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PH井NăM雲ăĐ井U 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội ch栄 nghĩa Việt Nam khóa 14 kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã 
hội ch栄 nghĩa Việt Nam khóa 14 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

Điều lệ này được thông qua theo quyết định c栄a Đại hội đồng cổ đông thường niên 
được tổ chức vào ngày ….  tháng …. năm 2022. 

I. Đ卯NHăNGHƾAăCÁCăTHU一TăNG頴ăTRONGăĐI陰UăL烏  

Đi隠uă1.ăGi違iăthíchăthu壱t ng英 

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

a. “Công ty” có nghĩa là Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT. 

b. “Hội đồng” có nghĩa là Hội đồng Quản trị c栄a Công ty. 
c. “Địa điểm kinh doanh” là nơi tiến hành hoạt động kinh doanh c栄a Công ty 

hoặc c栄a Chi nhánh. Địa điểm kinh doanh có thể trực thuộc Công ty hoặc 
trực thuộc Chi nhánh c栄a Công ty. 

d. “Chi nhánh” là đơn vị ph映 thuộc Công ty, được thành lập hợp pháp trên 

lãnh thổ Việt Nam hoặc nước ngoài, có nhiệm v映 thực hiện toàn bộ hoặc 
một phần chức năng c栄a Công ty kể cả chức năng đại diện theo 栄y quyền. 
Ngành nghề kinh doanh c栄a Chi nhánh. 

e. "Vốn điều lệ" là số vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại 
Điều 6 Điều lệ này; 

f. "Luật doanh nghiệp" là Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc 
hội thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và 
các văn bản hướng dẫn thi hành. 

g. "Luật chứng khoán" là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc 
hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 
và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

h. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng kỦ 
doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) lần đầu; 

i. "Cán bộ quản lỦ" là Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó tổng giám đốc (Phó 
giám đốc), Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và các vị trí quản lỦ khác 
trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn; 

j. "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 
4 Luật doanh nghiệp, khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán; 
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k. "Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng 
khoán; 

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

m. "Việt Nam" là nước Cộng hoà Xã hội Ch栄 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 c栄a Điều lệ này) được sử d映ng nhằm thuận tiện 
cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung c栄a Điều lệ này. 

II.  TểN,ăHỊNHăTH永C,ăTR影ăS雲,ăCHIăNHÁNH,ăVĔNăPHÒNGăĐ萎IăDI烏N 
VÀăTH云I H萎NăHO萎TăĐ浦NGăVÀăNG姶云IăĐ萎IăDI烏NăTHEOăPHÁPăLU一Tă
C曳AăCÔNG TY  

Đi隠uă2.ăTên,ăhìnhăth泳c,ătr映ăs荏,ăchi nhánh,ăvĕnăphòngăđ衣iădiệnăvƠăth運iăh衣năho衣tăđ瓜ngă
c栄aăCông ty 

1. Tên Công ty 

- Tên tiếng Việt: CÔNGăTYăC蔚ăPH井N T一PăĐOÀN CNT 

- Tên tiếng Anh: CNT GROUP CORPORATION 

- Tên viết tắt: CNT GROUP 

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

3. Tr映 sở đăng kỦ c栄a Công ty là: 

-    Địa chỉ tr映 sở chính:   9-19 (Lầu 6) Hồ Tùng Mậu, Q.1, TP.HCM. 

-    Điện thoại:                 (84-8) 3829 5604 – 3829 5488 – 3821 3189 

-    Fax:                           (84-8) 3821 1096 

-    E-mail:                       cnt@cnt.com.vn ; info@cnt.com.vn 

-    Website:      www.cnt.com.vn 

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

5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo khoản 2 Điều 51 hoặc gia hạn hoạt 
động theo Điều 52 Điều lệ này, thời hạn hoạt động c栄a Công ty bắt đầu từ ngày 
thành lập là 50 năm. 

Đi隠uă3.ăNg逢運iăđ衣iădiệnătheo phápălu壱tăc栄a công ty 

Ch栄 tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật c栄a 

mailto:cnt@cnt.com.vn
mailto:info@cnt.com.vn
http://www.cnt.com.vn/
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Công ty. Người đại diện theo pháp luật công ty sẽ do Hội đồng quản trị chỉ định. 

III.  M影CăTIểU,ăPH萎MăVIăKINHăDOANHăVÀăHO萎TăĐ浦NGăC曳A CTY 

Đi隠uă4.ăM映c tiêu ho衣tăđ瓜ngăc栄a Công ty 

1. Ngành, nghề kinh doanh c栄a Công ty là: 
 

Mã ngành Tên ngành, nghề kinh doanh 

4663 (Chính) 
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng  
Chi tiết: Kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng.  

4290 
Xây dựng công trình kỹ thuật dân d映ng khác  
Chi tiết: Xây dựng các công trình công nghiệp, giao thông, th栄y lợi, 
dân d映ng, đường dây, trạm biến áp và các công trình xây dựng khác.  

6810 

Kinh doanh bất động sản, quyền sử d映ng đất thuộc ch栄 sở hữu, ch栄 
sử d映ng hoặc đi thuê  
Chi tiết: Đầu tư kinh doanh nhà. Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu dân 
cư, khu công nghiệp. Kinh doanh bất động sản.  

4530 
Bán ph映 tùng và các bộ phận ph映 trợ c栄a ô tô và xe có động cơ khác  
Chi tiết: Kinh doanh thiết bị, ph映 tùng và phương tiện vận tải.  

5210 
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa  
Chi tiết: Dịch v映 kho bãi.  

4652 
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông  
Chi tiết: Mua bán thiết bị viễn thông, điện thoại di động.  

4651 
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm  
Chi tiết: Mua bán máy vi tính và linh kiện.  

9522 
Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình  
Chi tiết: Sửa chữa máy điều hòa không khí.  

0149 
Chăn nuôi khác  
Chi tiết: Chăn nuôi gia súc, gia cầm (không chăn nuôi tại tr映 sở).  

4669 

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu  
Chi tiết: Kinh doanh hàng trang trí nội thất, chất ph映 gia bê tông, 
nguyên vật liệu cho sản xuất vật liệu xây dựng và hàng trang trí nội 
thất, thiết bị máy móc phương tiện vận tải ph映c v映 thi công, hàng 
tiểu th栄 công nghiệp. Kinh doanh sản phẩm nhựa, cao su. Mua bán 
giấy và ph映 liệu ngành giấy, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại 
mạnh), bao bì PP-PE. Mua bán phế liệu (không hoạt động tại tr映 sở), 
hạt nhựa.  

4659 

Bán buôn máy móc, thiết bị và ph映 tùng máy khác  
Chi tiết: Kinh doanh máy móc phương tiện vận tải ph映c v映 thi công. 
Mua bán thiết bị thông gió, thiết bị làm lạnh tàu biển-tàu hỏa-ô tô.  
Buôn bán thiết bị máy móc ngành công nghiệp nặng liên quan đến 
ngành dầu khí. 

4541 
Bán mô tô, xe máy  
Chi tiết: Kinh doanh xe máy.  
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4511 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. 

4649 

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. 
Chi tiết: Kinh doanh hàng điện tử, gốm sứ. Mua bán thiết bị điện 
lạnh – điện gia d映ng, bếp cảm ứng từ. Mua bán thiết bị và d映ng c映 
thể d映c thể thao (trừ vũ khí thô sơ, súng đạn thể thao). Mua bán đồ 
giải trí gia đình, đồ điện gia d映ng, giường, t栄, bàn, ghế.  

5221 
Hoạt động dịch v映 hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường 
bộ. 
Chi tiết: Dịch v映 giao nhận và vận chuyển hàng hóa.  

6190 
Hoạt động viễn thông khác  
Chi tiết: Đại lỦ dịch v映 bưu chính viễn thông.  

4322 
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí.  
Chi tiết: Lắp đặt máy điều hòa không khí.  

0990 
Hoạt động dịch v映 hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác. 
Chi tiết: Khai thác mỏ.  

4633 
Bán buôn đồ uống. 
Chi tiết: Mua bán đồ uống không cồn, đồ uống có cồn (không kinh 
doanh dịch v映 ăn uống)  

4641 
Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép  
Chi tiết: Mua bán quần áo may sẵn, quần áo thể thao, quần áo bảo hộ 
lao động, giày dép, túi xách, vải.  

5229 
Hoạt động dịch v映 hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.  
Chi tiết: Dịch v映 khai thuê hải quan. Đại lỦ bán vé tàu, vé máy bay.  

4632 
Bán buôn thực phẩm.  
Chi tiết: Mua bán lương thực, thực phẩm.  

3290 

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. 
Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng giấy, bằng gỗ, bao bì tư plastic (trừ 
luyện, cán cao su, tái chế phế thải, sản xuất bột giấy, chế biến gỗ tại 
tr映 sở.)  

6820 

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử d映ng đất  
Chi tiết: Môi giới bất động sản. Dịch v映 định giá bất động sản, sàn 
giao dịch bất động sản, quản lỦ bất động sản, đấu giá bất động sản, 
quản cáo bất động sản.  

0810 
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. 
Chi tiết: Khai thác đá, sỏi xây dựng, cát xây dựng (không hoạt động 
tại tr映 sở).  

7310 
Quảng cáo. 
Chi tiết: Quảng cáo thương mại.  

6619 
Hoạt động hỗ trợ dịch v映 tài chính chưa được phân vào đâu.  
Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính - kế toán).  

7110 

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.  
Chi tiết: Lập dự án đầu tư. 
- Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật;  
- Quản lỦ dự án đầu tư xây dựng công trình; 
- Tư vấn đấu thầu; 
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- Kiếm định chất lượng công trình xây dựng. 

4662 
Bán buôn kim loại và quặng kim loại. 
Chi tiết: Mua bán sắt thép, đồng, nhôm.  

4610 
Đại lỦ, môi giới, đấu giá.  
Chi tiết: Môi giới.  

4620 
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật 
sống.  
(trừ lúa, thóc, gạo, đường mía và không hoạt động tại tr映 sở)  

7490 

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được 
phân vào đâu. 
Chi tiết: Tư vấn về môi trường; tư vấn về công nghệ khác. Tư vấn và 
chuyển giao công nghệ vận hành nhà máy ngành dầu khí.  

2. M映c tiêu hoạt động c栄a Công ty là: 

Công ty được thành lập để huy động và sử d映ng vốn có hiệu quả trong việc phát triển 
sản xuất kinh doanh các loại sản phẩm về xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và các 
lĩnh vực khác nhằm m映c tiêu thu lợi nhuận tối đa, tạo công ăn việc làm ổn định cho 
người lao động; tăng lợi tức cho các cổ đông, đóng góp cho ngân sách Nhà nước và 
phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh. 
Đi隠uă5.ăPh衣măviăkinhădoanhăvƠăho衣tăđ瓜ng 

1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo 
ngành nghề đã đăng kỦ trên Cổng thông tin điện tử quốc gia và Điều lệ này, phù 
hợp với quy định c栄a pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để 
đạt được các m映c tiêu c栄a Công ty. 

2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác được 
pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

IV.  V渦N ĐI陰UăL烏,ăC蔚ăPH井N,ăC蔚ăĐÔNGăSÁNG L一P 

 Đi隠uă6.ăV嘘năđi隠uălệ,ăc鰻ăph亥n,ăc鰻ăđôngăsáng l壱p 

1. Vốn điều lệ c栄a Công ty là 400.150.690.000 VND (Bốn trăm tỷ một trăm năm 
mươi triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng chẵn). 

Tổng số vốn điều lệ c栄a Công ty được chia thành 40.015.069 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 c栄a pháp luật. 

3. Các cổ phần c栄a Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ 
thông và cổ phần ưu đãi. Các quyền và nghĩa v映 c栄a cổ đông nắm giữ từng loại cổ 
phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này. 

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận c栄a 
Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định c栄a pháp luật. 
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5. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 
tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông c栄a họ trong Công ty, trừ trường hợp 
Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Công ty phải thông báo việc chào bán cổ 
phần, trong thông báo phải nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn đăng kỦ 
mua phù hợp (tối thiểu hai mươi ngày làm việc) để cổ đông có thể đăng kỦ mua. Số 
cổ phần cổ đông không đăng kỦ mua hết sẽ do Hội đồng quản trị c栄a 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 Đại hội đồng cổ đông có quyết định 
khác hoặc cổ phần được bán qua Trung tâm giao dịch chứng khoán (Sở giao dịch 
chứng khoán) theo phương thức đấu giá. 

6. Công ty có thể mua cổ phần do chính công ty đã phát hành theo những cách thức 
được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần do Công ty mua 
lại được coi là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách 
thức phù hợp với Luật chứng khoán, văn bản hướng dẫn liên quan và quy định c栄a 
Điều lệ này. 

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 c栄a pháp luật về 
chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

Đi隠uă7.ăCh泳ngănh壱n c鰻 phi院u 

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

2. Chứng nhận cổ phiếu phải có chữ kỦ c栄a người đại diện theo pháp luật và dấu c栄a 
Công ty theo các quy định tại Luật doanh nghiệp. Chứng nhận 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 tại khoản 1 Điều 121 Luật doanh nghiệp. 

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp đầy đ栄 hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu 
cổ phần theo quy định c栄a Công ty hoặc trong thời hạn 02 tháng (hoặc thời hạn 
khác theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đ栄 tiền mua 
cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu c栄a Công ty, người 
sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không 
phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu. 

4. Trường hợp chỉ chuyển nhượng một số cổ phần ghi danh trong một chứng chỉ cổ 
phiếu ghi danh, chứng chỉ cũ sẽ bị huỷ bỏ và chứng chỉ mới ghi nhận số cổ phần 
còn lại sẽ được cấp miễn phí. 

5. Trường hợp chứng chỉ cổ phiếu ghi danh bị hỏng hoặc bị tẩy xoá hoặc bị đánh 
mất, mất cắp hoặc bị tiêu huỷ, người sở hữu cổ phiếu ghi danh đó có thể yêu cầu 
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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. 

6. Người sở hữu chứng chỉ cổ phiếu vô danh phải tự chịu trách nhiệm về việc bảo 
quản chứng chỉ và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp chứng 
chỉ này bị mất cắp hoặc bị sử d映ng với m映c đích lừa đảo. 

7. Công ty có thể phát hành cổ phần ghi danh không theo hình thức chứng chỉ. Hội  
đồng quản trị có thể ban hành văn bản quy định cho phép các cổ phần ghi danh 
(theo hình thức chứng chỉ hoặc không chứng chỉ) được chuyển nhượng mà không 
bắt buộc phải có văn bản chuyển nhượng, phù hợp các quy định c栄a Luật doanh 
nghiệp, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Điều lệ này. 

Đi隠uă8.ăCh泳ngăch雨ăch泳ngăkhoánăkhác 

Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác c栄a Công ty (trừ các thư chào 
bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự) được phát hành có chữ kỦ c栄a 
người đại diện theo pháp luật và dấu c栄a Công ty, trừ trường hợp mà các điều khoản và 
điều kiện phát hành quy định khác. 
Đi隠uă9.ăChuy吋n nh逢嬰ngăc鰻ăph亥n 

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 Trung tâm giao dịch chứng khoán (Sở giao 
dịch chứng khoán) sẽ được chuyển nhượng theo các quy định c栄a Uỷ ban Chứng 
khoán Nhà nước và Trung tâm giao dịch chứng khoán (Sở giao dịch chứng 
khoán). 

2. Việc chuyển nhượng cổ phần ghi danh có thể được xác lập bằng hình thức văn bản 
hoặc hình thức trao tay hoặc theo cách thức mà Hội đồng quản trị quy định phù 
hợp với quy định c栄a Luật Doanh nghiệp. Cổ phiếu đã niêm yết phải được chuyển 
nhượng thông qua Trung tâm Giao dịch Chứng khoán (Sở Giao dịch Chứng 
khoán) phù hợp với các quy định và quy chế c栄a Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 
và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán (Sở Giao dịch Chứng khoán) trừ trường hợp 
được pháp luật cho phép. Giấy tờ chuyển nhượng phải có chữ kỦ c栄a bên chuyển 
nhượng (hoặc đại diện 栄y quyền c栄a bên chuyển nhượng). Bên chuyển nhượng 
vẫn là người sở hữu số cổ phần đó cho đến khi tên c栄a bên nhận chuyển nhượng 
được ghi vào Sổ đăng kỦ cổ đông, trừ trường hợp bên chuyển nhượng uỷ quyền 
cho bên nhận chuyển nhượng tham dự Đại hội đồng cổ đông diễn ra trong thời 
gian đó theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. 

3. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đ栄 không được chuyển nhượng và hưởng cổ 
tức. 

4. Trong trường hợp một cổ đông bị chết, những người thừa kế hoặc những người 
quản lỦ tài sản c栄a người chết sẽ được Công ty công nhận là người (hoặc những 
người) duy nhất có quyền hoặc hưởng lợi đối với cổ phần, nhưng quy định này 
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không giải toả tài sản c栄a cổ đông đã chết khỏi mọi trách nhiệm gắn liền với bất 
kỳ cổ phần nào mà người đó nắm giữ. 

Đi隠uă10.ăThuăh欝iăc鰻ăph亥n 

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đ栄 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 đ栄 gây ra cho Công ty. 

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

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

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

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

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

V. C愛ăC遺UăT蔚ăCH永C,ăQU謂NăTR卯ăVÀ KI 韻MăSOÁT 

Đi隠uă11. C挨 c医uăt鰻ăch泳c, qu違nătr鵜ăvà ki吋măsoát 

Công ty tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát c栄a Công ty bao gồm: 

1. Đại hội đồng cổ đông; 
2. Hội đồng quản trị; 
3. 曳y ban kiểm toán (trực thuộc Hội đồng quản trị); 
4. Tổng giám đốc. 

VI.  C蔚ăĐÔNGăVÀăĐ萎IăH浦IăĐ唄NGăC蔚ăĐÔNGăă   
Đi隠uă12.ăQuy隠năc栄aăc鰻 đông 

1. Cổ đông là người ch栄 sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa v映 tương ứng theo 
số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và 
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các nghĩa v映 tài sản khác c栄a Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty. 

