với 
các trường hợp họp Đại hội cổ đông thông thường. 

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

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

1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông, hoặc Đại hội đồng cổ đông 
được triệu tập theo các trường hợp quy định tại khoản 4b hoặc khoản 4c điều 14. 

2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây: 
a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại 

hội được lập không sớm hơn 05 (năm) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ 
đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy 
định của Công ty; 

b. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; 
c. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông 

có quyền dự họp. 
3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng 

thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên trang thông 
tin điện tử (website) của công ty. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông phải được 
gửi chậm nhất 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Các tài liệu 
gửi kèm theo Thông báo mời họp như quy định tại khoản 3 điều 139 Luật doanh nghiệp 
sẽ được gửi cho cổ đông bằng phương thức đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) 
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của công ty, Thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu và công ty phải gửi 
tài liệu họp cho cổ đông nếu cổ đông yêu cầu. 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có 
quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải 
được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày 
khai mạc Đại hội đồng cổ đông. 

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên 
quan đến Khoản 3 Điều 18 trong các trường hợp sau: 

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

b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10% 
cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng; 

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

d. Các vấn đề liên quan đến nội dung bí mật kinh doanh, chiến lược kinh doanh 
của công ty 

e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 
6. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong 

chương trình họp. 
7. Trường hợp tất cả cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực 

tiếp tham dự hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông, những 
quyết định được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đều được coi là hợp lệ kể cả 
trong trường hợp việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông không theo đúng thủ tục hoặc nội 
dung biểu quyết không có trong chương trình. 

Điều 19: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 
1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho 

ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết. 
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút 

kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 
(ba mươi) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội 
đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và 
những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu 
quyết. 

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại 
biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại 
hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng 20 (hai mươi) ngày kể từ 
ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành 
không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là 
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hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp 
Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. 

4. Theo đề nghị của Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương 
rình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại khoản 3 điều 18 của 
Điều lệ này. 

Điều 20: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 
1. Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng 

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

2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện 
được uỷ quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ và 
tên của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. 
Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ 
phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để 
quyết định. Tổng số phiếu ủng hộ, phản đối từng vấn đề hoặc bỏ phiếu trắng, sẽ được 
Chủ toạ thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người 
chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa. Số thành 
viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ theo đề nghị của 
Chủ tọa nhưng không quá ba người. 

3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có 
quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ toạ 
không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các 
đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng. 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu 
tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành 
viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; 
trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để 
Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ 
tọa cuộc họp. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ 
đông điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp và người có số phiếu bầu 
cao nhất làm chủ toạ cuộc họp. Chủ toạ cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp; 

5. Quyết định của Chủ toạ về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài 
chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất. 

6. 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 đây: 

a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; 
b. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự 
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họp tham gia, thảo luận và biểu quyết; 
c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không 

được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 
Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc; 

7. Chủ toạ của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần 
thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để đại hội 
phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự. 

8. Hội đồng quản trị có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền 
tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng 
quản trị cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không 
chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Hội đồng 
quản trị sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc 
đại diện nói trên tham gia Đại hội. 

9. Hội đồng quản trị, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các 
biện pháp được Hội đồng quản trị cho là thích hợp để: 

a. Bố trị chỗ ngồi tại địa điểm chính họp Đại hội đồng cổ đông; 
b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại địa điểm đó; 
c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. 
Hội đồng quản trị có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất 

cả các biện pháp nếu Hội đồng quản trị thấy cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là 
cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác. 

10. Trong trường hợp tại Đại hội đồng cổ đông có áp dụng các biện pháp nói trên, 
Hội đồng quản trị khi xác định địa điểm đại hội có thể: 

a. Thông báo rằng đại hội sẽ được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và 
chủ toạ đại hội sẽ có mặt tại đó (“Địa điểm chính của đại hội”); 

b. Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không dự họp 
được theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với Địa 
điểm chính của đại hội có thể đồng thời tham dự đại hội; 

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

11. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông sẽ được coi 
là tham gia đại hội ở Địa điểm chính của đại hội. 

Hàng năm Công ty phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông ít nhất một lần. Đại hội 
đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 

Điều 21: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
1. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông 

qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông 
dự họp tán thành: 
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a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 
b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 
c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 
d. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; 
đ. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài 

sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; 
e. Tổ chức lại, giải thể công ty; 
2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 

51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy 
định tại khoản 1 Điều này. 

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có thể thực 
hiện theo phương thức bầu dồn phiếu hoặc phương thức khác do Hội đồng quản trị quyết 
định. 

4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì 
nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít 
nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành. 

5. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ 
phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông 
qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định. 

6. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có 
quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được 
thông qua; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông báo đến cổ đông bằng 
phương thức đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty, thời điểm đăng tải Nghị 
quyết được tính là thời điểm thông báo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đến cổ 
đông. 