2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: 

a. Tham gia các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc 
thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc thông qua đại diện được 栄y quyền hoặc 
thực hiện bỏ phiếu từ xa, bỏ phiếu qua hình thức điện tử các hình thức khác do 
pháp luật quy định, Điều lệ công ty quy định; 

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

Điều lệ này và pháp luật hiện hành; 

d. 姶u tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà 
họ sở hữu; 

e. Xem xét, tra cứu và trích l映c các thông tin liên quan đến cổ đông và yêu cầu sửa 
đổi các thông tin không chính xác; 

f. Xem xét, tra cứu, trích l映c hoặc sao ch映p Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội 
đồng cổ đông và nghị quyết 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 tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty sau khi Công ty đã thanh toán cho 
ch栄 nợ và các cổ đông nắm giữ loại cổ phần khác c栄a Công ty theo quy định c栄a 
pháp luật; 

h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần c栄a họ trong các trường hợp quy định c栄a Luật 
doanh nghiệp; 

i. Các quyền khác theo quy định c栄a pháp luật và Điều lệ này. 
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có 

các quyền sau: 

a. Yêu cầu triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp quy định 
tại Khoản 3 Điều 115 và Khoản 4 Điều 140 Luật Doanh nghiệp; 

Yêu cầu triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập bằng văn bản và phải 
có họ tên, địa chỉ thường trú, số Giấy tờ cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số 
doanh nghiệp hoặc số Giấy tờ tổ chức đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời 
điểm đăng kỦ cổ phần c栄a từng cổ đông, tổng số cổ phần c栄a cả nhóm cổ đông và tỷ lệ 
sở hữu trong tổng số cổ phần c栄a công ty, căn cứ và lỦ do yêu cầu triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi 
phạm c栄a Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. 

b. Xem xét, tra cứu và trích l映c sổ Biên bản và các Nghị quyết c栄a Hội đồng quản 
trị, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm theo mẫu c栄a hệ thống kế toán Việt 
Nam và tài liệu khác, trừ những tài liệu có liên quan đến bí mật thương mại, bí 
mật kinh doanh c栄a Công ty; 
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c. Yêu cầu 曳y ban Kiểm toán kiểm tra từng vấn đề c映 thể liên quan đến quản lỦ, 
điều hành hoạt động c栄a 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 
kỦ kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng 
kỦ cổ phần c栄a từng cổ đông, tổng số cổ phần c栄a cả Nhóm cổ đông và tỷ lệ sở 
hữu trong tổng số cổ phần c栄a Công ty; vấn đề cần kiểm tra, m映c đích kiểm tra; 

d. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này và pháp luật ; 
4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có 

quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Th栄 t映c đề cử được thực hiện theo quy 
định tại Khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp, Khoản 3 Điều 26 Điều lệ này. 

Đi隠u 13. Nghĩaăv映ăc栄aăc鰻ăđông 

Cổ đông phổ thông có các nghĩa v映 sau: 
1. Tuân th栄 Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ c栄a Công ty; chấp hành 

quyết định c栄a Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 
2. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua 

các hình thức sau: 

a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 
b. 曳y quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; 
c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức 

điện tử khác; 

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điên tử. 
3. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định. 
4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng kỦ mua cổ phần. 
5. Hoàn thành các nghĩa v映 khác theo quy định c栄a 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 ph映c v映 lợi ích c栄a 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. 

d. Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định pháp luật tại Điều lệ 
công ty và pháp luật; chỉ sử d映ng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp c栄a mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi cho các 
tổ chức, cá nhân khác. 
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(Các nghĩa v映 khác đối với các loại cổ phần khác) 
Đi隠u 14. Đ衣iăh瓜i đ欝ngăc鰻ăđông 

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất c栄a Công ty. Đại hội cổ 
đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải 
họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính 
hoặc có thể gia hạn, nhưng không quá sáu 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. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể được tiến hành 
dưới hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến kết hợp với bỏ phiếu điện tử theo quy 
định c栄a Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Căn cứ vào tình hình và nhu 
cầu thực tế, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông quyết định hình thức 
c栄a cuộc họp. Thể thức và nguyên tắc tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
trực tuyến được quy định tại Điều 24 c栄a Điều lệ này. 

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định c栄a 
pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính năm và dự 
toán cho năm tài chính tiếp theo. Đại diện tổ chức kiểm toán độc lập có thể được 
mời tham dự cuộc họp để cho ý kiến về nội dung báo cáo tài chính trong trường 
hợp cần thiết hoặc theo quy định bắt buộc c栄a pháp luật. 

4. 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 c栄a Công ty; 

b. Báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng hoặc báo cáo năm đã kiểm toán phản ánh 
vốn ch栄 sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ; 

c. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị ít hơn số 
thành viên theo quy định c栄a pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị ít 
hơn một phần ba (1/3) số thành viên quy định tại Điều lệ này; 

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này yêu cầu 
triệu tập Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải được 
thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lỦ do và m映c đích cuộc họp, có đ栄 chữ kỦ 
c栄a các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản, trong 
đó mỗi bản phải có chữ kỦ c栄a tối thiểu một cổ đông có liên quan; 

e. Các trường hợp khác theo quy định c栄a pháp luật và Điều lệ này. 

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

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba 
mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định 
tại điểm c khoản 4 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm d khoản 
4 Điều này; 
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b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 
quy định tại điểm a khoản 5 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp 
theo, thành viên Hội đồng quản trị độc lập giữ chức v映 Ch栄 tịch 曳y ban kiểm 
toán phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 
định c栄a Luật Doanh nghiệp; 

c. Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị độc lập giữ chức v映 Ch栄 tịch 曳y ban 
kiểm toán không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b 
khoản 5 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm 
cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d khoản 4 Điều này có quyền thay thế Hội 
đồng quản trị, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Luật Doanh 
nghiệp. 

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
có quyền đề nghị cơ quan đăng kỦ kinh doanh giám sát trình tự, th栄 t映c triệu tập, tiến 
hành họp và ra quyết định c栄a Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và 
tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được công ty hoàn  lại. Chi phí này không bao gồm 
những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở 
và đi lại. 
Đi隠u 15. Quy隠n vƠănhiệmăv映ăc栄aăĐ衣iăh瓜iăđ欝ngăc鰻ăđông 

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

a. Báo cáo tài chính năm được kiểm toán; 

b. Báo cáo c栄a Hội đồng quản trị; 
c. Báo cáo c栄a 曳y ban kiểm toán; 

d. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn c栄a Công ty. 

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

a. Thông qua các báo cáo tài chính năm; 
b. 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 Ủ kiến các cổ đông tại 
Đại hội đồng cổ đông; 

c. Số lượng thành viên c栄a Hội đồng quản trị; 
d. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; 

e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị; 
f. Quyết định ngân sách hoặc tổng số tiền thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với 

Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao c栄a Hội đồng quản trị; 
g. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty; 
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h. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần 
và việc chuyển nhượng cổ phần c栄a thành viên sáng lập trong vòng ba năm đầu 
tiên kể từ ngày thành lập; 

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

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

k. Kiểm tra và xử lỦ các vi phạm c栄a Hội đồng quản trị, 曳y ban kiểm toán gây thiệt 
hại cho Công ty và cổ đông c栄a Công ty; 

l. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 70% tổng giá trị tài sản trở lên 
c栄a Công ty hoặc chi nhánh được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; 

m. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần phát hành c栄a mỗi loại; 
n. Công ty hoặc các chi nhánh c栄a Công ty ký kết hợp đồng với những đối tượng 

được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn 
hơn 35% tổng giá trị tài sản c栄a Công ty và các chi nhánh c栄a Công ty được ghi 
trong báo cáo tài chính gần nhất; 

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

p. Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; 
q. Các vấn đề khác theo quy định tại pháp luật và Điều lệ này. 

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 này khi cổ đông đó hoặc 

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

trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện tương ứng với tỷ lệ sở hữu 
c栄a tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua giao dịch 
khớp lệnh trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc chào mua công khai theo quy 
định c栄a pháp luật. 

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. 

Đi隠uă16.ăĐ衣i diệnătheoă栄y quy隠n 

1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo quy định c栄a pháp luật 
có thể uỷ quyền cho cá nhân, pháp nhân đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều 
hơn một người đại diện theo 栄y quyền thì phải xác định c映 thể số cổ phần và số 
phiếu bầu được uỷ quyền cho mỗi người đại diện. 

2. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông có thể được thực 
hiện theo một trong các hình thức sau: 

a. Cổ đông lập Giấy 栄y quyền bằng văn bản với hình thức và nội dung phù hợp với 
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quy định pháp luật dân sự; 

b. Cổ đông sử d映ng Giấy 栄y quyền theo mẫu c栄a Công ty được gửi kèm theo thông 
báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Đồng thời phải có chữ kỦ theo quy định sau 
đây: 

- Trường hợp cổ đông cá nhân là người uỷ quyền thì giấy 栄y quyền phải có chữ kỦ 
c栄a cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật c栄a pháp nhân được uỷ 
quyền dự họp; 

- Trường hợp cổ đông pháp nhân là người uỷ quyền thì giấy 栄y quyền phải có chữ ký 
c栄a người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật c栄a cổ đông pháp 
nhân và cá nhân, người đại diện theo pháp luật c栄a pháp nhân được uỷ quyền dự 
họp; 

- Trong trường hợp khác thì giấy uỷ quyền phải có chữ kỦ c栄a người đại diện theo 
pháp luật c栄a 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 khi 
đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp. 

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

4. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, phiếu biểu quyết c栄a người được 
uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra 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 c栄a người thực hiện việc uỷ quyền. 

Điều khoản này không áp d映ng 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. 
Đi隠uă17.ăThayăđ鰻iăcácăquy隠n 

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 75% cổ phần phổ thông tham dự họp 
thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết c栄a loại 
cổ phần ưu đãi nêu trên biểu quyết thông qua. Việc tổ chức cuộc họp c栄a 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 栄y quyền c栄a 
họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá c栄a các cổ phần loại đó 
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đã phát hành. Trường hợp không có đ栄 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 ph映 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 đ栄 số lượng đại biểu yêu 
cầu. Tại các cuộc họp c栄a 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. Th栄 t映c tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các 
quy định tại Điều 19 và Điều 21 Điều lệ này. 

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

Đi隠uă18.ăTriệuăt壱p họp,ăch逢挨ngătrìnhăhọpăvƠăthôngăbáoăhọpăĐ衣iăh瓜iăđ欝ng c鰻 đông 

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

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

a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đ栄 điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội 
đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được 
lập không sớm hơn mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội 
đồng cổ đông; 

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; 
c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 
d. Dự thảo nghị quyết c栄a Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến c栄a cuộc 

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

quyền dự họp; 
g. Cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để cổ đông và người 

đại diện theo 栄y quyền (nếu có) truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực 
tuyến, tham dự và thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử trong trường hợp Công ty 
tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. 

h. Các công việc khác ph映c v映 đại hội. 
3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng 

phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử c栄a Công ty 
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và 曳y ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Giao dịch chứng khoán (Sở giao 
dịch chứng khoán). Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo 
mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm 
nhất hai mươi mốt (21) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông (tính 
từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí 
hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu 
liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông 
hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử c栄a Công ty. Trong trường hợp tài liệu 
không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp 
phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao 
gồm: 

a. Chương trình họp, các tài liệu sử d映ng trong cuộc họp; 
b. Danh sách và thông tin chi tiết c栄a các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên 

Hội đồng quản trị; 
c. Phiếu biểu quyết; 
d. Mẫu chỉ định đại diện theo 栄y quyền dự họp; 
e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có 
quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến 
nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc 
trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ 
đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào 
chương trình họp. 

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

a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đ栄, không đúng nội 
dung; 

b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đ栄 từ 5% 
cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này; 

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

d. Các trường hợp khác theo quy định c栄a pháp luật và Điều lệ này.  

Đi隠uă19.ăCácăđi隠uăkiệnăti院năhƠnhăhọpăĐ衣iăh瓜iăđ欝ngăc鰻ăđông 

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

2. Trường hợp không có đ栄 số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút 
kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại 
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hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày 
dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập 
lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng 
số cổ phần có quyền biểu quyết. 

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đ栄 số đại biểu 
cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, 
Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) 
ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội 
được tiến hành không ph映 thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết c栄a các cổ 
đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến 
được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. 

Đi隠uă20.ăTh吋ăth泳căti院năhƠnhăhọpăvƠăbi吋uăquy院tăt衣iăĐ衣iăh瓜iăđ欝ng c鰻ăđông 

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành th栄 t映c đăng kỦ cổ đông và 
phải thực hiện việc đăng kỦ cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng 
ký hết. 

2. Khi tiến hành đăng kỦ cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được 
uỷ quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng kỦ, họ và 
tên c栄a cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết c栄a 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 tán thành, phản đối, bỏ phiếu 
trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Ch栄 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 c栄a Ch栄 tọa. Số thành viên c栄a ban 
kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị c栄a Ch栄 tọa cuộc 
họp. 

3. Trong trường hợp Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ 
phiếu điện tử, cổ đông và người đại diện theo 栄y quyền (nếu có) truy cập vào hệ 
thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, tham dự và thực hiện 
quyền biểu quyết, bầu cử. 

4. Cổ đông hoặc đại diện được 栄y quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền 
đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi 
đăng kỦ. Ch栄 tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn 
đăng ký và hiệu lực c栄a những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay 
đổi. 

5. Ch栄 tịch Hội đồng quản trị làm ch栄 tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu 
tập. Trường hợp Ch栄 tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các 
thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm ch栄 tọa cuộc 
họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm ch栄 tọa, Ch栄 



Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT Trang  22 
 

tịch 曳y ban kiểm toán điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu ch栄 tọa cuộc họp 
trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm ch栄 tọa cuộc 
họp. 

Trong các trường hợp khác, người kỦ tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển 
Đại hội đồng cổ đông bầu ch栄 tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất được cử 
làm ch栄 tọa cuộc họp. 

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

7. Ch栄 tọa đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội 
đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và 
phản ánh được mong muốn c栄a đa số đại biểu tham dự. 

8. Ch栄 tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu c栄a Đại hội 
đồng cổ đông đã có đ栄 số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại khoản 
8 Điều 145 Luật doanh nghiệp. 

9. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền 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 hợp pháp, hợp lý khác. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được 
uỷ quyền không chịu tuân th栄 những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an 
ninh nêu trên, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sau khi xem xét một cách 
cẩn trọng có quyền từ chối hoặc tr映c xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên ra khỏi 
đại hội. 

10. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, 
có thể tiến hành các biện pháp thích hợp để: 

a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông đối với hội nghị trực tiếp; 

b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp; 
c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp t映c tham dự) đại hội. 

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu 
trên và áp d映ng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp d映ng có thể là cấp giấy 
vào cửa hoặc sử d映ng những hình thức lựa chọn khác. 

11. Trong trường hợp tại Đại hội đồng cổ đông có áp d映ng các biện pháp nêu trên, 
người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông khi xác định địa điểm đại hội có thể: 

a. Thông báo đại hội được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và ch栄 tọa đại 
hội có mặt tại đó (“Địa điểm chính c栄a 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 c栄a đại hội có thể đồng thời tham dự đại hội; 
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Thông báo về việc tổ chức đại hội không cần nêu chi tiết những biện pháp tổ chức theo 
Điều khoản này. 

12. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham 
gia đại hội ở địa điểm chính c栄a đại hội. 

13. Hàng năm, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. Đại hội 
đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy Ủ kiến cổ đông 
bằng văn bản. 

Đi隠uă21.ăThông qua quy院tăđ鵜nhăc栄aăĐ衣iăh瓜iăđ欝ngăc鰻ăđông 

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này, các quyết định 
c栄a Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề thuộc thẩm quyền c栄a Đại hội đồng cổ 
đông sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu bầu c栄a các cổ đông có 
quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được 栄y quyền có mặt 
tại Đại hội đồng cổ đông. 

2. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương 
thức biểu quyết theo tỷ lệ sở hữu hoặc bầu dồn phiếu. 

Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu thì thực 
hiện theo phương thức sau: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng 
với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu c栄a Hội đồng quản trị và 
cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu c栄a mình cho một hoặc một 
số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số 
phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho 
đến khi đ栄 số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên 
trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng c栄a Hội đồng quản trị 
thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa 
chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 

3. Các quyết định c栄a Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung 
Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay 
giải thể doanh nghiệp, quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 70% trở lên 
tổng giá trị tài sản Công ty hoặc chi nhánh được thông qua khi có từ 65% trở lên 
tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông 
qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. 

4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa 
v映 c栄a cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu 
đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán 
thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu 
đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức 
lấy Ủ kiến bằng văn bản. 

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

Đi隠uă22. Thẩmăquy隠năvƠă th吋ă th泳că l医yăỦăki院năc鰻ăđôngăbằngăvĕnăb違năđ吋ă thôngăquaă
quy院tăđ鵜nh c栄aăĐ衣iăh瓜iăđ欝ngăc鰻 đông 

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

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy Ủ kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết 
định c栄a Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích c栄a 
Công ty. 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định c栄a Đại hội 
đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy Ủ kiến kèm 
theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo 
đảm đến được địa chỉ đăng kỦ c栄a từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo 
gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lỦ để xem xét biểu 
quyết và phải gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy Ủ kiến. 

3. Phiếu lấy Ủ kiến phải có các nội dung ch栄 yếu sau đây: 
a. Tên, địa chỉ tr映 sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, nơi đăng kỦ kinh doanh c栄a Công ty; 

b. M映c đích lấy Ủ 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 c栄a cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ 
thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng kỦ kinh doanh c栄a 
cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền c栄a cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần 
c栄a từng loại và số phiếu biểu quyết c栄a cổ đông; 

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

đối với từng vấn đề lấy Ủ kiến; 
f. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy Ủ kiến đã được trả lời; 
g. Họ, tên, chữ kỦ c栄a Ch栄 tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật 

c栄a Công ty. 

4. Phiếu lấy Ủ kiến đã được trả lời phải có chữ kỦ c栄a cổ đông là cá nhân, c栄a người 
đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật c栄a cổ đông là tổ chức. 

Phiếu lấy Ủ kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai 
được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Phiếu lấy ý kiến có thể gửi về công ty qua fax 
hoặc thư điện tử và phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. Các phiếu lấy Ủ 
kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy Ủ kiến hoặc đã 
bị mở hoặc được công bố trước thời điểm kiểm phiếu đều không hợp lệ. 
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5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến c栄a 
cổ đông không nắm giữ chức v映 quản lỦ Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các 
nội dung ch栄 yếu sau đây: 

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

b. M映c đích và các vấn đề cần lấy Ủ 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 ph映 l映c 
danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

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

e. Các quyết định đã được thông qua; 
f. Họ, tên, chữ kỦ c栄a Ch栄 tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật 

c栄a Công ty và c栄a người giám sát kiểm phiếu. 

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

6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết c栄a Đại hội đồng cổ đông phải được công bố 
thông tin và đăng tải lên website c栄a Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) 
giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. Việc công bố thông tin, đăng tải Nghị 
quyết c栄a Đại hội đồng cổ đông có giá trị thay thế cho việc gửi Nghị quyết đến tất 
cả các Cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. 

7. Phiếu lấy Ủ kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được 
thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy Ủ kiến đều phải được lưu 
giữ tại tr映 sở chính c栄a Công ty. 

8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy Ủ kiến cổ đông bằng văn bản phải 
được số cổ đông đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp 
thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông. 

Đi隠uă23.ăBiênăb違năhọpăĐ衣iăh瓜iăđ欝ngăc鰻ăđông 

1. Người ch栄 trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản 
Đại hội đồng cổ đông. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được công 
bố thông tin và được đăng tải trên website c栄a Công ty trong vòng 24 giờ kể từ 
thời điểm kết thúc cuộc họp. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng 
chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông. 
Việc công bố thông tin, đăng tải Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có giá 
trị thay thế cho việc gửi Biên bản đến tất cả các cổ đông theo quy định tại Luật 
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Doanh nghiệp. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ kỦ xác nhận c栄a 
Ch栄 tọa đại hội và Thư kỦ và được lập theo quy định c栄a Luật doanh nghiệp và 
Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ kỦ c栄a các cổ đông dự họp và văn 
bản uỷ quyền tham dự phải được lưu giữ tại tr映 sở chính c栄a Công ty. 

2. 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 

Đi隠uă24. Th吋ăth泳căvà nguyên tắcăti院năhành cu瓜căhọpăĐHĐCĐ tr 詠cătuy院n 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội 
đồng cổ đông có sử d映ng phương tiện điện tử để truyền tải trực tiếp hình ảnh, âm 
thanh c栄a cuộc họp, cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi 
diễn biến, thảo luận và đóng góp Ủ kiến tại cuộc họp. Địa điểm chính c栄a cuộc họp 
Đại hội đồng cổ đông trực tuyến là nơi Ch栄 tọa tham dự và điều hành cuộc họp. 

2. HĐQT quyết định việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến trong 
các trường hợp có các sự kiện không thuận lợi và/hoặc khó khăn cho việc tổ chức 
cuộc họp trực tiếp. 

3. Trình tự, th栄 t映c triệu tập, lập Danh sách cổ đông dự họp; Thời hạn công bố thông 
tin về việc lập danh sách cổ đông dự họp, gửi Thông báo mời họp, đăng tải Tài 
liệu ph映c v映 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được thực hiện như trình 
tự c栄a cuộc họp trực tiếp. 

4. Để tổ chức Cuộc họp Đại hội cổ đông trực tuyến, Công ty phải thiết lập Hệ thống 
tổ chức Cuộc họp (gọi tắt là “Hệ thống”). Hệ thống có thể được xây dựng trên một 
hoặc nhiều ứng d映ng và/hoặc nền tảng, nhưng phải đảm bảo tính bảo mật, đồng 
bộ, có khả năng xác thực thông tin cổ đông, truyền tải ổn định âm thanh, hình ảnh 
c栄a cuộc họp và phải do Công ty nắm quyền kiểm soát. 

5. Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông dự họp được cấp một (01) tài khoản và 
một (01) mật khẩu (có thể thay đổi tùy theo yêu cầu bảo mật c栄a Cổ đông) để 
đăng nhập vào Hệ thống. Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống được xem là tham dự 
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. Điều kiện về tỷ lệ tham dự để tiến hành 
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được thực hiện theo quy định c栄a cuộc 
họp trực tiếp. 

6. Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 
thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử, hoặc gửi Phiếu biểu quyết về Công ty bằng 
thư bảo đảm, phương tiện điện tử khác trong thời hạn biểu quyết. Người triệu tập 
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông quyết định hình thức biểu quyết và ấn định thời 
hạn biểu quyết tùy theo tình hình thực tế. 

7. Kết quả biểu quyết, Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông được Hội đồng 
quản trị công bố thông tin và đăng tải trên website Công ty sau khi kết thúc thời 
hạn biểu quyết theo Quy chế điều hành cuộc họp. 
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8. Người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến có trách nhiệm đảm bảo 
Hệ thống tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Hệ thống bỏ phiếu 
điện tử (nếu có) phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a. Đường truyền c栄a Hệ thống tại địa điểm chính phải liên t映c, ổn định, đảm bảo 
các tín hiệu truyền tải từ Cuộc họp đến Cổ đông tham dự không bị gián đoạn; 

b. Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường 
truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu 
và tính chất c栄a cuộc họp trực tuyến; 

c. Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật tài khoản và mật khẩu đăng nhập Hệ 
thống. Mọi thông tin tiếp nhận và cung cấp trên Hệ thống phải bảo mật thông tin 
và phù hợp với quy định pháp luật; 

d. Dữ liệu điện tử ghi nhận diễn biến, kết quả biểu quyết c栄a cuộc họp phải được 
lưu giữ và trích xuất khi cần thiết. 

9. Đại hội đồng cổ đông 栄y quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng, ban hành Quy 
chế quy định về phương thức, trình tự thực hiện công tác tổ chức và biểu quyết tại 
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến phù hợp với quy định quy định pháp 
luật hiện hành, các nguyên tắc và thể thức được quy định tại Điều này và tình 
hình, nhu cầu thực tế. 

Đi隠uă25. Yêu c亥uăh栄yăb臼ăquy院tăđ鵜nhăc栄aăĐ衣iăh瓜iăđ欝ngăc鰻ăđông 

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng 
cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy Ủ kiến Đại hội đồng cổ đông, thành viên 
Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng quy định tại khoản 
3 Điều 12 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết 
định c栄a Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

1. Trình tự và th栄 t映c triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo 
quy định c栄a Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

2. Trình tự, th栄 t映c ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc 
Điều lệ Công ty. 

Trường hợp quyết định c栄a Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ theo quyết định c栄a Tòa án 
hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ có thể xem xét 
tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng ba mươi (30) ngày theo trình tự, th栄 t映c 
quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này. 

VII.  H浦IăĐ唄NGăQU謂N TR卯 
Đi隠uă26.ăC挨ăc医u tiêu chuẩnăthƠnhăviênăH瓜i đ欝ngăqu違nătr鵜 

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 
a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đ栄, không thuộc đối tượng không được quản lỦ 

doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp và pháp luật liên quan; 
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b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lỦ kinh doanh c栄a Công ty và 
không nhất thiết phải là cổ đông c栄a Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy 
định khác; 

c. Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá năm (05) công ty 
khác. 

2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau: 

a. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con 
c栄a công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc 
công ty con c栄a công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó; 

b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản ph映 
cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định; 

c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, 
con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn c栄a công ty; là người quản lỦ 
c栄a công ty hoặc công ty con c栄a công ty; 

d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần 
có quyền biểu quyết c栄a công ty; 

e. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT hoặc Ban Kiểm soát (nếu 
có) c栄a Công ty trong 02 nhiệm kỳ liền trước đó. 

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc 
không còn đáp ứng đ栄 điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này và đương 
nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng 
đ栄 điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội 
đồng quản trị không còn đáp ứng đ栄 điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế 
thành viên độc lập Hội đồng quản trị đó trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày 
nhận được thông báo c栄a thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan. 

Đi隠uă27.ăThƠnhăph亥năvƠănhiệm kỳăc栄aăthƠnhăviênăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜 
1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là 

mười một (11) người. Đại hội cổ đông sẽ quyết định c映 thể số lượng thành viên 
Hội đồng quản trị tương ứng với mỗi nhiệm kỳ hoạt động. Số lượng thành viên 
độc lập Hội đồng quản trị chiếm ít nhất 20% tổng số thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Nhiệm kỳ c栄a thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể 
được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội 
đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp t映c là thành viên 
Hội đồng quản trị cho đến khi Đại hội đồng cổ đông bầu Hội đồng quản trị mới để 
tiếp quản công việc. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không được tại nhiệm 
quá hai (02) nhiệm kỳ liên t映c. thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại 
với số nhiệm kỳ không hạn chế. 
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3. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu 
quyết c栄a từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ 
đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa 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. 

4. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử 
vẫn không đ栄 số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử 
thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy 
chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị 
đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và 
phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị 
trong các trường hợp sau: 

a. Thành viên đó không đ栄 tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định 
c栄a 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 tr映 sở chính c栄a Công ty; 

c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác c栄a Hội đồng quản trị có 
những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi; 

d. Thành viên đó không tham dự các cuộc họp c栄a Hội đồng quản trị liên t映c trong 
vòng sáu (06) tháng mà không có sự chấp thuận c栄a Hội đồng quản trị và  Hội 
đồng quản trị quyết định chức v映 c栄a người này bị bỏ trống; 

e. Thành viên đó bị bãi nhiệm theo quyết định c栄a Đại hội đồng cổ đông; 
6. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố 

thông tin theo các quy định c栄a pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng 
khoán. 

7. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông c栄a Công ty. 

Đi隠uă28.ăQuy隠năh衣năvƠănhiệmăv映 c栄aăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜 
1. Hoạt động kinh doanh và các công việc c栄a Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ 

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

2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng giám đốc và các cán bộ quản lỦ 
khác. 
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3. Quyền và nghĩa v映 c栄a Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và quyết 
định c栄a Đại hội đồng cổ đông quy định. C映 thể, Hội đồng quản trị có những 
quyền hạn và nhiệm v映 sau: 

a. Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm; 
b. Xác định các m映c tiêu hoạt động trên cơ sở các m映c 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 c栄a Tổng giám 
đốc và quyết định mức lương c栄a họ; 

d. Quyết định cơ cấu tổ chức c栄a Công ty; 

e. Giải quyết các khiếu nại c栄a Công ty đối với cán bộ quản lỦ cũng như quyết định 
lựa chọn đại diện c栄a Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các th栄 t映c 
pháp lỦ đối với cán bộ quản lỦ đó; 

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

g. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi 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 đồng cổ đông uỷ quyền; 

i. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc, cán bộ quản lỦ khác, người đại 
diện c栄a Công ty. Việc bãi nhiệm nêu trên không được trái với các quyền theo 
hợp đồng c栄a những người bị bãi nhiệm (nếu có); 

j. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc; 
k. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm ứng; tổ chức việc chi 

trả cổ tức; 
l. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty; 

m. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị nhỏ hơn 70% tổng giá trị tài sản 
c栄a Công ty hoặc chi nhánh được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; 

n. Công ty hoặc các chi nhánh c栄a Công ty ký kết hợp đồng với những đối tượng 
được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp với giá trị nhỏ hơn 35% 
tổng giá trị tài sản c栄a Công ty và các chi nhánh c栄a Công ty được ghi trong báo 
cáo tài chính gần nhất; 

o. Quyền và nghĩa v映 khác theo quy định c栄a pháp luật và Điều lệ này. 

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 c栄a Công ty; 

b. Thành lập các công ty con c栄a Công ty; 

c. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 153 Luật doanh nghiệp và trừ trường 
hợp quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ 
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đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, 
sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn c栄a Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, 
bán, sáp nhập, thâu tóm công ty và liên doanh); 

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

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

f. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách hoặc các khoản 
đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm; 

g. Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được thành lập ở 
Việt Nam hay nước ngoài; 

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

i. Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần; 
j. Quyết định mức giá mua hoặc thu hồi cổ phần c栄a Công ty; 

k. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải có sự 
chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm c栄a mình. 

5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động c栄a mình, c映 
thể là về việc giám sát c栄a 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  năm c栄a Công ty bị coi là 
không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua. 

6. Trừ khi luật pháp và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể uỷ quyền cho 
nhân viên cấp dưới và các cán bộ quản lỦ đại diện xử lỦ 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 c栄a 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 thoả 
thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thoả thuận 
được. 

8. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, 
hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, Công ty 
con, Công ty liên kết c栄a 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 c栄a Công ty. 

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

10. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, 
ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách 
nhiệm thành viên Hội đồng quản trị c栄a 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 c栄a Hội đồng quản trị . 

Đi隠uă29. Ch栄 t鵜chăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜 
1. Ch栄 tịch Hội đồng quản trị và Phó ch栄 tịch Hội đồng quản trị thường trực do Hội 

đồng quản trị bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản 
trị. Ch栄 tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức v映 Tổng giám đốc c栄a 
Công ty, trừ trường hợp pháp luật có sự thay đổi liên quan đến vấn đề này. 

2. Ch栄 tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và làm ch栄 tọa Đại hội đồng 
cổ đông và các cuộc họp c栄a Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và 
trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và Luật doanh nghiệp. 

3. Ch栄 tịch Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị 
gửi báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động c栄a Công ty, báo cáo kiểm toán và 
báo cáo kiểm tra c栄a Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông. 

4. Ch栄 tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định c栄a Hội đồng quản 
trị. Trường hợp Ch栄 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. 

Đi隠uă30. Cácăcu瓜căhọpăc栄aăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜 
1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Ch栄 tịch thì cuộc họp đầu tiên c栄a nhiệm kỳ 

Hội đồng quản trị để bầu Ch栄 tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền 
phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu 
cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu 
cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số phiếu bầu 
cao nhất ngang nhau thì các thành viên này bầu một người trong số họ triệu tập 
họp Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số. 

2. Ch栄 tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị thường 
kỳ, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ngày làm 
việc trước ngày họp dự kiến. Ch栄 tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần 
thiết, nhưng ít nhất là mỗi quỦ phải họp một (01) lần. 

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

a. Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) cán bộ quản lỦ khác; 

b. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; 
4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại khoản 3 Điều này phải được tiến hành 

trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Ch栄 
tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Ch栄 tịch 
phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề 
nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở khoản 3 Điều này có thể tự mình triệu 
tập họp Hội đồng quản trị. 

5. Trường hợp có yêu cầu c栄a Công ty kiểm toán được chấp thuận, Ch栄 tịch Hội 
đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và 
tình hình Công ty. 

6. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành ở địa chỉ tr映 sở chính đã đăng ký 
c栄a Công ty hoặc những địa chỉ khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết 
định c栄a Ch栄 tịch Hội đồng quản trị và được sự nhất trí c栄a Hội đồng quản trị. 

7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội 
đồng quản trị ít nhất năm (05) ngày làm việc trước khi tổ chức họp, các thành viên 
Hội đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản. Thông báo họp 
Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đ栄 
chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những 
vấn đề được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị và các phiếu 
bầu cho những thành viên Hội đồng quản trị không thể dự họp. 

Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, 
nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ c栄a từng thành viên Hội đồng quản trị và các 
Kiểm soát viên được đăng kỦ tại Công ty. 

8. Các cuộc họp c栄a Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành các quyết định 
khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp 
hoặc thông qua người đại diện (người được uỷ quyền). 

Trường hợp không đ栄 số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập 
lại trong thời hạn bảy (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 9 Điều này, 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 có một (01) phiếu biểu quyết; 

b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao 
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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 c栄a Công ty. 
Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào số lượng đại biểu tối thiểu 
cần thiết có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết 
định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết; 

c. Theo quy định tại điểm d khoản 9 Điều 30, khi có vấn đề phát sinh trong một 
cuộc họp c栄a Hội đồng quản trị liên quan đến lợi ích c栄a 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 việc tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết c栄a thành 
viên Hội đồng quản trị có liên quan, những vấn đề phát sinh đó được chuyển tới 
cho ch栄 tọa cuộc họp quyết định. Phán quyết c栄a ch栄 tọa liên quan đến vấn đề 
này có giá trị là quyết định cuối cùng trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi 
ích c栄a thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đ栄; 

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

10. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp 
đồng hoặc giao dịch đã được kỦ kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết 
bản thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai bản chất, nội dung 
c栄a 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 kỦ với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi 
ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên c栄a 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. 

11. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở Ủ kiến tán 
thành c栄a đa số thành viên Hội đồng quản trị có mặt (trên 50%). Trường hợp số 
phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết c栄a Ch栄 tịch Hội 
đồng quản trị là phiếu quyết định. 

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

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

b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. 
Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại 
hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác (kể cả việc sử d映ng phương tiện này diễn 
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ra vào thời điểm thông qua Điều lệ hay sau này) hoặc là kết hợp tất cả những phương 
thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có 
mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ  chức theo quy định này là địa điểm 
mà nhóm thành viên Hội đồng quản trị đông nhất tập hợp lại, hoặc nếu không có một 
nhóm như vậy, là địa điểm mà Ch栄 tọa cuộc họp hiện diện. 
Các quyết định được thông qua trong một cuộc họp trực tuyến hoặc hình thức tương tự 
khác được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc 
họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản c栄a tất cả thành viên 
Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này. 