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

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

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua tất 
cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu 
xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty; 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại 
hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Phiếu lấy ý kiến kèm theo 
dự thảo nghị quyết và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến 
được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông; 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
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nghiệp, nơi đăng ký doanh nghiệp của Công ty; 
b. Mục đích lấy ý kiến; 
c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu 

hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, 
quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện 
theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu 
quyết của cổ đông; 

d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 
e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến; 
f. Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 
g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp 

luật của công ty; 
4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của 

người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. 
Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai 

được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã 
xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ; Phiếu lấy ý kiến 
không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. 

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

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 
nơi đăng ký kinh doanh; 

b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 
c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân 

biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh 
sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

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

 
e. Các quyết định đã được thông qua; 
f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật 

của công ty và của người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu 
Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu, người kiểm phiếu 

phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên 
đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm 
phiếu không trung thực, không chính xác; 

6. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được đăng tải trên trang điện tử của công ty 
trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu; 

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

8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 
phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp 
thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

 Điều 23: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 
Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản 

Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ 
đông trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; Biên bản kiểm phiếu 
được gửi đến cho cổ đông bằng phương thức đăng tải lên trang thông tin điện tử của 
Công ty và thời điểm đăng tải được tính là thời điểm gửi biên bản kiểm phiếu cho cổ 
đông; Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong 
thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. 

Điều 24: Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ 
đông quy định tại khoản 3 Điều 12 của Điều lệ này có quyền yêu cầu toà án hoặc trọng 
tài xem xét, huỷ bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng 
theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty; 

2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc 
Điều lệ công ty. 

Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ theo quyết định của 
Toà án, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ có thể xem xét tổ chức 
lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng 60 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật 
Doanh nghiệp và Điều lệ này. 

VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Điều 25: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 

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

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 
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b. Trình độ học vấn; 
c. Trình độ chuyên môn; 
d. Quá trình công tác; 
e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản 
trị và các chức danh quản lý khác; 
f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp 

ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty; 
g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);  
h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có); 
i. Các thông tin khác (nếu có). 
2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu 

(06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. 
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền 
biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai 
(02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến 
dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 
năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% 
đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 
tám (08) ứng viên. 

3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn 
không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử 
viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị 
công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị 
phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến 
hành đề cử theo quy định pháp luật. 

Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 
1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người. Đại hội đồng cổ 

đông có quyền quyết định thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của 
thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số 
nhiệm kỳ không hạn chế. 

2. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành chiếm ít nhất 1/3. 
3. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít 

nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử 
các ứng viên Hội đồng quản trị và phải thông báo cho Hội đồng quản trị chậm nhất 03 
ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội cổ đông. 

4. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử vẫn 
không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đương nhiệm 
đề cử. 
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5. Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản 
trị trong các trường hợp sau: 

a. Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy 
định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng 
quản trị; 

b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty; 
c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có 

những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi; 
d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

liên tục trong vòng sáu tháng, và trong thời gian này Hội đồng quản trị không cho phép 
thành viên đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống; 

e. Thành viên đó bị bãi miễn thành viên Hội đồng quản trị theo quyết định của 
Đại hội đồng cổ đông. 

6. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay 
thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ 
đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm 
thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. 
Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu 
lực cho đến khi hết nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị bị thay thế. 

7. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được thông báo theo các 
quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

8. Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị 
Là người thoả mãn những điều kiện sau: 

a. Có trình độ từ Đại học trở lên, có sức khoẻ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt 
không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp. 

b. Có uy tín, kinh nghiệm quản lý điều hành trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu 
của công ty. 

c. Phải là người cư trú tại Việt Nam 
9. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần 

của Công ty. 

10. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải có các tiêu chuẩn và điều 
kiện sau: 

- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên Hội đồng quản trị 
theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; 

- Không phải là Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), 
Kế toán trưởng. 
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Điều 27: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 
1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc 

chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền 
hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại 
hội đồng cổ đông. 

2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán 
bộ quản lý khác. 

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

a. Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm; 
b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại 

hội đồng cổ đông thông qua; 
c. Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý công ty theo đề nghị của Tổng 

Giám đốc và quyết định mức lương của họ; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia 
Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao 
và lợi ích khác của những người đó; 

d. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty; quyết định thành lập Công ty con, lập 
chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp khác; 

e. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với cán bộ quản lý cũng như quyết 
định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp 
lý chống lại cán bộ quản lý đó; 

f. Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo 
từng loại; 

g. Quyết định việc phát hành trái phiếu thường (trái phiếu không chuyển đổi) theo 
thẩm quyền; đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và 
các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước; 

h. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi 
trong trường hợp được Đại hội đông cổ đông uỷ quyền; 

i. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc hay cán bộ quản lý hoặc 
người đại diện của Công ty khi Hội đồng quản trị cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của 
Công ty. Việc bãi nhiệm nói trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của 
những người bị bãi nhiệm (nếu có); 

j. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc 
(Tổng giám đốc) điều hành; 

k. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời; tổ chức việc 
chi trả cổ tức; 

l. Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty. 
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m. Bổ nhiệm thành viên thay thế tạm thời cho thành viên Hội đồng quản trị bị mất 
tư cách thành viên theo quy định của Điều lệ công ty và quy định của pháp luật, bị bãi 
nhiệm, miễn nhiệm hoặc vì một lý do nào đó không thể tiếp tục làm thành viên Hội đồng 
quản trị. 

4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: 
a. Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của Công ty; 
b. Thành lập các công ty con của Công ty; 
c. Việc thông qua, thực hiện, sửa đổi, hủy bỏ hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và 

hợp đồng khác của Công ty; trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 135, Khoản 
1 và khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn; 

d. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty uỷ nhiệm là đại diện thương 
mại và Luật sư của Công ty; 

e. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi 
thường của Công ty; 

f. Quyết định các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh từ 
5.000.000.000 (Năm tỷ) đồng đến 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài 
chính gần nhất của Công ty; 

g. Việc mua hoặc bán cổ phần của những công ty khác được thành lập ở Việt 
Nam hay nước ngoài; 

h. Việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan đến 
việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ; 

i. Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần; 
j. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải có sự 

chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình; 
k. Quyết định mức giá mua hoặc thu hồi cổ phần của Công ty. 
l. Quyết định các vấn đề khác không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông 

và Tổng Giám đốc công ty. 
5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, 

cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và những cán bộ 
quản lý khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo cho 
Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính hàng năm của Công ty sẽ bị coi là không có giá 
trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua. 

6. Trừ khi luật pháp quy định khác, Hội đồng quản trị có thể uỷ quyền cho nhân 
viên cấp dưới và các cán bộ quản lý đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty. 

7. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được uỷ quyền thay thế) 
được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. 
Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản 
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thù lao này sẽ được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thoả thuận trong Hội 
đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thoả thuận được. 

 Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 
1. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được ủy quyền) được 

nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng 
mức thù lao cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao 
này được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thỏa thuận trong Hội đồng quản 
trị hoặc chia đều trong trường hợp không thỏa thuận được. 

2. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, 
hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, công ty con, 
công ty liên kết của Công ty và các công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại 
diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong Báo cáo thường niên của Công ty. 
Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo 
cáo tài chính hàng năm của Công ty. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội 
đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công 
việc khác mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của 
một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm 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. 

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

 Điều 29: Chủ tịch Hội đồng quản trị 
1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để 

bầu ra một Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng 
giám đốc 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và chủ toạ Đại hội đồng cổ 
đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm 
khác quy định tại Luật Doanh nghiệp. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị 
gửi báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo hoạt động của công ty, báo cáo kiểm toán và báo 
cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông; 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng 
quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản 
trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày. 
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 Điều 30: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 
1. Cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch và ra các 

quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy ngày làm việc, 
kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên 
có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu 
bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên đã bầu theo nguyên tắc đa số một người 
trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2. Các cuộc họp thường kỳ. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc 
họp Hội đồng quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất bảy 
ngày trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, 
nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một lần. 

3. Các cuộc họp bất thường: Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất 
thường khi thấy cần thiết vì lợi ích Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải 
triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng khi 
một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp 
và các vấn đề cần bàn: 

a. Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 5 cán bộ quản lý; 
b. Ít nhất hai (02) thành viên điều hành của Hội đồng quản trị; 
c. Ban kiểm soát hoặc thành viên không điều hành; 
4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 30 phải được tiến hành 

trong thời hạn bảy ngày (07) làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị họp. Trường hợp 
Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải 
chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; những người đề nghị tổ chức 
cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 điều 30 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản 
trị. 

5. Trường hợp có yêu cầu của kiểm toán độc lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải 
triệu tập họp Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty. 

6. Địa điểm họp. Các cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành ở địa chỉ đã 
đăng ký của Công ty hoặc những địa chỉ khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết 
định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được sự nhất trí của Hội đồng quản trị. 

7. Thông báo và chương trình họp. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được 
gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất ba ngày trước khi tổ chức họp. 
Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy 
quyền cho người khác dự họp nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. 

Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện 
khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được 
đăng ký tại công ty. 

8. Số thành viên tham dự tối thiểu. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được 
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tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư số thành viên Hội đồng 
quản trị có mặt trực tiếp hoặc qua người được uỷ quyền 

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì cuộc họp Hội đồng 
quản trị được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy ngày (07) ngày kể từ ngày dự định 
họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành 
viên Hội đồng quản trị dự họp. 