13. Nghị quyết theo hình thức lấy Ủ kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý 
kiến tán thành c栄a 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. 

14. Ch栄 tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị 
cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được 
tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có Ủ kiến phản đối về nội dung biên bản 
trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản 
trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ kỦ c栄a 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 kỦ c栄a ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc 
họp. 

15. Hội đồng quản trị có thể thành lập một số tiểu ban trực thuộc và uỷ quyền cho các 
tiểu ban trực thuộc theo quy định. Thành viên c栄a tiểu ban có thể gồm một hoặc 
nhiều thành viên c栄a Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài 
theo quyết định c栄a Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được 
uỷ thác, các tiểu ban phải tuân th栄 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 c栄a tiểu ban nhưng (a) phải đảm 
bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên c栄a tiểu ban 
và (b) nghị quyết c栄a các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự 
và biểu quyết tại phiên họp c栄a tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị. 

16. Việc thực thi quyết định c栄a Hội đồng quản trị, hoặc c栄a tiểu ban trực thuộc Hội 
đồng quản trị, hoặc c栄a người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị 
được coi là có giá trị pháp lỦ kể cả trong trong trường hợp việc bầu, chỉ định thành 
viên c栄a tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị có thể có sai sót. 
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VIII.  T蔚NGă GIÁMă Đ渦Că ĐI陰Uă HÀNH,ă CÁNă B浦ă QU謂Nă LÝ KHÁC VÀ 
NG姶云IăPH影ăTRÁCH QU謂NăTR卯,ăTH姶 KÝ CÔNG TY 

Đi隠uă31.ăT鰻ăch泳căb瓜ămáyăqu違n lý 

Hệ thống quản lỦ c栄a Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lỦ chịu trách nhiệm trước Hội 
đồng quản trị và trực thuộc sự lãnh đạo c栄a Hội đồng quản trị. Công ty có một (01) 
Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc và một Kế toán trưởng. Việc bổ nhiệm miễn 
nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên được thực hiện bằng nghị quyết Hội đồng 
quản trị được thông qua một cách hợp thức. 
Đi隠u 32.ăCánăb瓜ăqu違nălỦ 

1. Theo đề nghị c栄a Tổng giám đốc và được sự chấp thuận c栄a Hội đồng quản trị, 
Công ty được tuyển d映ng cán bộ quản lỦ cần thiết, với số lượng và chất lượng phù 
hợp với cơ cấu và thông lệ quản lỦ Công ty do Hội đồng quản trị đề xuất tùy từng 
thời điểm. Cán bộ quản lỦ phải có sự mẫn cán cần thiết để các hoạt động và tổ 
chức c栄a Công ty đạt được các m映c 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 do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những 
cán bộ quản lỦ khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo Ủ kiến c栄a 
Tổng giám đốc. 

Đi隠uă33.ăB鰻ănhiệm,ămi宇nănhiệm,ănhiệmăv映 vƠăquy隠năh衣n c栄aăT鰻ngăgiámăđ嘘c 

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác 
làm Tổng giám đốc; kỦ hợp đồng trong đó quy định mức lương, thù lao, lợi ích và 
các điều khoản khác liên quan khác. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi 
c栄a Tổng giám đốc phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và 
được nêu trong Báo cáo thường niên c栄a Công  ty. 

2. Nhiệm kỳ c栄a Tổng giám đốc là năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc 
bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng 
giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức v映 này. 

3. Tổng giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau: 

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

b. Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết c栄a Hội đồng quản 
trị, bao gồm việc thay mặt Công ty kỦ kết các hợp đồng tài chính và thương mại, 
tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày c栄a Công ty theo 
những thông lệ quản lỦ tốt nhất; 

c. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lỦ mà Công ty cần tuyển d映ng để 
Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm nhằm thực hiện các hoạt động 
quản lỦ tốt theo đề xuất c栄a Hội đồng quản trị, và tư vấn để Hội đồng quản trị 
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quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác c栄a hợp đồng  
lao động c栄a cán bộ quản lý; 

d. Tham khảo Ủ kiến c栄a 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 c栄a họ; 

e. Chậm nhất vào ngày 15 tháng 12 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 c栄a ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính 
năm (05) năm; 

f. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lỦ c栄a Công ty; 

g. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quỦ c栄a Công ty (sau đây 
gọi là bản dự toán) ph映c v映 hoạt động quản lỦ dài hạn, hàng năm và hàng quý 
c栄a Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng 
cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển 
tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình để Hội đồng quản trị 
thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế c栄a Công 
ty; 

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

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

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

Đi隠uă34. Th逢ăký Công ty 

Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Thư kỦ Công ty với nhiệm kỳ và 
những điều khoản theo quyết định c栄a Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi 
nhiệm Thư kỦ Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành 
về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lỦ Thư kỦ 
Công ty tùy từng thời điểm. Thư kỦ Công ty có trách nhiệm: 

1. Thừa hành Hội đồng quản trị để thực hiện công tác triệu tập, chuẩn bị hậu cần, 
tổng hợp tài liệu tại các cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông; 

2. Tham dự, ghi chép Biên bản các cuộc Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông. 
Thư kỦ Công ty phải kỦ tên vào các Biên bản cuộc họp và chịu trách nhiệm về tính 
trung thực, chính xác c栄a nội dung trong các Biên bản; 

3. Hỗ trợ, giúp việc cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, các 曳y 
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ban c栄a Hội đồng quản trị và các Ban chuyên trách trực thuộc Hội đồng quản trị 
trong việc thực hiện các chức năng, quyền hạn được giao; 

4. Quản lỦ, lưu trữ, bảo mật, trích xuất và cung cấp (khi cần thiết) đối với các thông 
tin về quản trị Công ty; bản sao Biên bản cuộc họp, Nghị quyết và Quyết định c栄a 
Hội đồng quản trị; thông tin về cổ đông, danh sách cổ đông; và các thông tin khác 
có liên quan đến tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh c栄a Công ty; 

5. Chịu sự chỉ đạo, điều phối từ Ph映 trách Quản trị Công ty trong việc triển khai các 
chức năng c栄a Ph映 trách Quản trị Công ty; 

6. Quyền và nghĩa v映 khác theo quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty và 
quy định pháp luật. 

Đi隠u 35. Ng逢運iăph映ătrách qu違nătr鵜ăcông ty 

1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người ph映 trách quản trị 
công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. 
Người ph映 trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty. Nhiệm 
kỳ và những điều khoản theo quyết định c栄a Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị 
có thể bãi nhiệm Người ph映 trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với 
các quy định pháp luật hiện hành về lao động. 

2. Người ph映 trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: 

a. Am hiểu về pháp luật; 
b. Có kiến thức và kinh nghiệm trong hoạt động tổ chức và quản trị Công ty; 

c. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện 
kiểm toán các báo cáo tài chính c栄a Công ty; 

d. Các tiêu chuẩn khác theo quy định c栄a pháp luật và quyết định c栄a HĐQT. 

e. Người ph映 trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa v映 sau: 

f. Quản lý, điều phối tất cả vấn đề hậu cần, tài liệu, diễn biến, truyền đạt và công 
bố thông tin liên quan đến các cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ 
đông; 

g. Tư vấn cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, các 曳y ban c栄a 
Hội đồng quản trị và các Ban chuyên trách trực thuộc Hội đồng quản trị về chức 
năng, nhiệm v映, vai trò, trách nhiệm trong Công ty để đảm bảo tuân th栄 quy định 
tại Điều lệ này, hệ thống quản trị nội bộ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật 
Chứng khoán và pháp luật hiện hành; 

h. Cố vấn cho Hội đồng quản trị và tổ chức triển khai các nghiệp v映 liên quan đến: 
Cổ đông, quan hệ cổ đông, công bố thông tin, bảo mật thông tin, pháp chế, giám 
sát tuân th栄, tổ chức cán bộ, chính sách, tái cấu trúc, nhằm đáp ứng các yêu cầu 
được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và pháp luật hiện 
hành; 
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i. Tổ chức và theo dõi việc thực hiện các lộ trình để hoàn thiện hệ thống quản trị 
Công ty và tham vấn cho Hội đồng quản trị về các thông lệ quản trị Công ty để 
đáp ứng nhu cầu c栄a Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông; 

j. Là cầu nối, truyền đạt thông tin giữa Hội đồng quản trị, các 曳y ban c栄a Hội 
đồng quản trị, các Ban chuyên trách trực thuộc Hội đồng quản trị, Ban Điều 
hành trong quá trình vận hành hệ thống quản trị Công ty; 

k. Là đầu mối liên lạc, tiếp nhận thông tin và tham gia giải quyết các Ủ kiến, khiếu 
nại, thắc mắc về quyền lợi c栄a cổ đông; 

l. KỦ duyệt và đóng dấu vào các văn bản, chứng từ thuộc phạm vi công việc được 
栄y quyền hoặc được phân công, phân nhiệm; 

m. Quyền và nghĩa v映 khác theo Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, quyết định c栄a 
Hội đồng quản trị và quy định pháp luật hiện hành. 

IX.  曳YăBAN KI 韻MăTOÁN 

Đi隠uă36. C挨ăc医u,ăthành ph亥nă曳y ban ki吋mătoán 

1. 曳y ban kiểm toán là cơ quan chuyên môn thuộc Hội đồng quản trị. 曳y ban kiểm 
toán bao gồm từ hai (02) thành viên trở lên. Ch栄 tịch 曳y ban kiểm toán phải là 
thành viên độc lập Hội đồng quản trị, các thành viên khác phải là các thành viên 
Hội đồng quản trị không điều hành. 

2. Việc bổ nhiệm Ch栄 tịch 曳y ban kiểm toán và các thành viên khác trong 曳y ban 
kiểm toán phải được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị. 

3. Thành viên 曳y ban kiểm toán phải có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và 
hoạt động c栄a công ty, không đang trong thời gian bị thi hành kỷ luật c栄a pháp 
luật hoặc Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau: 

a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính c栄a công ty; 

b. Là thành viên hay nhân viên c栄a công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện 
báo cáo tài chính c栄a công ty trong ba (03) năm liền trước đó; 

Đi隠uă37. Quy隠năvà nghĩaăv映ă曳yăbanăki吋mătoán 

曳y ban kiểm toán có quyền và nghĩa v映 sau đây: 

1. Giám sát tính trung thực c栄a báo cáo tài chính c栄a công ty và công bố chính thức 
liên quan đến kết quả tài chính c栄a công ty; 

2. Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý r栄i ro; 
3. Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt c栄a Hội 

đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao 
dịch cần có phê duyệt c栄a Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông; 

4. Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ c栄a công ty; 

5. Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong 
hợp đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình lên 
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Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt; 
6. Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan c栄a công ty kiểm toán và hiệu quả 

c栄a quá trình kiểm toán, đặc biệt trong trường hợp công ty có sử d映ng các dịch v映 
phi kiểm toán c栄a bên kiểm toán; 

7. Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân th栄 quy định c栄a pháp luật, yêu cầu c栄a cơ 
quan quản lý và quy định nội bộ khác c栄a công ty. 

Đi隠uă38. Cu瓜căhọpăc栄aă曳yăbanăki吋mătoán 

1. 曳y ban kiểm toán phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm. Biên bản họp được 
lập chi tiết, rõ ràng và phải được lưu giữ đầy đ栄. Người ghi biên bản và các thành 
viên 曳y ban kiểm toán tham dự họp phải ký tên và biên bản cuộc họp. 

2. 曳y ban kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý 
kiến bằng văn bản. Mỗi thành viên 曳y ban kiểm toán có một phiếu biểu quyết. 
Quyết định c栄a 曳y ban kiểm toán được thông qua nếu được đa số các thành viên 
dự họp tán thành, trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc 
về phía có ý kiến c栄a Ch栄 tịch 曳y ban kiểm toán. 

X. NHI烏MăV影ăC曳A THÀNH V IểNăH浦IăĐ唄NGăQU謂NăTR卯, T蔚NGăGIÁM 
Đ渦C VÀ CÁNăB浦ăQU謂NăLụăKHÁC 

Đi隠uă39.ăTráchănhiệmăcẩnătrọng 

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lỦ khác có trách nhiệm 
thực hiện các nhiệm v映 c栄a mình, kể cả những nhiệm v映 với tư cách thành viên các tiểu 
ban c栄a Hội đồng quản trị, một cách trung thực vì lợi ích cao nhất c栄a Công ty và với 
mức độ cẩn trọng mà một người thận trọng phải có khi đảm nhiệm vị trí tương đương 
và trong hoàn cảnh tương tự. 
Đi隠uă40.ăTráchănhiệmătrung th詠căvà tránhăcácăxungăđ瓜tăv隠 quy隠năl嬰i 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lỦ khác không được 
phép sử d映ng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì m映c 
đích cá nhân; đồng thời không được sử d映ng những thông tin có được nhờ chức v映 
c栄a mình để tư lợi cá nhân hay để ph映c v映 lợi ích c栄a tổ chức hoặc cá nhân khác. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lỦ khác có nghĩa v映 
thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích 
c栄a Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao 
dịch hoặc cá nhân khác. 

3. Công ty không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng 
quản trị, thành viên 曳y ban kiểm toán, Tổng giám đốc và cán bộ quản lỦ khác và 
những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những 
người này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp các khoản vay hoặc bảo lãnh nêu 
trên đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. 
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4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng 
quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến 
họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, 
Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ là 
thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các 
trường hợp sau đây: 

a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 20% 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 c栄a cán bộ quản lỦ 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 c栄a những 
thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan; 

b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% c栄a 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 c栄a cán bộ quản lỦ hoặc thành viên 
Hội đồng quản trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan 
có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành 
hợp đồng hoặc giao dịch này; 

c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng 
và hợp lỦ xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông c栄a 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. 

d. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. 

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác và những người 
có liên quan với các thành viên nêu trên không được sử d映ng các thông tin chưa được 
phép công bố c栄a công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên 
quan. 

Đi隠uă41. Tráchănhiệmăv隠 thiệtăh衣iăvƠăb欝iăth逢運ng 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lỦ khác vi phạm 
nghĩa v映, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa v映 c栄a 
mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những 
thiệt hại do hành vi vi phạm c栄a mình gây ra. 

2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên 
quan trong các v映 khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các v映 việc dân sự, hành 
chính và không phải là các v映 kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó 
đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lỦ, nhân viên hoặc là 
đại diện được Công ty uỷ quyền hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu c栄a 
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Công ty với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lỦ, nhân viên hoặc 
đại diện theo uỷ quyền c栄a Công ty với điều kiện người đó đã hành động trung 
thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích hoặc không chống lại lợi ích cao nhất c栄a Công 
ty, trên cơ sở tuân th栄 luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó 
đã vi phạm những trách nhiệm c栄a mình. Khi thực hiện chức năng, nhiệm v映 hoặc 
thực thi các công việc theo 栄y quyền c栄a Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, 
cán bộ quản lỦ, nhân viên hoặc là đại diện theo 栄y quyền c栄a Công ty được Công 
ty bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các v映 khiếu nại, kiện, khởi tố 
(trừ các v映 kiện do Công ty là người khởi kiện) trong các trường hợp sau: 

a. Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích và không mâu thuẫn với 
lợi ích c栄a Công ty; 

b. Tuân th栄 luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện trách 
nhiệm c栄a mình. 

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

XI.  QUY陰NăĐI陰UăTRA S蔚ăSÁCHăVÀăH唄ăS愛ăCÔNGăTY  

Đi隠uă42. Quy隠năđi隠uătraăs鰻ăsáchăvƠăh欝 s挨 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập tại khoản 3 Điều 27 Điều lệ này có quyền trực 
tiếp hoặc qua người được uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra danh sách 
cổ đông, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao ch映p hoặc trích l映c các hồ 
sơ đó trong giờ làm việc và tại tr映 sở chính c栄a công ty. Yêu cầu kiểm tra do đại 
diện được uỷ quyền c栄a cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền c栄a cổ đông mà 
người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng c栄a giấy uỷ quyền này. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác có quyền 
kiểm tra sổ đăng kỦ cổ đông c栄a Công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách và 
hồ sơ khác c栄a Công ty vì những m映c đích liên quan tới chức v映 c栄a mình với 
điều kiện các thông tin này phải được bảo mật. 

3. Công ty phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng 
nhận đăng kỦ doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài 
sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội 
đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo c栄a Hội đồng quản trị, báo cáo tài 
chính năm, sổ sách kế toán và bất cứ giấy  tờ nào khác theo quy định c栄a pháp luật 
tại tr映 sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và cơ quan đăng kỦ 
kinh doanh được thông báo về địa điểm  lưu trữ các giấy tờ này. 

4. Điều lệ Công ty phải được công bố trên website c栄a Công ty. 
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XII.  CÔNGăNHỂNăVIểNăVÀăCÔNGăĐOÀNă 
Đi隠uă43. Công nhân viên và công đoƠn 

1. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên 
quan đến việc tuyển d映ng, 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 lỦ. 

2. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên 
quan đến quan hệ c栄a Công ty với các tổ chức Công đoàn theo các chuẩn mực, 
thông lệ và chính sách quản lỦ tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại 
Điều lệ này, các quy chế c栄a Công ty và quy định pháp luật hiện hành. 

XIII.  PHỂNăPH渦IăL営IăNHU一Nă 
Đi隠u 44. Phơnăph嘘iăl嬰i nhu壱n 

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 c栄a Công ty. 

2. Theo quy định c栄a 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 c栄a 
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 th映 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 kỦ chứng khoán Việt Nam. 

6. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị 
quyết xác định một ngày c映 thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, 
những người đăng kỦ với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán 
khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận 
thông báo hoặc tài liệu khác. 

7. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định 
c栄a pháp luật. 
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XIV.  TÀI KH O謂Nă NGÂN HÀNG,ă NĔMă TÀIă CHÍNHă VÀă H烏ă TH渦NGă K蔭 
TOÁN 

Đi隠uă45.ăTƠiăkho違năngân hàng 

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

2. Theo sự chấp thuận trước c栄a 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 c栄a pháp 
luật. 

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

Đi隠uă46.ăNĕmătƠiăchính 

Năm tài chính c栄a Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên c栄a tháng 01 hàng năm và kết thúc 
vào ngày thứ 31 c栄a tháng 12 Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng 
nhận đăng kỦ doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 31 c栄a tháng 12 ngay sau ngày 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó. 
Đi隠uă47.ăCh院ăđ瓜 k院ătoán 

1. Chế độ kế toán Công ty sử d映ng là Chế độ Kế toán Việt Nam hoặc chế độ kế toán 
khác được Bộ Tài chính chấp thuận. 

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt. Công ty lưu giữ hồ sơ kế  toán theo 
loại hình c栄a các hoạt động kinh doanh mà Công ty tham gia. Những hồ sơ này 
phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đ栄 để chứng minh và giải  trình các 
giao dịch c栄a Công ty. 

3. Công ty sử d映ng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán. 

XV.  BÁOăCÁOăTH姶云NGăNIểN, TRÁCH NH I烏MăCÔNGăB渦ăăTHÔNG TIN, 
THÔNG BÁO RA CÔ NG CHÚNG 

Đi隠uă48. Báo cáo tài chínhănĕm, sáu tháng  

1. Công ty phải lập bản báo cáo tài chính năm theo quy định c栄a pháp luật cũng như 
các quy định c栄a Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán 
theo quy định tại Điều 50 Điều lệ này, và trong thời hạn 120 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, Trung tâm Giao dịch chứng khoán (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 kinh doanh phản 
ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ c栄a Công ty trong 
năm tài chính, bảng cân đối kế toán phản ánh một cách trung thực và  khách quan 
tình hình hoạt động c栄a Công ty tính đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu 
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chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. 

3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo sáu tháng theo các quy định c栄a Uỷ ban 
Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Giao dịch chứng khoán (Sở giao dịch chứng 
khoán) và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và cơ quan đăng kỦ kinh doanh theo các 
quy định c栄a Luật doanh nghiệp. 

4. Các báo cáo tài chính được kiểm toán (bao gồm Ủ kiến c栄a kiểm toán viên), báo 
cáo sáu tháng c栄a Công ty phải được công bố trên website c栄a Công ty. 

5. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao ch映p bản báo 
cáo tài chính năm được kiểm toán, báo cáo sáu tháng trong giờ làm việc c栄a Công 
ty, tại tr映 sở chính c栄a Công ty và phải trả một mức phí hợp lỦ cho việc sao ch映p. 

Đi隠u 49. Báo cáo th逢運ngăniên 

 Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định c栄a pháp luật 
về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

XVI.  KI韻MăTOÁNăCÔNG TY  

Đi隠uă50.ăKi吋m 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 栄y quyền cho Hội đồng 
quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động 
kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều 
kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị. Công ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài 
chính năm cho Công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính. 

2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính năm 
phản ánh các khoản thu chi c栄a Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó 
cho Hội đồng quản trị trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

3. Bản sao c栄a báo cáo kiểm toán được gửi đính kèm báo cáo tài chính năm c栄a 
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 Ủ kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến kiểm toán. 

XVII.  CONăD遺Uă 
Đi隠u 51. Con d医u 

1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức c栄a Công ty và con 
dấu được khắc theo quy định c栄a luật pháp. 

2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử d映ng và quản lỦ con dấu theo quy định c栄a 
pháp luật hiện hành. 
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XVIII.  CH遺MăD永TăHO萎T Đ浦NGăVÀ THANH LÝ  

Đi隠uă52.ăCh医măd泳tăho衣t đ瓜ng 

1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau: 

a. Khi kết thúc thời hạn hoạt động c栄a Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn; 
b. Tòa án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định c栄a pháp luật hiện hành; 

c. Giải thể trước thời hạn theo quyết định c栄a Đại hội đồng cổ đông; 
d. Các trường hợp khác theo quy định c栄a pháp luật. 

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

Đi隠u 53. Giaăh衣năho衣tăđ瓜ng 

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 c栄a Công ty theo đề nghị c栄a Hội đồng quản trị. 

2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu c栄a các 
cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được 栄y 
quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Đi隠uă54. Thanh lý 

1. Tối thiểu sáu (06) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động c栄a Công ty hoặc 
sau khi có một quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban 
thanh lỦ gồm ba (03) thành viên. Hai (02) thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ 
định và một (01) thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một Công ty kiểm 
toán độc lập. Ban thanh lỦ chuẩn bị các quy chế hoạt động c栄a mình. Các thành 
viên c栄a 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 lỦ được Công ty ưu tiên 
thanh toán trước các khoản nợ khác c栄a Công ty. 

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

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

a. Các chi phí thanh lý; 

b. Tiền lương và chi phí bảo hiểm cho công nhân viên; 

c. Thuế và các khoản nộp cho Nhà nước; 
d. Các khoản vay (nếu có); 
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e. Các khoản nợ khác c栄a Công ty; 
f. Số dư còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ m映c (a) đến (đ) trên 

đây được phân chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán 
trước. 

XIX.  GI謂IăQUY蔭TăTRANHăCH遺PăN浦IăB浦ă 
Đi隠uă55.ăGi違iăquy院tătranhăch医păn瓜i b瓜 

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động c栄a 
Công ty hay tới quyền và nghĩa v映 c栄a các cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công 
ty, Luật doanh nghiệp, các luật khác hoặc các quy định hành chính quy định giữa: 

a. Cổ đông với Công ty; 

b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hay cán bộ quản lý; 

Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà 
giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Ch栄 tịch Hội đồng 
quản trị, Ch栄 tịch Hội đồng quản trị ch栄 trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng 
bên trình bày các yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp trong vòng 15 ngày làm việc 
kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị 
hay Ch栄 tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu 曳y ban kiểm toán 
chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tư cách là trọng tài cho quá trình giải 
quyết tranh chấp. 

2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi 
bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định c栄a trung gian hoà giải không được 
các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Tòa án. 

3. Các bên tự chịu chi phí c栄a mình có liên quan tới th栄 t映c thương lượng và hoà 
giải. Việc thanh toán các chi phí c栄a Tòa án được thực hiện theo phán quyết c栄a 
Tòa án. 

XX.  B蔚ăSUNG VÀ S盈AăĐ蔚IăĐI陰UăL烏ă 
Đi隠uă56. B鰻 sung và s穎aăđ鰻iăĐi隠u 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 c栄a pháp luật có liên quan đến hoạt động 
c栄a Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có 
những quy định mới c栄a pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này 
thì những quy định c栄a pháp luật đó đương nhiên được áp d映ng và điều chỉnh hoạt 
động c栄a Công ty. 

XXI.  NGÀYăHI烏U L衛C  

Đi隠u 57.ăNgƠyăhiệu l詠c 

1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 57 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ 
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phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư nhất trí thông qua ngày … tháng … năm 
202… tại thành phố Hồ Chí Minh và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn c栄a Điều 
lệ này. 

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

a. Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước c栄a địa phương; 
b. Năm (05) bản đăng kỦ tại cơ quan chính quyền theo quy định c栄a Uỷ ban nhân 

dân Tỉnh, Thành phố; 
c. Bốn (04) bản lưu giữ tại Tr映 sở chính c栄a Công ty. 

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức c栄a Công ty. 

4. Các bản sao hoặc trích l映c Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ kỦ c栄a Ch栄 tịch 
Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng 
quản trị. 

Ch英ăký c栄aăng逢運iăđ衣iădiệnătheo pháp lu壱tăc栄a Công ty 

 

 

 

 

 

PH萎MăQU渦CăKHÁNH 

Ch泳căv映: Ch栄ăt鵜chăH瓜iăđ欝ngăQu違nătr鵜 
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QUY CH蔭 N浦I B浦 V陰 QU謂N TR卯 
CÔNG TY C蔚 PH井N T一PăĐOÀNăCNT 

(Ban, hành kèm Nghị quyết số:      /ĐHĐCĐ-NQ/2022 ngày    tháng    năm 2022  
c栄a ĐHĐCĐ) 

-----*** ----- 

CH姶愛NGăI: QUYăĐ卯NH CHUNG 

Đi隠u 1. ụănghĩaăvƠăph衣măviăđi隠u ch雨nh 

1. Quy chế này được ban hành dựa trên Điều lệ tổ chức và hoạt động c栄a Công ty 
Cổ phần Tập đoàn CNT, Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và vận d映ng 
những thông lệ tốt nhất về quản trị Công ty đại chúng được khuyến nghị thực 
hiện. 

2. Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty nhằm bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp c栄a cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, 
đạo đức nghề nghiệp c栄a các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, 
曳y ban kiểm toán và cán bộ quản lý khác c栄a Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT. 

3. Những nội dung chưa được quy định trong Quy chế này hoặc có sự mâu thuẫn 
với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty thì được ưu tiên điều chỉnh bởi những 
quy định c栄a pháp luật và Điều lệ Công ty. 

4. Quy chế này được áp d映ng trong mọi phạm vi và cấp độ quản trị, điều hành hoạt 
động c栄a Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT. 

Đi隠u 2. Gi違i thích thu壱t ng英 

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. “Luật doanh nghiệp” nghĩa là Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc 

hội thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các 
văn bản hướng dẫn thi hành. 

2. “Luật chứng khoán” nghĩa là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc 
hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các 
văn bản hướng dẫn thi hành. 

3. “Quản trị Công ty” nghĩa 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 c栄a 
cổ đông và những người liên quan đến Công ty. Các nguyên tắc quản trị công ty 
bao gồm: 

- Đảm bảo một cơ cấu quản trị hợp lý và hiệu quả; 
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- Đảm bảo hiểu quả hoạt động c栄a Hội đồng quản trị, nâng cao trách nhiệm c栄a 
HĐQT đối với cổ đông. 

- Đảm bảo quyền lợi c栄a cổ đông và những người có liên quan; 

- Đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông; 
4. “Công ty” nghĩa là Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT. 

5. “ĐHĐCĐ” nghĩa là ĐHĐCĐ c栄a Công ty 

6. “HĐQT” nghĩa là Hội đồng quản trị 
7. “TGĐ” nghĩa là Tổng Giám đốc 

8. “Phó TGĐ” nghĩa là Phó Tổng Giám đốc 

9. “UBKT” nghĩa là 曳y ban kiểm toán c栄a Công ty 

10. “Người có liên quan” là những tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián 
tiếp với Công ty trong các trường hợp được quy định c映 thể tại Khoản 23 Điều 4 
Luật Doanh nghiệp; cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường 
hợp được quy định c映 thể tại Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán. 

11. “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành” là thành viên Hội đồng quản trị 
không giữ chức v映 Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và 
những người điều hành khác theo quy định c栄a Điều lệ Công ty. 

12. “UBCKNN” nghĩa là 曳y ban Chứng khoán Nhà nước 

13. “TTLKCK” nghĩa là Trung tâm Lưu kỦ Chứng khoán Việt Nam 

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. 

Đi隠u 3. Mô hình t鰻 ch泳c, qu違n lý và ho衣tăđ瓜ng c栄a Công ty 

Công ty được tổ chức và quản trị dựa trên mô hình được quy định tại điểm b Khoản 1 
Điều 137 Luật Doanh nghiệp, bao gồm các cơ quan sau: 

1. ĐHĐCĐ gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất 
c栄a Công ty. 

2. Hội đồng quản trị, 曳y ban c栄a Hội đồng quản trị và Ban chuyên trách (nếu có) 
trực thuộc Hội đồng quản trị: 

a) HĐQT do ĐHDCĐ bầu chọn và hoạt động theo nhiệm kỳ. HĐQT là cơ quan 
trung tâm trong hệ thống quản trị - điều hành Công ty, quyết định toàn bộ 
quyết sách c栄a Công ty, trừ các quyết định thuộc thẩm quyền c栄a ĐHĐCĐ và 
thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động quản trị - điều hành Công ty; 

b) Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một 
(11) người. Tối thiểu một phần ba (1/3) thành viên HĐQT phải là thành viên 
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không điều hành và tối thiểu một phần năm (1/5) thành viên HĐQT phải là 
thành viên HĐQT độc lập. Thành viên HĐQT không điều hành và Thành viên 
HĐQT độc lập thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động quản trị - điều 
hành c栄a Công ty; 

c) HĐQT thành lập 曳y ban kiểm toán để thực hiện các chức năng HĐQT; 

d) HĐQT bổ nhiệm Ph映 trách Quản trị Công ty, (các) Thư kỦ Công ty để thực 
hiện chức năng tham mưu, tư vấn, hỗ trợ và giúp việc cho HĐQT trong công 
tác quản trị - điều hành Công ty. 

3. Ban Tổng giám đốc: 

a) Ban Tổng giám đốc là cơ quan điều hành và chịu trách nhiệm trước HĐQT, 
thực hiện các thẩm quyền điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh 
c栄a Công ty. 

b) Thành phần Ban Tổng giám đốc bao gồm: 01 (một) Tổng giám đốc và các Phó 
Tổng giám đốc do HĐQT bổ nhiệm. 

4. Chức năng, nhiệm v映, thẩm quyền và trách nhiệm c栄a các cơ quan nêu trên được 
quy định chi tiết tại Điều lệ Công ty. 

CH姶愛NGăII : Đ萎I H浦I C蔚 ĐÔNG 

Đi隠u 4. Th運iăđi吋m phát sinh quy隠n,ănghĩaăv映 c栄a c鰻 đông 

1. Đối với cổ phiếu lưu kỦ, thời điểm phát sinh quyền, nghĩa v映 c栄a cổ đông là thời 
điểm tài khoản lưu kỦ chứng khoán c栄a cổ đông mở tại một thành viên lưu kỦ 
chứng khoán ghi có số dư cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT. Đối với cổ 
phiếu chưa lưu kỦ, thời điểm phát sinh quyền, nghĩa v映 c栄a cổ đông là thời điểm 
tên và các thông tin về cổ đông được ghi vào Sổ đăng kỦ cổ đông c栄a Công ty. 

2. Sổ đăng kỦ cổ đông c栄a Công ty và danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu kỦ 
Chứng khoán Việt Nam cung cấp cho Công ty là căn cứ duy nhất để xác định tư 
cách, quyền và nghĩa v映 c栄a cổ đông. 

Đi隠u 5. Quy隠năvƠănghĩaăv映 c栄a c鰻 đông 

Cổ đông có đầy đ栄 các quyền và nghĩa v映 được quy định tại Điều 115, Điều 119 c栄a 
Luật doanh nghiệp và tại Điều lệ Công ty quy định. 

Đi隠u 6. Trình t詠, th栄 t映c tri ệu t壱p cu瓜c họpăĐHĐCĐ 

1. Hội đồng quản trị triệu tập ĐHĐCĐ thường niên hoặc bất thường theo các 
trường hợp được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Trình tự, 
th栄 t映c triệu tập các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên hoặc ĐHĐCĐ bất thường 
phải được thực hiện đúng theo quy định c栄a Điều lệ Công ty. 
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2. Người triệu tập ĐHĐCĐ có thể tự mình hoặc thông qua những người được phân 
công, ph映 trách thực hiện những nhiệm v映 sau đây: 

a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; 

b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông; 
c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp; 

d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; 

e) Dự thảo Nghị quyết c栄a ĐHĐCĐ theo nội dung dự kiến c栄a cuộc họp; danh 
sách và thông tin chi tiết c栄a các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên 
HĐQT; 

f) Xác định thời gian và địa điểm họp; 

g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định; 

h) Các công việc khác ph映c v映 cuộc họp. 

3. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ. 
Công ty thực hiện công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham 

dự ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng kỦ cuối cùng. Việc lập danh sách cổ 
đông dựa trên dữ liệu mà Trung tâm lưu kỦ Chứng khoán cung cấp trong thời hạn 02 
(hai) ngày làm việc kể từ ngày đăng kỦ cuối cùng. 

4. Công ty cố gắng tối đa trong việc áp d映ng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ 
đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tốt 
nhất, bao gồm hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua họp Đại hội đồng cổ 
đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại 
Điều 140 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

5. Thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ 

Thông báo họp ĐHĐCĐ được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, 
đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử c栄a Công ty và 曳y ban chứng khoán 
Nhà nước, Trung tâm Giao dịch chứng khoán (Sở giao dịch chứng khoán). Người 
triệu tập họp ĐHĐCĐ phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh 
sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 (hai mươi mốt) ngày trước ngày khai 
mạc họp ĐHĐCĐ (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp 
lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp ĐHĐCĐ, các tài 
liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông 
hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử c栄a Công ty. Trong trường hợp tài liệu 
không được gửi kèm thông báo họp ĐHĐCĐ, thông báo mời họp phải nêu rõ đường 
dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm: 

a) Chương trình họp, các tài liệu sử d映ng trong cuộc họp; 
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b) Danh sách và thông tin chi tiết c栄a các ứng viên trong trường hợp bầu thành 
viên Hội đồng quản trị; 

c) Phiếu biểu quyết; 

d) Mẫu chỉ định đại diện theo 栄y quyền dự họp; 

e) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp 

6. Trình tự, th栄 t映c họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến/trực tuyến kết hợp với trực 
tiếp và bỏ phiếu điện tử. 

a) Việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 
18 Điều lệ Công ty; Khoản 5 Điều 6 Quy chế này. 

b) Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp 
với trực tuyến và bỏ phiếu điện tử phải quy định rõ cách thức đăng kỦ và tham 
dự họp trực tuyến, cách thức bỏ phiếu điện tử và phải nêu rõ đường dẫn đến 
toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận. 

c) Cổ đông hoặc người đại diện theo 栄y quyền (nếu có) tham dự họp thông qua 
hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ 
đông trực tuyến để thực hiện đăng kỦ tham dự họp. Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ 
đông một (01) tên đăng nhập kèm mật khẩu tương ứng để truy cập vào hệ 
thống nêu trên. Hướng dẫn c映 thể sẽ được ghi trong thông báo họp Đại hội 
đồng cổ đông và Quy chế tổ chức c栄a từng cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

d) Việc 栄y quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và 
bỏ phiếu điện tử thực hiện theo quy định tại Điều 16 Điều lệ Công ty, Điều 8 
Quy chế này và những cách thức khác được quy định tại thông báo họp Đại 
hội đồng cổ đông. 

Đi隠u 7. Tham d詠 Cu瓜c họpăĐHĐCĐ 

1. Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông dự họp có quyền trực tiếp tham dự và 
biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử 
khác hoặc 栄y quyền cho đại diện c栄a mình tham dự, biểu quyết tại cuộc họp. 
Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo 栄y quyền thì phải xác định c映 
thể số cổ phần c栄a mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông không xác định 
phần vốn góp, số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo 栄y quyền, phần 
vốn góp, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo 栄y 
quyền. 

2. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ có thể được thực hiện theo 
một trong các hình thức sau: 

a) Cổ đông lập Giấy 栄y quyền bằng văn bản với hình thức và nội dung phù hợp 
với quy định pháp luật dân sự; 
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b) Cổ đông sử d映ng Giấy 栄y quyền theo mẫu c栄a Công ty được gửi kèm theo 
thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Đồng thời phải có chữ ký theo quy 
định sau đây: 

- Trường hợp cổ đông cá nhân là người uỷ quyền thì giấy 栄y quyền phải có chữ ký 
c栄a cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật c栄a pháp nhân được uỷ 
quyền dự họp; 

- Trường hợp cổ đông pháp nhân là người uỷ quyền thì giấy 栄y quyền phải có chữ 
ký c栄a người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật c栄a cổ đông 
pháp nhân và cá nhân, người đại diện theo pháp luật c栄a pháp nhân được uỷ 
quyền dự họp; 

3. Việc chỉ định đại diện theo 栄y quyền c栄a Cổ đông trong các trường hợp khác 
ngoài Khoản 2 Điều này phải được thực hiện bằng văn bản giấy với nội dung 
đáp ứng các quy định tại pháp luật dân sự hiện hành. 

4. Khi tham dự Hội nghị trực tiếp, cổ đông, người đại diện theo 栄y quyền c栄a cổ 
đông phải mang theo và xuất trình Thông báo mời họp, Giấy tờ chứng thực cá 
nhân, Giấy 栄y quyền (hoặc Văn bản 栄y quyền, hoặc Thông báo 栄y quyền) và các 
giấy tờ liên quan khác (nếu có) để Ban Tổ chức kiểm tra và thực hiện th栄 t映c 
đăng kỦ tham dự Cuộc họp. 

Đi隠u 8. Trình t 詠 cu瓜c họpăĐHĐCĐ 

1. Đại biểu và khách mời tham dự cuộc họp: 

HĐQT có thể mời một số Cơ quan quản lỦ Nhà nước, Kiểm toán độc lập, Ngân hàng, 
Tổ chức tín d映ng, Đối tác, Chuyên gia và các cá nhân, tổ chức khác không sở hữu cổ 
phần c栄a Công ty đến tham dự để dự thính, quan sát, hoặc cho ý kiến (khi Đoàn ch栄 
tọa có yêu cầu) tại cuộc họp. 

2. Đăng kỦ cổ đông tham dự cuộc họp: 

a) Việc đăng kỦ cổ đông/Người đại diện theo 栄y quyền c栄a cổ đông tham dự phải 
được thực hiện trước khi khai mạc Hội nghị cho đến cổ đông/người đại diện 
theo 栄y quyền c栄a cổ đông có mặt đăng kỦ hết; 

Cách thức đăng kỦ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định rõ 
tại Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông chọn hình thức đăng kỦ 
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo cách thức đã ghi trong thông báo, bao 
gồm:  

- Tham dự và biểu quyết/bầu cử trực tiếp tại cuộc họp; 

- 曳y quyền cho một đại diện khác tham dự và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp 
và tuân th栄 quy định tại Khoản 2 Điều này; (Trường hợp có nhiều hơn một đại 
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diện được cử thì phải xác định c映 thể số cổ phần và số phiếu bầu cử/biểu quyết 
được uỷ quyền cho mỗi đại diện). 

- Tham dự và biểu quyết/bầu cử thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện 
tử hoặc hình thức điện tử khác; 

- Gửi phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư 
điện tử phù hợp với quy định tại Điều lệ c栄a công ty và Quy chế này; 

- Các hình thức đăng kỦ tham dự họp Đại hội đồng cổ đông khác phù hợp với 
quy định c栄a Pháp luật. 

b) Cổ đông/Người đại diện theo 栄y quyền c栄a cổ đông sau khi đăng ký sẽ được 
cấp 01 (một) Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết có các nội dung sau: Mã số cổ 
đông; Họ tên Cổ đông/Người đại diện theo 栄y quyền c栄a cổ đông; số cổ phần 
có quyền biểu quyết c栄a cổ đông đó; và có đóng dấu c栄a Công ty; 

c) Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ có tổ chức bầu cử trực tiếp, Cổ đông/Người đại 
diện theo 栄y quyền c栄a cổ đông sẽ được cấp thêm 01 (một) Phiếu bầu cử. 
Phiếu bầu cử có các nội dung sau: Mã số cổ đông; Họ tên Cổ đông/Người đại 
diện theo 栄y quyền c栄a cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết c栄a cổ đông 
đó; Tổng số phiếu bầu c栄a cổ đông; Danh sách các ứng viên cần bầu cử; và có 
đóng dấu c栄a Công ty;  

d) Cổ đông/Người đại diện theo 栄y quyền c栄a cổ đông đến Hội nghị sau khi đã 
khai mạc thì vẫn được đăng kỦ và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi 
đăng kỦ. Trong trường hợp này, hiệu lực c栄a những nội dung đã được biểu 
quyết trước đó không thay đổi. 

3. Kiểm tra và công bố về tỷ lệ tham dự cuộc họp: 

a) HĐQT chỉ định Ph映 trách Quản trị Công ty và/hoặc Thư kỦ Công ty và/hoặc cá 
nhân khác chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thống kê tỷ lệ tham dự Hội nghị 
trong quá trình diễn ra cuộc họp; 

b) Tỷ lệ tham dự Hội nghị phải được công bố sau khi kết thúc việc đăng kỦ cổ 
đông tham dự và trước mỗi lần chuẩn bị lấy ý kiến biểu quyết c栄a cổ đông; 

4. Th栄 t映c khai mạc cuộc họp: 

a) Cuộc họp ĐHĐCĐ được khai mạc khi tỷ lệ tham dự Hội nghị đạt đ栄 điều kiện 
theo quy định tại Điều lệ Công ty; 

b) Ban Tổ chức phải công bố tỷ lệ tham dự Hội nghị được thống kê đến thời điểm 
khai mạc Cuộc họp; 
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c) ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua thành phần Đoàn ch栄 tọa và Ban Kiểm phiếu 
theo đề xuất từ HĐQT. Đoàn Ch栄 tọa chỉ định Ban Thư kỦ để ghi nhận Biên 
bản và Nghị quyết cuộc họp; 

d) Kể từ thời điểm Đoàn ch栄 tọa được thành lập, Ch栄 tọa thực hiện quyền điều 
hành và quyết định toàn bộ vấn đề phát sinh tại cuộc họp; 

e) Chương trình và nội dung chính c栄a cuộc họp ĐHĐCĐ được thông báo đến cổ 
đông trong Tài liệu ph映c v映 cuộc họp. Chương trình và nội dung chính c栄a Hội 
nghị phải được ĐHĐCĐ thông qua trong phiên khai mạc. Ch栄 tọa điều hành 
việc ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua chương trình và nội dung chính c栄a cuộc 
họp. 

5. Chương trình và nội dung chính c栄a cuộc họp: 

a) Các diễn biến c栄a cuộc họp đều phải được thực hiện theo đúng chương trình và 
nội dung chính c栄a cuộc họp đã được ĐHĐCĐ thông qua; 

b) Trường hợp phát sinh các vấn đề, sự kiện ngoài chương trình và nội dung 
chính c栄a cuộc họp, Ch栄 tọa có toàn quyền quyết định và thực hiện các biện 
pháp cần thiết, hợp lỦ để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo 
chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn c栄a đa số người 
dự họp; 

c) Ch栄 tọa có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đang được tổ chức đến một thời 
điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp được quy định 
Điều lệ Công ty. 

6. Thảo luận và giải đáp thắc mắc tại cuộc họp: 

a) Cổ đông/Người đại diện theo 栄y quyền c栄a cổ đông thảo luận các vấn đề thuộc 
phạm vi nội dung chương trình, thời gian đã được ĐHĐCĐ thông qua và theo 
quyết định c栄a Ch栄 tọa. Cổ đông/Người đại diện theo 栄y quyền c栄a cổ đông 
đăng kỦ nội dung thảo luận theo mẫu “Phiếu đăng kỦ nội dung thảo luận và 
đóng góp ý kiến” và chuyển về cho Ban Thư kỦ trình Ch栄 tọa xem xét, giải 
đáp; 

b) Ch栄 tọa có quyền từ chối trả lời trong trường hợp các ý kiến không được đăng 
ký, không phù hợp với nội dung chương trình đã được thông qua hoặc đã hết 
thời gian thảo luận, phát biểu ý kiến; 

c) Thắc mắc c栄a cổ đông sẽ được Ch栄 tọa trả lời trực tiếp tại cuộc họp. Việc trả 
lời sẽ được đảm bảo trong thời gian c栄a nội dung chương trình Hội nghị đã 
được thông qua hoặc theo quyết định c栄a Ch栄 tọa. Trường hợp các ý kiến 
không được trả lời hết trong khuôn khổ thời gian c栄a chương trình sẽ được 
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Công ty trả lời bằng văn bản và đăng công khai trên website c栄a Công ty trong 
thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc Cuộc họp; 

7. Biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua và bầu cử (nếu có): 

a) ĐHĐCĐ biểu quyết từng nội dung mà HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua; 
b) Đoàn ch栄 tọa điều hành th栄 t映c biểu quyết các nội dung đã trình ĐHĐCĐ; 
c) Ban kiểm phiếu và những nhân sự được phân công ph映 trách kiểm phiếu chịu 

trách nhiệm hướng dẫn Cổ đông/Người đại diện theo 栄y quyền c栄a cổ đông 
thực hiện quyền biểu quyết theo sự điều hành c栄a Đoàn ch栄 tọa; 

d) Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ có tổ chức bầu cử, Cổ đông/Người đại diện 
theo 栄y quyền c栄a cổ đông thực hiện việc bầu cử theo nguyên tắc bỏ phiếu kín 
vào Thùng phiếu. Ban Tổ chức sẽ chuẩn bị Thùng phiếu ph映c v映 bầu cử. Ban 
Kiểm phiếu phải tiến hành kiểm tra Thùng phiếu trước sự chứng kiến c栄a các 
cổ đông. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh từ Đoàn Ch栄 tọa và kết 
thúc khi Cổ đông/Người đại diện theo 栄y quyền c栄a cổ đông cuối cùng bỏ 
Phiếu bầu vào thùng phiếu; 

e) Cách thức biểu quyết và bầu cử được hướng dẫn chi tiết tại Điều 9 c栄a Quy 
chế này. 

8. Kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu/kết quả bầu cử: 

a) Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm chính trong việc thống kê kết quả biểu 
quyết/kết quả bầu cử. HĐQT phân công một số nhân sự giúp việc, hỗ trợ Ban 
kiểm phiếu để thực hiện th栄 t映c kiểm phiếu, thống kê kết quả biểu quyết/kết 
quả bầu cử; 

b) Việc thống kê kết quả biểu quyết/kết quả bầu cử được thực hiện theo nguyên 
tắc sau: 

- Kết quả biểu quyết/kết quả bầu cử được thống kê ngay sau khi th栄 t映c biểu 
quyết/bầu cử kết thúc; 

- Ban kiểm phiếu chỉ thống kê những Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu hợp lệ; 

- Ban kiểm phiếu có thể sử d映ng công nghệ hiện đại, phương tiện kỹ thuật điện tử 
và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu; 

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản kiểm phiếu, có chữ ký c栄a các 
thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước 
ĐHĐCĐ; 

c) Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, 
tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; số và tỷ lệ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu hợp 
lệ; Số và tỷ lệ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu hợp lệ; Số phiếu và tỷ lệ biểu quyết 
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(tán thành, không tán thành, không có ý kiến) đối với từng nội dung trình 
ĐHĐCĐ (trong trường hợp ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các nội dung); Số 
phiếu và tỷ lệ bầu cho từng ứng viên (trong trường hợp ĐHĐCĐ có thực hiện 
th栄 t映c bầu cử); 

d) Trưởng Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu sau khi hoàn tất kiểm phiếu. 
Biên bản kiểm phiếu được công bố trên website c栄a Công ty trong vòng 24 giờ 
làm việc, kể từ thời điểm thông qua Nghị quyết c栄a ĐHĐCĐ. 

9. Thông qua dự thảo Nghị quyết c栄a ĐHĐCĐ: 

a) Đoàn Ch栄 tọa có thể tự mình hoặc 栄y quyền cho 01 Thành viên thuộc Ban Thư 
kỦ đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết c栄a ĐHĐCĐ ghi nhận các nội dung đã 
được ĐHĐCĐ thông qua; 

b) ĐHĐCĐ biểu quyết phê chuẩn toàn văn Nghị quyết c栄a ĐHĐCĐ theo sự điều 
hành c栄a Đoàn ch栄 tọa. 

10. Bế mạc cuộc họp: 

a) Ch栄 tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ sau khi: i) Tất cả các nội dung 
trong chương trình cuộc họp đã được thảo luận, biểu quyết; và ii) kết quả biểu 
quyết đã được công bố; 

b) Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ phải được lập xong và thông qua trước khi kết 
thúc cuộc họp. Ch栄 tọa và thư kỦ phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung 
thực, chính xác c栄a nội dung Biên bản. 

11. Các công việc thực hiện sau khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm: 

a) Công bố thông tin Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết c栄a ĐHĐCĐ. 
Biên bản và Nghị quyết phải được công bố thông tin và được đăng tải lên 
website c栄a Công ty trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp; 

b) Đăng tải Biên bản Kiểm phiếu c栄a Ban kiểm phiếu lên website Công ty. Biên 
bản kiểm phiếu phải được đăng tải trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm kết thúc 
cuộc họp; 

c) Trả lời các câu hỏi, thắc mắc c栄a cổ đông tại cuộc họp. Văn bản trả lời các câu 
hỏi c栄a cổ đông do HĐQT ban hành và phải được đăng tải lên website Công ty 
trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp; 

d) Thực hiện công tác lưu trữ, bảo mật đối với: 

- Toàn bộ tài liệu, thông báo, văn bản, chứng từ do Công ty ban hành liên quan 
đến Cuộc họp; 

- Các Giấy xác nhận tham dự cuộc họp và các Văn bản/Thông báo 栄y quyền tham 
dự cuộc họp c栄a cổ đông; 
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- Danh sách Cổ đông/Người đại diện theo 栄y quyền c栄a cổ đông tham dự Hội 
nghị; 

- Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu, Phiếu đăng kỦ nội dung thảo luận và đóng góp Ủ 
kiến c栄a Cổ đông; 

- Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ, Nghị quyết c栄a ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu 
c栄a Ban kiểm phiếu. 

Đi隠u 9. Cách th泳c bi吋u quy院t, b亥u c穎 trong cu瓜c họpăĐHĐCĐ 

1. Cách thức biểu quyết tại hội nghị trực tiếp: 

a) ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết từng nội dung do HĐQT trình tại Hội nghị theo 
sự điều hành c栄a Ch栄 tọa; 

b) Đối với từng nội dung, Ch栄 tọa sẽ lần lượt đề nghị cổ đông cho Ủ kiến biểu 
quyết theo thứ tự sau: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến; 

c) Cổ đông biểu quyết từng vấn đề bằng cách chọn phương án biểu quyết trong 
Phiếu biểu quyết và bỏ vào Thùng phiếu hoặc giơ Phiếu biểu quyết theo hiệu 
lệnh từ Ch栄 tọa, hoặc người do Ch栄 tọa 栄y quyền; 

d) Ban kiểm phiếu và những nhân sự hỗ trợ việc kiểm phiếu sẽ thu thập ý kiến 
biểu quyết cổ đông đối với từng nội dung, theo thứ tự sau: Đếm Phiếu biểu 
quyết tán thành, sau đó đếm Phiếu biểu quyết không tán thành, cuối cùng đếm 
Phiếu biểu quyết không có ý kiến. 

2. Cách thức bầu cử tại hội nghị trực tiếp: 

a) Việc bầu cử được thực hiện trên nguyên tắc bỏ phiếu kín vào Thùng phiếu; 

b) Cổ đông thực hiện bầu cử theo phương thức biểu quyết theo tỷ lệ sở hữu hoặc 
bầu dồn phiếu. Đối với phương thức bầu dồn phiếu thì thực hiện theo nguyên 
tắc sau, c映 thể: 

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được 栄y quyền) c栄a cổ đông nhân với số 
ứng viên trong danh sách cần bầu; 

- Cổ đông có thể chia tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc 
dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên, hoặc 
không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trống); 

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt 
đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đ栄 số thành viên cần 
bầu; 
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- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho 
thành viên cuối cùng thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu lại thành viên đó trong số 
các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. 

c) Việc quyết định phương thức bầu cử khác ngoài phương thức bầu dồn phiếu 
phải được ĐHĐCĐ thông qua và phải được cập nhật, bổ sung vào Điều lệ 
Công ty. 