9. Biểu quyết. 

a. Trừ quy định tại điểm b khoản 9b Điều 30, mỗi thành viên Hội đồng quản trị 
hoặc người được uỷ quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng 
quản trị sẽ có một phiếu biểu quyết; 

b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các 
giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích 
và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Một thành viên 
Hội đồng sẽ không được tính vào số lượng đại biểu tối thiểu cần thiết có mặt để có thể tổ 
chức một cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có 
quyền biểu quyết; 

c. Theo quy định tại điểm d khoản 9 điều 30, khi có vấn đề phát sinh trong một 
cuộc họp của Hội đồng quản trị liên quan đến mức độ lợi ích của thành viên Hội đồng 
quản trị hoặc liên quan đến quyền biểu quyết một thành viên mà những vấn đề đó không 
được giải quyết bằng sự tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản 
trị đó, những vấn đề phát sinh đó sẽ được chuyển tới chủ toạ cuộc họp và phán quyết của 
chủ toạ liên quan đến tất cả các thành viên Hội đồng quản trị khác sẽ có giá trị là quyết 
định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng 
quản trị liên quan chưa được công bố một cách thích đáng; 

d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại 
điểm a và điểm b khoản 5 Điều 40 của Điều lệ này sẽ được coi là có lợi ích đáng kể trong 
hợp đồng đó. 

e. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận 
nhưng không được biểu quyết 

10. Công khai lợi ích. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được 
hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với 
Công ty và biết là mình có lợi ích trong đó, sẽ phải công khai bản chất, nội dung của 
quyền lợi đó trong cuộc họp mà Hội đồng quản trị lần đầu tiên xem xét vấn đề ký kết hợp 
đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp một thành viên Hội đồng quản trị không biết bản 
thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với Công 
ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu 
tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích 
hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng liên quan. 
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11. Biểu quyết đa số. Hội đồng quản trị thông qua các nghị quyết và ra quyết định 
bằng cách tuân theo ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 
Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ 
tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định. 

12. Họp trên điện thoại hoặc các hình thức khác. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 
có thể tổ chức theo hình thức nghị sự giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả 
hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên 
tham gia họp đều có thể: 

a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong 
cuộc họp; 

b. Nếu muốn, người đó có thể phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác 
một cách đồng thời. 

Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện 
thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác (kể cả việc sử dụng phương tiện này 
diễn ra vào thời điểm thông qua Điều lệ hay sau này) hoặc là kết hợp tất cả những 
phương thức này. Theo Điều lệ này, thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như 
vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định 
này là địa điểm mà nhóm thành viên Hội đồng quản trị đông nhất tập hợp lại, hoặc nếu 
không có một nhóm như vậy, là địa điểm mà Chủ toạ cuộc họp hiện diện. 

Các quyết định được thông qua trong một cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và 
tiến hành một cách hợp thức sẽ có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được 
khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham 
dự cuộc họp này. 

13. Lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản: Nghị quyết theo hình 
thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành 
viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như 
nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp được triệu tập 
và tổ chức theo thông lệ. Nghị quyết có thể được thông qua bằng cách sử dụng nhiều bản 
sao của cùng một văn bản nếu mỗi bản sao đó có ít nhất một chữ ký của thành viên. 

14. Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm 
chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải 
được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc 
họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười ngày kể từ 
khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ 
ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp hoặc Biên bản được lập 
thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.
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Điều 31: Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 
1. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể thành lập và uỷ 

quyền hành động cho các tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân 
sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều 
thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định 
của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được uỷ thác, các tiểu ban 
phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể điều 
chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản 
trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách 
thành viên của tiểu ban nhưng (a) phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một 
nửa tổng số thành viên của tiểu ban và (b) nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi 
có đa số thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp của tiểu ban là thành viên Hội 
đồng quản trị. 

2. Giá trị pháp lý của hành động. Các hành động thực thi quyết định của Hội 
đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách 
thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị sẽ được coi là có giá trị pháp lý kể cả trong trong 
trường hợp việc bầu, chỉ định thành viên của tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị có thể có 
sai sót.  

Điều 32: Người phụ trách quản trị Công ty 
1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị 

công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm 
kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm 
(05) năm. Người phụ trách quản trị Công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký theo quy định 
tại khoản 5 Điều 152 Luật Doanh nghiệp 

2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: 
a. Có hiểu biết về pháp luật; 
b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện 

kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty; 
c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của 

Hội đồng quản trị. 
3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần 

nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có 
thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm. 

4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau: 
a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; 
b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ 

đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 
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c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 
d. Tham dự các cuộc họp; 
e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định 

của pháp luật; 

f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các 
thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên; 

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

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

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

VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP 
 Điều 33: Tổ chức bộ máy quản lý 
Công ty sẽ ban hành một hệ thống quản lý mà theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu 

trách nhiệm và nằm dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một Tổng Giám 
đốc, một số Phó Tổng Giám đốc và một Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. 
Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản 
trị, và được Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc bãi miễn bằng một nghị quyết được thông 
qua một cách hợp thức. 

 Điều 34: Người điều hành doanh nghiệp 
1. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản 

trị, Công ty được sử dụng số lượng và loại cán bộ quản lý cần thiết hoặc phù hợp với cơ 
cấu và thông lệ quản lý công ty do Hội đồng quản trị đề xuất tuỳ từng thời điểm. Cán bộ 
quản lý phải có sự mẫn cán cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được 
các mục tiêu đề ra. 

2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao 
động đối với Tổng Giám đốc sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những 
cán bộ quản lý khác sẽ do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của 
Tổng Giám đốc. 

 Điều 35: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám Đốc 
1. Bổ nhiệm: Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc 

một người khác làm Tổng Giám đốc và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi 
ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng. Thông tin về mức lương, trợ 
cấp, quyền lợi của Tổng Giám đốc phải được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường 
niên và được nêu trong báo cáo thường niên của Công ty.  

2. Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là năm (05) năm trừ khi Hội đồng 
quản trị có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực 
căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng Giám đốc không được phép là 
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những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vị thành niên, người 
không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân 
viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà nước và người đã bị phán quyết là đã 
làm cho công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản.  

3. Quyền hạn và nhiệm vụ. Tổng Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm 
sau: 

a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế 
hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội 
đồng cổ đông thông qua; 

b. Quyết định tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của mình mà không 
cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt công ty ký kết các 
hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 
thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;  

c. Quyết định các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh dưới 
5.000.000.000 (Năm tỷ) đồng Việt Nam. Trước khi quyết định đầu tư với giá trị trên 
500.000.000 (năm trăm triệu) đồng Việt Nam phải báo cáo với Hội đồng quản trị để lấy ý 
kiến.  

d. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà công ty cần thuê để Hội đồng 
quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như 
các cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết 
định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của 
cán bộ quản lý; 

e. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao 
động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên 
quan đến hợp đồng lao động của họ;  

f. Chậm nhất vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng 
quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp 
ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm năm. 

g. Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông và Hội 
đồng quản trị thông qua; 

h. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;  

i. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty (sau đây 
gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công 
ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, 
báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng 
năm tài chính sẽ phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những 
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thông tin quy định tại các quy chế của Công ty.  

j. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy 
chế của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng 
Giám đốc và pháp luật. 

4. Báo cáo lên Hội đồng quản trị và các cổ đông. Tổng Giám đốc chịu trách 
nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và 
quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu. 

5. Bãi nhiệm: Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng Giám đốc khi có từ hai 
phần ba thành viên Hội đồng quản trị trở lên biểu quyết tán thành (trong trường hợp này 
không tính biểu quyết của Tổng Giám đốc) và bổ nhiệm một Tổng Giám đốc mới thay 
thế. Tổng Giám đốc bị bãi nhiệm có quyền phản đối việc bãi nhiệm này tại Đại hội đồng 
cổ đông tiếp theo gần nhất.  

6. Điều kiện để trở thành Tổng Giám đốc công ty 

Tổng Giám đốc phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh 
nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

b. Là cổ đông của Công ty; hoặc người không phải là cổ đông nhưng có trình độ 
chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong các ngành, nghề 
kinh doanh chủ yếu của Công ty và phải được trên 50% số thành viên Hội đồng quản trị 
nhất trí. 

c. Trường hợp đặc biệt Hội đồng quản trị Công ty có thể quyết định thuê Tổng 
Giám đốc là người nước ngoài nếu Công ty thực sự có nhu cầu và phải được trên 50% số 
thành viên Hội đồng quản trị nhất trí. 

d. Tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp. 

e. Không kiêm nhiệm bất cứ một chức vụ điều hành tại tổ chức kinh tế khác. 

IX. BAN KIỂM SOÁT 
Điều 36: Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên 

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

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử 
không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên 
hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản 
trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được 
công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử. 
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Điều 37: Kiểm soát viên 
1. Ban kiểm soát Công ty có 03 (ba) thành viên. Kiểm soát viên công ty cổ phần 

niêm yết phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên. Kiểm soát viên không phải là thành 
viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các 
báo cáo tài chỉnh của công ty. Kiểm soát viên không phải là người có liên quan với các 
thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác 
của Công ty. Các kiểm soát viên phải bầu một thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban 
kiểm soát là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc 
chuyên trách tại Công ty. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và nhiệm vụ sau:

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát và hoạt động với tư cách là Trưởng ban kiểm 
soát; 

viên; 

 
 
b. Yêu cầu Công ty cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo các Kiểm soát 

 
 
c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội 

đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông. 
2. Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên 

không quá năm (05) năm; Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không 
hạn chế. 

3. Kiểm soát viên không còn tư cách Kiểm soát viên trong các trường hợp sau: 
a. Bị miễn nhiệm theo quy định tại Khoản 1 điều 169 Luật doanh nghiệp. 
b. Bị bãi nhiệm theo quy định tại Khoản 2 điều 169 Luật doanh nghiệp. 
c. Bị rối loạn tâm thần và Kiểm soát viên khác của Ban kiểm soát có những bằng 

chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi; 
d. Vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát liên tục trong thời hạn 6 

tháng liên tục, và trong thời gian này Ban kiểm soát không cho phép Kiểm soát viên đó 
vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống, trừ trường hợp bất 
khả kháng; 

4. Các tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên 
Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a. Có các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều 164 Luật doanh 
nghiệp; 

b. Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý các lĩnh vực, ngành nghề mà Công ty 
đang hoạt động, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành 
lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này; 

c. Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, 
chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc Kế toán trưởng. 

d. Kiểm soát viên phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty. 