3. Ngoài phương thức bỏ phiếu trực tiếp vào hòm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông 
(hình thức hội nghị trực tiếp), với việc áp d映ng các công nghệ thông tin hiện đại để 
cổ đông có bỏ phiếu từ xa, biểu quyết thông qua họp Đại hội đồng cổ đông trực 
tuyến: 

a) Cổ đông tiến hành đăng kỦ cổ đông trên hệ thống trực tuyến và bỏ phiếu điện 
tử theo thông tin đăng nhập Công ty cung cấp. Khi cổ đông tiến hành biểu 
quyết trực tuyến, số phiếu “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” 
đối với từng nội dung biểu quyết và số phiếu bầu cử cho từng ứng viên đều 
được ghi nhận trên hệ thống trực tuyến này. 

b) Nếu có phát sinh các nội dung ngoài chương trình đại hội đã gửi cho cổ đông, 
cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu cổ đông không biểu quyết, bầu 
cử với những nội dung phát sinh thì phiếu biểu quyết, bầu cử c栄a cổ đông 
được coi là không thu về đối với những nội dung này. Cổ đông có thể thay đổi 
kết quả biểu quyết, bầu cử; biểu quyết, bầu cử bổ sung những nội dung phát 
sinh, và hệ thống trực tuyến chỉ sử d映ng kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng 
tại thời điểm kết thúc việc biểu quyết, bầu cử. 

c) Việc kiểm phiếu đối với những đại biểu tham dự hội nghị trực tiếp (nếu có) 
tuân theo quy định tại Điểm d Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều này. Đối với 
đại biểu bỏ phiếu điện tử, hệ thống trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tự động cập 
nhật và ghi nhận kết quả cuối cùng tại thời điểm kết thúc việc biểu quyết, bầu 
cử theo quy định. 

d) Kết quả kiểm phiếu được ch栄 tọa hoặc trưởng ban kiểm phiếu công bố sau khi 
có kết quả kiểm phiếu và trước khi bế mạc đại hội. 

Đi隠u 10. Biên b違n cu瓜c họpăĐHĐCĐăvƠăNgh鵜 quy院t c栄aăĐHĐCĐ 

1. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ: 
a) Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được lập thành Biên bản và có thể được ghi âm hoặc 

ghi hình và lưu trữ dưới hình thức điện tử khác, gồm các nội dung chính sau: 

- Tên, địa chỉ tr映 sở chính, mã số doanh nghiệp; 

- Thời gian và địa điểm diễn ra Cuộc họp ĐHĐCĐ; 
- Số lượng và tỷ lệ cổ phần tham dự Hội nghị; 
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- Thành phần Đoàn ch栄 tọa, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư kỦ; 
- Tóm tắt diễn biến và nội dung c栄a Hội nghị; 
- Các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và th栄 t映c bầu cử (nếu có); 

- Kết quả biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ, kết quả bầu cử (nếu có); 

- Toàn văn Nghị quyết c栄a ĐHĐCĐ và Ủ kiến phê chuẩn c栄a ĐHĐCĐ đối với 
Nghị quyết; 

- Th栄 t映c bế mạc và thời điểm kết thúc Hội nghị; 
- Chữ ký c栄a Ch栄 tọa và Thư kỦ cuộc họp. 

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và có thể được lập bằng tiếng nước ngoài (nếu xét 
thấy cần thiết). Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực 
pháp lỦ như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung Biên bản tiếng Việt và 
tiếng nước ngoài thì nội dung trong Biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp d映ng. 

b) Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ phải được công bố thông tin và được đăng tải trên 
website c栄a Công ty trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp. Việc 
công bố thông tin, đăng tải Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ có giá trị thay thế cho 
việc gửi Biên bản đến tất cả các cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; 

c) Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ được xem là bằng chứng xác thực về những công 
việc, nội dung đã được tiến hành tại cuộc họp. 

2. Nghị quyết c栄a ĐHĐCĐ: 
a) Nghị quyết c栄a ĐHĐCĐ là hình thức c映 thể hóa các nội dung đã được 

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Nghị quyết c栄a ĐHĐCĐ 
được ban hành căn cứ trên Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ; 

b) Các nội dung đã được ghi nhận trong Nghị quyết c栄a ĐHĐCĐ có giá trị thực 
hiện kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua; 

c) Trường hợp có các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết trước đó 
nhưng chưa được thực hiện hoặc đang được thực hiện, thì HĐQT phải báo cáo 
ĐHĐCĐ tại Hội nghị thường niên gần nhất và báo cáo đó phải được ĐHĐCĐ 
thông qua; 

d) Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc 
trực tuyến kết hợp trực tiếp và bỏ phiếu điện tử có giá trị tương đương nghị 
quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp. Việc yêu 
cầu h栄y bỏ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 
24 Điều lệ Công ty. 

e) Nghị quyết c栄a ĐHĐCĐ phải được công bố thông tin và được đăng tải trên 
website c栄a Công ty trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm kết thúc Cuộc họp 
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ĐHĐCĐ. Việc công bố thông tin, đăng tải Nghị quyết c栄a ĐHĐCĐ có giá trị 
thay thế cho việc gửi Nghị quyết đến tất cả các Cổ đông theo quy định tại Luật 
Doanh nghiệp; 

f) Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua bởi 100% tổng số cổ phần có quyền biểu 
quyết là hợp pháp và có hiệu lực, ngay cả khi trình tự, th栄 t映c triệu tập Hội 
nghị và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định c栄a Luật Doanh nghiệp và 
Điều lệ Công ty; 

g) Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài h栄y bỏ 
Nghị quyết ĐHĐCĐ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, thì Nghị quyết đó 
vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Quyết định h栄y bỏ Nghị quyết đó c栄a Tòa 
án, Trọng tài có hiệu lực, trừ trường hợp áp d映ng biện pháp khẩn cấp tạm thời 
theo quyết định c栄a cơ quan có thẩm quyền. 

Đi隠u 11. L医y ý ki院n c鰻 đôngăbằngăvĕnăb違n 

1. HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết c栄a 
ĐHĐCĐ khi xét thấy cần thiết vì lợi ích c栄a Công ty. 

2. Trình tự, th栄 t映c tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản; Phương thức biểu quyết bằng 
văn bản; và Trình tự triển khai việc kiểm phiếu đối với các ý kiến bằng văn bản 
được thực hiện theo quy định tại Điều 22 Điều lệ Công ty. 

3. HĐQT thành lập Ban kiểm phiếu đối với trường hợp tổ chức lấy ý kiến bằng văn 
bản. Thành phần c栄a Ban kiểm phiếu tối thiểu gồm: 

a) Ch栄 tịch HĐQT – Trưởng ban kiểm phiếu; 

b) Cổ đông không nắm giữ chức v映 quản lý tại Công ty; 

c) Ph映 trách Quản trị Công ty và/hoặc Thư kỦ Công ty. 

CH姶愛NGăIII : H浦IăĐ唄NG QU謂N TR卯 

Đi隠u 12. Tiêu chuẩnăvƠăđi隠u kiện c栄aăthƠnhăviênăHĐQT 

1. Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đ栄, không thuộc đối tượng không được quản lý 
doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp và pháp luật liên quan; 

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh c栄a Công ty và 
không nhất thiết phải là cổ đông c栄a Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty 
quy định khác; 

c) Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá năm (05) công 
ty khác. 

2. Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau: 
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a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con c栄a Công ty; 
không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con c栄a Công ty ít 
nhất trong 03 năm liền trước đó; 

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản ph映 
cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định; 

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con 
đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn c栄a Công ty; là người 
quản lý c栄a Công ty hoặc công ty con c栄a Công ty; 

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần 
có quyền biểu quyết c栄a Công ty; 

e) Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT hoặc Ban Kiểm soát (nếu 
có) c栄a Công ty trong 02 nhiệm kỳ liền trước đó. 

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về 
việc không còn đáp ứng đ栄 điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này và 
đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày 
không đáp ứng đ栄 điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành 
viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đ栄 điều kiện tại cuộc họp 
ĐHĐCĐ gần nhất hoặc triệu tập họp ĐHĐCĐ để bầu bổ sung hoặc thay thế 
thành viên độc lập Hội đồng quản trị đó trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày 
nhận được thông báo c栄a thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan. 

Đi隠u 13. Thành ph亥n,ăc挨ăc医u, nhiệm kỳ vƠăc挨ăch院 ho衣tăđ瓜ng c栄aăHĐQT 

1. Thành phần và cơ cấu HĐQT: 
a) Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 03 người và nhiều nhất 11 người. 

ĐHĐCĐ sẽ quyết định c映 thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị tương ứng 
với mỗi nhiệm kỳ; 

b) Số lượng thành viên HĐQT không điều hành chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành 
viên HĐQT; 

c) Số lượng thành viên HĐQT độc lập chiếm ít nhất 1/5 tổng số thành viên 
HĐQT; 

d) Số lượng thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành được 
xác định theo phương thức làm tròn lên đến số nguyên gần nhất. 

2. Nhiệm kỳ c栄a HĐQT: 
a) Nhiệm kỳ c栄a HĐQT là 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không 

hạn chế; 
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b) Trường hợp tất cả thành viên HĐQT cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên 
đó tiếp t映c là thành viên HĐQT cho đến khi ĐHĐCĐ bầu HĐQT mới để tiếp 
quản công việc; 

c) Thành viên HĐQT độc lập không được tại nhiệm quá 02 nhiệm kỳ liên t映c. 

3. Cơ chế hoạt động c栄a HĐQT: 
a) HĐQT là cơ quan trung tâm trong hệ thống quản trị nội bộ Công ty, có đầy đ栄 

quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm 
quyền thuộc ĐHĐCĐ. Các hoạt động quản trị - điều hành c栄a Ban Tổng giám 
đốc và các Cán bộ quản lý khác phải chịu sự giám sát, chỉ đạo c栄a HĐQT; 

b) HĐQT làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo nguyên tắc đa số. Nghị 
quyết c栄a HĐQT được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên HĐQT 
biểu quyết tán thành; 

c) HĐQT phân cấp và/hoặc phân công cho một số thành viên HĐQT thực hiện 
toàn bộ hoặc một phần thẩm quyền, hạn mức phê duyệt và chức năng, nhiệm 
v映 c栄a HĐQT; 

HĐQT xây dựng và ban hành Quy chế Hoạt động c栄a HĐQT quy định c映 thể về cơ 
chế thành lập, chức trách, nhiệm v映, quyền hạn c栄a HĐQT. 

Đi隠u 14. Th栄 t映căđ隠 c穎, b亥u c穎 và ch医m d泳tăt逢ăcáchăthƠnhăviênăHĐQT 

1. Cách thức đề cử ứng viên HĐQT: 
a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu 

quyết c栄a từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông, 
nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ 10% trở lên thì có 
quyền đề cử ứng viên HĐQT theo cơ chế sau: 

- Từ 10% đến dưới 20% được đề cử 01 ứng viên; 

- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử 02 ứng viên; 

- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; 

- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; 

- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên; 

- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên; 

- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên; 

- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên. 

b) Trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông tại điểm a khoản này không đề cử đ栄 số 
lượng ứng viên cần thiết, HĐQT đương nhiệm sẽ tiến hành đề cử bổ sung. 

2. Hồ sơ cần thiết đề cử ứng viên HĐQT: 
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a) Thành phần hồ sơ khi đề cử ứng viên HĐQT bao gồm: 

- Phiếu đề cử hợp lệ, theo mẫu do Công ty ban hành; 

- Sơ yếu lý lịch c栄a ứng viên, chứa các thông tin cơ bản  gồm: Thông tin  cá nhân 
(họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú, giấy tờ chứng thực cá nhân); Quá 
trình công tác; Số cổ phần mà  ứng  viên  nắm  giữ  tại Công ty; Bảng kê khai 
thông tin người có liên quan c栄a ứng viên và số cổ phần nắm giữ c栄a từng 
người; 

- Bản cam kết c栄a ứng viên về việc: i) Xác nhận và chịu trách nhiệm về sự trung 
thực, chính xác c栄a các thông tin cá nhân, trình độ chuyên môn, năng lực nghề 
nghiệp do mình cung cấp; ii) Hiểu rõ và đầy đ栄 nghĩa v映, trách nhiệm c栄a mình 
trong HĐQT nếu được bầu làm thành viên HĐQT; và iii) Làm việc trên cơ sở 
trung thực, trung thành, cẩn trọng, có thiện chí và vì lợi ích cao nhất c栄a Công ty 
và tất cả cổ đông nếu được bầu làm thành viên HĐQT; 

- Bản sao y chứng thực các giấy tờ, tài liệu liên quan đến ứng viên, gồm: Giấy tờ 
chứng thực cá nhân (CMND/CCCD/Hộ chiếu); Hộ khẩu hoặc giấy tờ xác nhận 
nơi cư trú; Bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến trình độ chuyên môn (nếu có); 

b) Trường hợp ứng viên do cổ đông, nhóm cổ đông đề cử, thì ngoài hồ sơ theo 
quy định tại điểm a khoản này, cổ đông, nhóm cổ đông đề cử còn phải cung 
cấp: 

- Danh sách đầy đ栄 c栄a nhóm cổ đông đề cử; 

- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu hoặc giấy tờ tương 
đương c栄a Công ty Chứng khoán nơi cổ đông, nhóm cổ đông đó mở tài khoản 
hoặc c栄a Trung tâm lưu kỦ chứng khoán (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông); 

- Biên bản họp nhóm cổ đông, trong trường hợp ứng viên do nhóm cổ đông đề cử; 

3. Thông tin về các ứng viên HĐQT phải được đăng tải trên website c栄a Công ty 
tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ, để cổ đông có thể tìm 
hiểu về các ứng viên này trước khi bầu cử. Thông tin liên quan đến ứng  viên 
HĐQT được công bố tối thiểu bao gồm: 

a) Thông tin cá nhân (chỉ bao gồm những thông tin để xác định danh tín c栄a ứng 
viên, không bao gồm thông tin liên lạc c栄a ứng viên đó); 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Thông tin về người có liên quan. 

4. Cơ chế bầu cử HĐQT: 
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Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức biểu quyết theo tỷ lệ 
sở hữu hoặc bầu dồn phiếu được quy định tại Khoản 2 Điều 9 Quy chế này. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị 
trong các trường hợp sau: 

a) Thành viên đó không đ栄 tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy 
định c栄a 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 tr映 sở chính c栄a Công ty; 

c) Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác c栄a Hội đồng quản trị có 
những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành 
vi; 

d) Thành viên đó không tham dự các cuộc họp c栄a Hội đồng quản trị liên t映c 
trong vòng sáu (06) tháng mà không có sự chấp thuận c栄a Hội đồng quản trị và  
Hội đồng quản trị quyết định chức v映 c栄a người này bị bỏ trống; 

e) Thành viên đó bị bãi nhiệm theo quyết định c栄a ĐHĐCĐ. 

Đi隠u 15. Cu瓜c họp c栄aăHĐQT 

1. Trường hợp HĐQT bầu Ch栄 tịch thì cuộc họp đầu tiên c栄a nhiệm kỳ Hội đồng 
quản trị để bầu Ch栄 tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được 
tiến hành trong thời hạn 07 (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 (01) thành viên có số phiếu bầu cao nhất 
ngang nhau thì các thành viên này bầu một người trong số họ triệu tập họp 
HĐQT theo nguyên tắc đa số. 

2. Ch栄 tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị thường 
kỳ, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ngày 
làm việc trước ngày họp dự kiến. Ch栄 tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào 
thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một (01) lần. 

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

a) Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) cán bộ quản lý khác; 

b) Ít nhất hai (02) thành viên HĐQT; 
4. Các cuộc họp HĐQT nêu tại khoản 3 Điều này phải được tiến hành trong thời 

hạn bảy (07) ngày làm việc sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Ch栄 tịch HĐQT 



Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT Trang 22 
 

không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Ch栄 tịch phải chịu trách nhiệm về 
những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp 
được đề cập đến ở khoản 3 Điều này có thể tự mình triệu tập cuộc họp HĐQT. 

5. Trường hợp có yêu cầu c栄a Công ty kiểm toán được chấp thuận, Ch栄 tịch HĐQT 
phải triệu tập cuộc họp HĐQT để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công 
ty. 

6. Các cuộc họp HĐQT được tiến hành ở địa chỉ tr映 sở chính đã đăng kỦ c栄a Công 
ty hoặc những địa chỉ khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định c栄a 
Ch栄 tịch HĐQT và được sự nhất trí c栄a HĐQT. 

7. Thông báo họp HĐQT phải được gửi trước cho các thành viên HĐQT ít nhất 
năm (05) ngày làm việc trước khi tổ chức cuộc họp, các thành viên HĐQT có thể 
từ chối thông báo mời họp bằng văn bản. Thông báo họp HĐQT phải được làm 
bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đ栄 chương trình, thời gian, địa 
điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề được bàn bạc và 
biểu quyết tại cuộc họp HĐQT và các phiếu bầu cho những thành viên HĐQT 
không thể dự họp. 

Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, 
nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ c栄a từng thành viên HĐQT được đăng kỦ tại 
Công ty. 

8. Các cuộc họp c栄a Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành các quyết 
định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực 
tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được uỷ quyền). Trường hợp không 
đ栄 số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong 
thời hạn bảy (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 9 Điều này, 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 có một (01) 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 c栄a 
Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào số lượng đại biểu 
tối thiểu cần thiết có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về 
những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết; 
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c) Theo quy định tại điểm d khoản 9 Điều này, khi có vấn đề phát sinh trong một 
cuộc họp c栄a Hội đồng quản trị liên quan đến lợi ích c栄a 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 việc tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết c栄a 
thành viên Hội đồng quản trị có liên quan, những vấn đề phát sinh đó được 
chuyển tới cho ch栄 tọa cuộc họp quyết định. Phán quyết c栄a ch栄 tọa liên quan 
đến vấn đề này có giá trị là quyết định cuối cùng trừ trường hợp tính chất hoặc 
phạm vi lợi ích c栄a thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố 
đầy đ栄; 

d) Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại 
điểm a và điểm b khoản 4 Điều 37 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể 
trong hợp đồng đó. 

10. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một 
hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty 
và biết bản thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai bản chất, 
nội dung c栄a 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 c栄a 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. 

11. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở ý kiến 
tán thành c栄a đa số thành viên Hội đồng quản trị có mặt (trên 50%). Trường 
hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết c栄a Ch栄 
tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định. 