 

33  



Điều 38: Ban kiểm soát 
1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách 

nhiệm theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là 
những quyền hạn và trách nhiệm sau đây: 

a. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề 
liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập; 

b. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước 
khi bắt đầu việc kiểm toán; 

c. Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự 
tham gia của những chuyên gia bên ngoài công ty với kinh nghiệm trình độ chuyên môn 
phù hợp vào công việc của công ty nếu thấy cần thiết; 

d. Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ 
trình Hội đồng quản trị; 

e. Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm 
toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn 
bạc; 

f. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban 
quản lý công ty; 

g. Xem xét báo cáo của công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội 
đồng quản trị chấp thuận; và 

h. Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý. 
2. Thành viên của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý phải cung 

cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của 
Ban kiểm soát. Thư ký Công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao chụp các thông tin tài 
chính, các thông tin khác cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị và bản sao các 
biên bản họp Hội đồng quản trị sẽ phải được cung cấp cho Kiểm soát viên vào cùng thời 
điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị. 

3. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban kiểm 
soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai lần 
một năm và số lượng thành viên tham gia các cuộc họp tối thiểu là [hai] người. 

4. Mức thù lao hoặc tiền lương cho Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông 
quyết định theo đề nghị của Hội đồng quản trị. Kiểm soát viên được Công ty thanh toán 
các khoản chi phí đi lại, khách sạn và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham 
gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công 
ty. 
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X. NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH 
VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC 

Điều 39: Trách nhiệm cẩn trọng của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 
Giám đốc và cán bộ quản lý 
Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý được uỷ thác có 

trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành 
viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực và theo phương thức mà họ 
tin là vì lợi ích cao nhất của Công ty và với một mức độ cẩn trọng mà một người thận 
trọng thường có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự. 

Điều 40: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 
1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc) và 

người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 
Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý không được 
phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích 
cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình 
để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý có nghĩa vụ 
thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của 
Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá 
nhân khác. Những đối tượng nêu trên chỉ được sử dụng những cơ hội đó khi các thành 
viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan đã quyết định không truy cứu vấn đề 
này. 

4. Công ty không được phép cấp các khoản vay, bảo lãnh, hoặc tín dụng cho các 
thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý và gia đình của họ hoặc 
pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ khi Đại hội đồng cổ đông có 
quyết định khác. 

5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội 
đồng quản trị, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý, hoặc những người liên quan đến họ hoặc 
công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, 
cán bộ quản lý hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi 
ích tài chính, sẽ không bị vô hiệu hoá vì những mối quan hệ vừa nêu, hoặc vì thành viên 
Hội đồng quản trị đó hoặc cán bộ quản lý đó có mặt hoặc tham gia vào cuộc họp liên 
quan hoặc vào Hội đồng quản trị hay tiểu ban đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao 
dịch, hoặc vì những phiếu bầu của họ cũng được tính khi biểu quyết về mục đích đó, nếu: 

a. Đối với hợp đồng có giá trị từ nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong 
báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng 
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như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã 
được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản 
trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung 
thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên 
quan; hoặc 

b. Đối với những hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% của tổng giá trị tài 
sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc 
giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm 
soát viên, Tổng giám đốc đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có 
quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng 
hoặc giao dịch này; 

c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng 
và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của công ty vào thời điểm 
giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc một tiểu ban trực thuộc Hội 
đồng quản trị hay các cổ đông cho phép thực hiện, thông qua hoặc phê chuẩn. 

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, cán bộ 
quản lý hay người có liên quan của họ không được phép mua hay bán hoặc giao dịch theo 
bất cứ hình thức nào khác các cổ phiếu của công ty hoặc công ty con của công ty vào thời 
điểm họ có được những thông tin chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến giá của những cổ 
phiếu đó và các cổ đông khác lại không biết những thông tin này. 

Điều 41: Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 
1. Trách nhiệm về thiệt hại. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cán 

bộ quản lý vi phạm nghĩa vụ hành động một cách trung thực, không hoàn thành nghĩa vụ 
của mình với sự cẩn trọng, mẫn cán và năng lực chuyên môn sẽ phải chịu trách nhiệm về 
những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra. 

2. Bồi thường. Công ty sẽ bồi thường cho những người đã, đang và có nguy cơ 
trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố đã, đang hoặc có thể sẽ 
được tiến hành cho dù đây là vụ việc dân sự, hành chính (mà không phải là việc kiện tụng 
do Công ty thực hiện hay thuộc quyền khởi xướng của Công ty) nếu người đó đã hoặc 
đang là thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc là đại diện được 
Công ty (hay công ty con của Công ty) uỷ quyền, hoặc người đó đã hoặc đang làm theo 
yêu cầu của Công ty (hay công ty con của Công ty) với tư cách thành viên Hội đồng quản 
trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc đại diện được uỷ quyền của một công ty, đối tác, liên 
doanh, tín thác hoặc pháp nhân khác. Những chi phí được bồi thường bao gồm: các chi 
phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản 
phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là mức hợp lý khi giải quyết những 
vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép, với điều kiện là người đó đã hành động 
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trung thực, cẩn trọng, mẫn cán và với năng lực chuyên môn theo phương thức mà người 
đó tin tưởng rằng đó là vì lợi ích hoặc không chống lại lợi ích cao nhất của Công ty, trên 
cơ sở tuân thủ luật pháp và không có sự phát hiện hay xác nhận nào rằng người đó đã vi 
phạm những trách nhiệm của mình. Công ty có quyền mua bảo hiểm cho những người đó 
để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên. 

 

 
XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 
Điều 42: Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 
1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ này có quyền 

điều tra sổ sách và hồ sơ của công ty bằng cách gửi văn bản yêu cầu tới Ban kiểm soát. 
Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu Ban kiểm soát có trách 
nhiệm trả lời về kết quả việc điều tra sổ sách đó.Yêu cầu điều tra sổ sách và hồ sơ phải 
có chữ ký của cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền. Trong trường hợp là ủy quyền 
gửi điều tra sổ sách thì phải gửi kèm theo giấy ủy quyền có công chứng, chứng thực của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc điều hành và 
cán bộ quản lý có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và 
những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của 
mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật theo quy định của Công ty. 

3. Công ty sẽ phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài 
sản, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm 
soát, báo cáo tài chính hàng năm, sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy 
định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và cơ 
quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các giấy tờ này. 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập khoản 3 Điều 12 của Điều lệ này có quyền 
được Công ty cấp một bản Điều lệ công ty miễn phí. Trường hợp công ty có website 
riêng, Điều lệ này phải được công bố trên website đó. 

 
 

XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN 
Điều 43: Công nhân viên và công đoàn 
Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên 

quan đến việc tuyển dụng, lao động, buộc thôi việc, lương bổng, bảo hiểm xã hội, phúc 
lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ quản lý và người lao động cũng như những 
mối quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn được công nhận theo các chuẩn mực, 
thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ 
này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành. 
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XIII. PHÂN CHIA LỢI NHUẬN 
Điều 44: Phân phối lợi nhuận 
1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức 

hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. 
2. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể quyết định tạm 

ứng cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của công 
ty. 

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

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

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

6. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức 
được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất 30 ngày trước mỗi lần 
trả cổ tức. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở 
hữu chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ 
phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. 

7. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy 
định của pháp luật. 

 

 
XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ 

HỆ THỐNG KẾ TOÁN 
Điều 45: Tài khoản ngân hàng 
1. Công ty sẽ mở tài khoản tại một hoặc nhiều ngân hàng Việt Nam hoặc tại các 

ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam. 

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

3. Công ty sẽ tiến hành thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản 
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tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản. 
Điều 46: Các Quỹ được trích lập 
Hàng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào 

Quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không 
được vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi quỹ dự trữ 
bằng 10% vốn điều lệ của Công ty. 

Mức trích cụ thể hàng năm của các Quỹ trên sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định 
căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hàng năm của công ty. 

Điều 47: Năm tài chính 
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 1 hàng năm và kết 

thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. 
Điều 48: Chế độ kế toán 
1. Hệ thống kế toán Công ty sử dụng là hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS) hoặc 

hệ thống kế toán khác được Bộ Tài chính chấp thuận. 
2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt. Công ty sẽ lưu giữ hồ sơ kế toán 

theo loại hình của các hoạt động kinh doanh mà Công ty tham gia. Những hồ sơ này phải 
chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của 
Công ty. 

3. Công ty sử dụng đồng Việt Nam (hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi trong trường 
hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận) làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế 
toán. 

XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG 
TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG 

Điều 49: Báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý 
1. Công ty phải lập bản báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật 

cũng như các quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm 
toán theo quy định tại Điều 51 của Điều lệ này, và trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết 
thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được Đại hội đồng cổ 
đông thông qua cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở 
Giao dịch Chứng khoán và cơ quan đăng ký kinh doanh. 

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Công ty 
trong năm tài chính và bản cân đối kế toán phản ánh một cách trung thực và khách quan 
tình hình các hoạt động của Công ty cho đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển 
tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. 

3. Công ty phải lập các báo cáo sáu tháng và hàng quý theo các quy định của Uỷ 
ban Chứng khoán Nhà nước và nộp cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch 
Chứng khoán. 
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4. Các báo cáo tài chính được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), 
báo cáo quý và sáu tháng của công ty phải được công bố trên website đó. 

5. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản báo 
cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán, báo cáo sáu tháng và hàng quý trong giờ làm 
việc của Công ty, tại trụ sở chính của Công ty và phải trả một mức phí hợp lý cho việc 
sao chụp. 

Điều 50: Báo cáo thường niên 
Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật 

về chứng khoán và thị trường chứng khoán.  

XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY 
Điều 51: Kiểm toán 
1. Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc 

thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị 
quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Công 
ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội 
đồng quản trị. Công ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán 
độc lập sau khi kết thúc năm tài chính. 

Trường hợp có sự rút lui, bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập đã được Đại 
hội đồng cổ đông thường niên lựa chọn hoặc Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thường 
niên chưa được tiến hành hoặc chưa chỉ định được công ty kiểm toán thì Hội đồng quản 
trị có nghĩa vụ lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập để tiến hành các hoạt động kiểm 
toán cho Công ty. 

2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính 
năm phản ánh các khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó 
cho Hội đồng quản trị trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

3. Bản sao của báo cáo kiểm toán được gửi đính kèm báo cáo tài chính năm của 
Công ty. 

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

XVII. CON DẤU 
Điều 52: Con dấu 
1. Hội đồng quản trị sẽ quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty và 

con dấu được khắc theo quy định của luật pháp. 
2. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy định 

của pháp luật hiện hành. 
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sau: 

XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ 
Điều 53: Chấm dứt hoạt động 

1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp 
 
 

a. Toà án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành; 
b. Giải thể theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 
c. Bị thu hồi giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
d. Các trường hợp khác do pháp luật quy định. 
2. Việc giải thể Công ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị 

thực hiện. Quyết định giải thể này phải thông báo hay xin chấp thuận của cơ quan có 
thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định. 

 Điều 54: Gia hạn hoạt động 
1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất bảy (07) tháng 

trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt 
động của Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị. 

2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của 
các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền 
có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Điều 55: Thanh lý 
1. Sau khi có một quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập 

Ban thanh lý gồm 03 [ba] thành viên. Hai thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và 
một thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một công ty kiểm toán độc lập. Ban 
thanh lý sẽ chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có 
thể được lựa chọn trong số nhân viên Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí 
liên quan đến thanh lý sẽ được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của 
Công ty. 

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

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

a. Các chi phí thanh lý; 
b. Tiền lương và chi phí bảo hiểm cho công nhân viên; 
c. Thuế và các khoản nộp có tính chất thuế mà Công ty phải trả cho Nhà nước; 
d. Các khoản vay (nếu có); 
e. Các khoản nợ khác của Công ty; 
f. Số dư còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (e) trên 

đây sẽ được phân chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi sẽ ưu tiên thanh toán trước. 
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XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 
Điều 56: Giải quyết tranh chấp nội bộ 
1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của 

Công ty hay tới quyền của các cổ đông phát sinh từ Điều lệ hay từ bất cứ quyền hoặc 
nghĩa vụ do Luật Doanh nghiệp hay các luật khác hoặc các quy định hành chính quy 
định, giữa: 

a. Cổ đông với Công ty; hoặc 
b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc hay cán bộ 

quản lý khác. 
Các bên liên quan sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và 

hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội 
đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ chủ trì việc giải quyết tranh chấp và sẽ yêu 
cầu từng bên trình bày các yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp trong vòng 30 ngày 
làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng 
quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Hội đồng 
quản trị chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tư cách là trọng tài cho quá 
trình giải quyết tranh chấp. 

2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng [sáu] tuần từ khi 
bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các 
bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Toà án có thẩm quyền để 
giải quyết. 

3. Các bên sẽ tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và 
hoà giải. Các chi phí của Toà án sẽ do Toà phán quyết bên nào phải chịu. 

XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 
Điều 57: Bổ sung và sửa đổi Điều lệ 
1. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét 

quyết định. 
2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động 

của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy 
định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định 
của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty. 

 

 
XXI. NGÀY HIỆU LỰC 
Điều 58: Ngày hiệu lực 
1. Bản điều lệ này gồm XXI chương 58 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty 

cổ phần Dược Hà Tĩnh nhất trí thông qua ngày  24 tháng 4 năm 2018 , sửa đổi bổ 
sung năm 2018 tại Hà Tĩnh và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 

2. Điều lệ được lập thành 10 bản, có giá trị như nhau, trong đó: 
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a. 01 bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương 
b. 05 bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Uỷ ban nhân dân 

Tỉnh, Thành phố. 
c. 04 bản lưu trữ tại Văn phòng Công ty 
3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty 
4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội 

đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai tổng số thành viên Hội đồng quản trị 
mới có giá trị. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hµ TÜnh, ngµy  24 th¸ng  4 n¨m 2018 

Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt 

Chñ tÞch H§QT 

 
LÊ HỒNG PHÚC 
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