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

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

b) Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. 

Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại 
hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc là kết hợp tất cả những phương 
thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có 
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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 Ch栄 tọa cuộc họp hiện diện. 

Các quyết định được thông qua trong một cuộc họp trực tuyến hoặc hình thức tương 
tự khác được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức có hiệu lực ngay khi kết thúc 
cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản c栄a tất cả 
thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này. 

13. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý 
kiến tán thành c栄a 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. 

14. Ch栄 tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản 
trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã 
được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung 
biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội 
đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký c栄a 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 c栄a ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản 
trị tham gia cuộc họp. 

15. Hội đồng quản trị có thể thành lập một số tiểu ban trực thuộc và uỷ quyền cho 
các tiểu ban trực thuộc theo quy định. Thành viên c栄a tiểu ban có thể gồm một 
hoặc nhiều thành viên c栄a Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên 
ngoài theo quyết định c栄a Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền 
hạn được uỷ thác, các tiểu ban phải tuân th栄 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 c栄a tiểu ban 
nhưng (a) phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số 
thành viên c栄a tiểu ban và (b) nghị quyết c栄a các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có 
đa số thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp c栄a tiểu ban là thành viên 
Hội đồng quản trị. 

16. Việc thực thi quyết định c栄a Hội đồng quản trị, hoặc c栄a tiểu ban trực thuộc 
Hội đồng quản trị, hoặc c栄a người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản 
trị được coi là có giá trị pháp lý kể cả trong trong trường hợp việc bầu, chỉ định 
thành viên c栄a tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị có thể có sai sót. 
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Đi隠uă16.ăNg逢運i ph映 trách qu違n tr 鵜 công ty 

1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người ph映 trách quản trị 
công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu 
quả. Người ph映 trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư kỦ công ty. 
Nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định c栄a Hội đồng quản trị. Hội 
đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người ph映 trách quản trị công ty khi cần nhưng 
không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. 

2. Người ph映 trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: 

a) Am hiểu về pháp luật; 

b) Có kiến thức và kinh nghiệm trong hoạt động tổ chức và quản trị Công ty; 

c) Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện 
kiểm toán các báo cáo tài chính c栄a Công ty; 

d) Các tiêu chuẩn khác theo quy định c栄a pháp luật và quyết định c栄a HĐQT. 
3. Người ph映 trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa v映 sau: 

a) Quản lý, điều phối tất cả vấn đề hậu cần, tài liệu, diễn biến, truyền đạt và công 
bố thông tin liên quan đến các cuộc họp Hội đồng quản trị, ĐHĐCĐ; 

b) Tư vấn cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, các 曳y ban 
c栄a Hội đồng quản trị và các Ban chuyên trách trực thuộc Hội đồng quản trị về 
chức năng, nhiệm v映, vai trò, trách nhiệm trong Công ty để đảm bảo tuân th栄 
quy định tại Điều lệ này, hệ thống quản trị nội bộ Công ty, Luật Doanh nghiệp, 
Luật Chứng khoán và pháp luật hiện hành; 

c) Cố vấn cho Hội đồng quản trị và tổ chức triển khai các nghiệp v映 liên quan 
đến: Cổ đông, quan hệ cổ đông, công bố thông tin, bảo mật thông tin, pháp 
chế, giám sát tuân th栄, tổ chức cán bộ, chính sách, tái cấu trúc, nhằm đáp ứng 
các yêu cầu được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và pháp 
luật hiện hành; 

d) Tổ chức và theo dõi việc thực hiện các lộ trình để hoàn thiện hệ thống quản trị 
Công ty và tham vấn cho Hội đồng quản trị về các thông lệ quản trị Công ty để 
đáp ứng nhu cầu c栄a Hội đồng quản trị và ĐHĐCĐ; 

e) Là cầu nối, truyền đạt thông tin giữa Hội đồng quản trị, các 曳y ban c栄a Hội 
đồng quản trị, các Ban chuyên trách trực thuộc Hội đồng quản trị, Ban Điều 
hành trong quá trình vận hành hệ thống quản trị Công ty; 

f) Là đầu mối liên lạc, tiếp nhận thông tin và tham gia giải quyết các ý kiến, 
khiếu nại, thắc mắc về quyền lợi c栄a cổ đông; 
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g) Ký duyệt và đóng dấu vào các văn bản, chứng từ thuộc phạm vi công việc 
được 栄y quyền hoặc được phân công, phân nhiệm; 

h) Quyền và nghĩa v映 khác theo Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, quyết định 
c栄a Hội đồng quản trị và quy định pháp luật hiện hành 

Đi隠uă17.ăTh逢ăkỦăcôngăty 

Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Thư kỦ Công ty với nhiệm kỳ 
và những điều khoản theo quyết định c栄a Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể 
bãi nhiệm Thư kỦ Công ty khi cần nhưng không trái với các quy  định pháp luật hiện 
hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lỦ Thư 
ký Công ty tùy từng thời điểm. Thư kỦ Công ty có trách nhiệm: 

1. Thừa hành Hội đồng quản trị để thực hiện công tác triệu tập, chuẩn bị hậu cần, 
tổng hợp tài liệu tại các cuộc họp Hội đồng quản trị và ĐHĐCĐ; 

2. Tham dự, ghi chép Biên bản các cuộc Hội đồng quản trị, ĐHĐCĐ. Thư kỦ 
Công ty phải ký tên vào các Biên bản cuộc họp và chịu trách nhiệm về tính 
trung thực, chính xác c栄a nội dung trong các Biên bản; 

3. Hỗ trợ, giúp việc cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, các 
曳y ban c栄a Hội đồng quản trị và các Ban chuyên trách trực thuộc Hội đồng 
quản trị trong việc thực hiện các chức năng, quyền hạn được giao; 

4. Quản lỦ, lưu trữ, bảo mật, trích xuất và cung cấp (khi cần thiết) đối với các 
thông tin về quản trị Công ty; bản sao Biên bản cuộc họp, Nghị quyết và Quyết 
định c栄a Hội đồng quản trị; thông tin về cổ đông, danh sách cổ đông; và các 
thông tin khác có liên quan đến tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh c栄a 
Công ty; 

5. Chịu sự chỉ đạo, điều phối từ Ph映 trách Quản trị Công ty trong việc triển khai 
các chức năng c栄a Ph映 trách Quản trị Công ty; 

6. Quyền và nghĩa v映 khác theo quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty và 
quy định pháp luật. 

CH姶愛NGăIV : 曳Y BAN KI 韻M TOÁN 

Đi隠uă18.ăC挨ăc医u,ăthành ph亥nă曳yăbanăki吋mătoán 

1. 曳y ban kiểm toán là cơ quan chuyên môn thuộc Hội đồng quản trị. 曳y ban 
kiểm toán bao gồm từ hai (02) thành viên trở lên. Ch栄 tịch 曳y ban kiểm toán 
phải là thành viên độc lập Hội đồng quản trị, các thành viên khác phải là các 
thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. 

2. Việc bổ nhiệm Ch栄 tịch 曳y ban kiểm toán và các thành viên khác trong 曳y 
ban kiểm toán phải được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng 
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quản trị. 

3. Thành viên 曳y ban kiểm toán phải có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật 
và hoạt động c栄a công ty, không đang trong thời gian bị thi hành kỷ luật c栄a 
pháp luật hoặc Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau: 

a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính c栄a công ty; 

b. Là thành viên hay nhân viên c栄a công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện 
báo cáo tài chính c栄a công ty trong ba (03) năm liền trước đó; 

Đi隠uă19.ăQuy隠năvƠănghĩaăv映ă曳yăbanăki吋mătoán 

曳y ban kiểm toán có quyền và nghĩa v映 sau đây: 

1. Giám sát tính trung thực c栄a báo cáo tài chính c栄a công ty và công bố chính 
thức liên quan đến kết quả tài chính c栄a công ty; 

2. Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lỦ r栄i ro; 

3. Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt c栄a Hội 
đồng quản trị hoặc ĐHĐCĐ và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có 
phê duyệt c栄a Hội đồng quản trị hoặc ĐHĐCĐ; 

4. Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ c栄a công ty; 

5. Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan 
trong hợp đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng quản trị thông qua trước 
khi trình lên ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt; 

6. Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan c栄a công ty kiểm toán và hiệu 
quả c栄a quá trình kiểm toán, đặc biệt trong trường hợp công ty có sử d映ng các 
dịch v映 phi kiểm toán c栄a bên kiểm toán; 

7. Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân th栄 quy định c栄a pháp luật, yêu cầu c栄a 
cơ quan quản lỦ và quy định nội bộ khác c栄a công ty. 

Đi隠uă20. Cu瓜căhọp c栄aă曳yăbanăki吋mătoán 

1. 曳y ban kiểm toán phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm. Biên bản họp 
được lập chi tiết, rõ ràng và phải được lưu giữ đầy đ栄. Người ghi biên bản và 
các thành viên 曳y ban kiểm toán tham dự họp phải kỦ tên và biên bản cuộc 
họp. 

2. 曳y ban kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy 
Ủ kiến bằng văn bản. Mỗi thành viên 曳y ban kiểm toán có một phiếu biểu 
quyết. Quyết định c栄a 曳y ban kiểm toán được thông qua nếu được đa số các 
thành viên dự họp tán thành, trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định 
cuối cùng thuộc về phía có Ủ kiến c栄a Ch栄 tịch 曳y ban kiểm toán. 
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CH姶愛NGăV: NGĔNăNG洩AăXUNGăĐ浦TăL営IăÍCH 

Đi隠uă21. Tráchănhiệmăcẩnătrọng 

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lỦ khác có trách nhiệm 
thực hiện các nhiệm v映 c栄a mình, kể cả những nhiệm v映 với tư cách thành viên các 
tiểu ban c栄a Hội đồng quản trị, một cách trung thực vì lợi ích cao nhất c栄a Công ty 
và với mức độ cẩn trọng mà một người thận trọng phải có khi đảm nhiệm vị trí 
tương đương và trong hoàn cảnh tương tự. 

Đi隠uă22. Tráchănhiệmătrungăth詠căvƠătránhăcácăxungăđ瓜tăv隠ăquy隠năl嬰i 
1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lỦ khác không 

được phép sử d映ng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công 
ty vì m映c đích cá nhân; đồng thời không được sử d映ng những thông tin có 
được nhờ chức v映 c栄a mình để tư lợi cá nhân hay để ph映c v映 lợi ích c栄a tổ 
chức hoặc cá nhân khác. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lỦ khác có nghĩa 
v映 thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với 
lợi ích c栄a Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, 
các giao dịch hoặc cá nhân khác. 

3. Công ty không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng 
quản trị, thành viên 曳y ban kiểm toán, Tổng giám đốc và cán bộ quản lỦ khác 
và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà 
những người này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp các khoản vay hoặc 
bảo lãnh nêu trên đã được ĐHĐCĐ chấp thuận. 

4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội 
đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lỦ khác hoặc những người liên 
quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội 
đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lỦ khác hoặc những người liên 
quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu 
hoá trong các trường hợp sau đây: 

a) Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 20% 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 c栄a cán bộ quản lỦ 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 
c栄a những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan; 

b) Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% c栄a tổng giá trị tài sản được 
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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 c栄a cán bộ quản lỦ hoặc 
thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi 
ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ 
phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này; 

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lỦ khác và những 
người có liên quan với các thành viên nêu trên không được sử d映ng các thông tin 
chưa được phép công bố c栄a công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các 
giao dịch có liên quan. 

Đi隠uă23. Tráchănhiệmăv隠ăthiệtăh衣iăvƠăb欝iăth逢運ng 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lỦ khác vi phạm 
nghĩa v映, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa v映 c栄a 
mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những 
thiệt hại do hành vi vi phạm c栄a mình gây ra. 

2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên 
liên quan trong các v映 khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các v映 việc dân sự, 
hành chính và không phải là các v映 kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu 
người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lỦ, nhân 
viên hoặc là đại diện được Công ty uỷ quyền hoặc người đó đã hoặc đang làm 
theo yêu cầu c栄a Công ty với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ 
quản lỦ, nhân viên hoặc đại diện theo uỷ quyền c栄a Công ty với điều kiện 
người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích hoặc không 
chống lại lợi ích cao nhất c栄a Công ty, trên cơ sở tuân th栄 luật pháp và không 
có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm c栄a 
mình. Khi thực hiện chức năng, nhiệm v映 hoặc thực thi các công việc theo 栄y 
quyền c栄a Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lỦ, nhân viên 
hoặc là đại diện theo 栄y quyền c栄a Công ty được Công ty bồi thường khi trở 
thành một bên liên quan trong các v映 khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các v映 kiện 
do Công ty là người khởi kiện) trong các trường hợp sau: 

a) Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích và không mâu thuẫn 
với lợi ích c栄a Công ty; 
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b) Tuân th栄 luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện 
trách nhiệm c栄a mình. 

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

CH姶愛NGă VI: QUYă TRỊNH,ă TH曳ă T影Că PH渦Iă H営Pă HO萎Tă Đ浦NGă GI頴Aă H浦Iă
Đ唄NGăQU謂NăTR卯 VÀ BANăT蔚NGăGIÁMăĐ渦C 

Đi隠uă24. Th栄ăt映cătrìnhăt詠ătriệuăt壱p,ă thôngăbáoăm運iăhọp,ă thôngăbáoăk院tăqu違ăhọpă
gi英aăHĐQTăvƠăBanăT鰻ngăgiámăđ嘘c 

1. Thành viên Ban Tổng giám đốc (không phải là thành viên HĐQT) có thể được 
triệu tập tham gia các cuộc họp c栄a HĐQT khi HĐQT xét thấy việc tham gia 
này là cần thiết. Trong trường hợp này, Ch栄 tịch HĐQT hoặc người triệu tập 
phải gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến Ban TGĐ như đối với 
thành viên HĐQT. Ban TGĐ có nghĩa v映 trực tiếp hoặc cử đại diện tham dự 
cuộc họp c栄a HĐQT theo thông báo mời họp. 

Thành viên Ban TGĐ dự họp có thể tham gia thảo luận và tham mưu cho HĐQT 
nhưng không có quyền biểu quyết. Ch栄 tịch HĐQT sẽ gửi văn bản thông báo Nghị 
quyết c栄a HĐQT cho TGĐ trong thời hạn 07 (bảy) ngày sau khi kết thúc cuộc họp. 

2. Khi cần thiết, TGĐ có thể mời một số thành viên HĐQT tham dự cuộc họp c栄a 
Ban TGĐ để tham mưu những vấn đề liên quan. Thư mời được gửi cho người 
được mời như đối với thành viên Ban TGĐ. TGĐ sẽ gửi văn bản thông báo kết 
quả cuộc họp này cho HĐQT trong thời hạn 07 (bảy) ngày sau khi kết thúc 
cuộc họp. 

Đi隠u 25. Triệuăt壱păcu瓜căhọpăHĐQTătheoăyêuăc亥u 

1. Ch栄 tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT trong các trường hợp sau khi một 
trong số các đối tượng dưới đây đề nghị văn bản nêu rõ m映c đích cuộc họp, 
vấn đề cần thảo luận: 

a) TGĐ hoặc ít nhất 05 (năm) người quản lỦ khác; 
b) Ít nhất 02 (hai) thành viên điều hành c栄a HĐQT. 

2. Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ m映c đích, vấn đề cần 
thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền c栄a HĐQT. 

3. Cuộc họp HĐQT nêu tại khoản 1 Điều này phải được tiến hành trong thời hạn 
07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị. Trường hợp Ch栄 tịch 
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HĐQT không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Ch栄 tịch HĐQT 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 1 Điều này có thể tự mình 
triệu tập cuộc họp HĐQT. 

Đi隠u 26. V医năđ隠ăTGĐăbáoăcáo,ăcungăc医păthôngătin choăHĐQT 

1. TGĐ phải trình HĐQT phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài 
chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu c栄a ngân sách phù hợp cũng 
như kế hoạch tài chính năm theo quy định tại Điều lệ. 

2. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quỦ c栄a Công ty (sau đây 
gọi là bản dự toán) ph映c v映 hoạt động quản lỦ dài hạn, hàng năm và hàng quỦ 
c栄a Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản tự toán hàng năm (bao gồm cả 
bảng 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 HĐQT 
thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế c栄a Công 
ty. 

3. Chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện nhiệm v映 và quyền hạn được 
giao và phải báo cáo các cơ quan có liên quan khi được yêu cầu. 

Đi隠u 27. Ph嘘iăh嬰păho衣tăđ瓜ngăki吋măsoát,ăđi隠uăhƠnh,ăgiámăsátăgi英aăcácăthƠnhăviênă
HĐQTăvƠăBanăT鰻ngăgiámăđ嘘c 

Các thành viên HĐQT, Ban TGĐ sẽ thường xuyên trao đổi trong công việc và cung 
cấp thông tin qua lại trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho nhau làm việc vì 
lợi ích chung c栄a Công ty. 

CH姶愛NGăVII: ĐÁNHăGIÁăHO萎TăĐ浦NGăKHENăTH姶雲NGăVÀăK疫ăLU一TăĐ渦Iă
V閏IăTHÀNHăVIểNăHĐQT,ăBANăT蔚NGăGIÁMăĐ渦C 

Đi隠u 28. Ph逢挨ngăth泳căđánhăgiáăho衣tăđ瓜ng 

1. Việc đánh giá hoạt động c栄a thành viên HĐQT, Ban TGĐ thực hiện theo quy 
định c栄a Công ty và một hoặc một số hoặc tất cả những phương thức sau (nếu 
có): 

a) Tự nhận xét đánh giá; 
b) Đánh giá hoạt động theo định kỳ 06 tháng; 
c) Đánh giá hoạt động hàng năm được tiến hành vào cuối năm; 
d) Tổ chức lấy phiếu thăm dò, tín nhiệm đột xuất; 
e) Cách thức khác do HĐQT lựa chọn vào từng thời điểm. 

2. HĐQT sẽ tiến hành tổ chức đánh giá hoạt động c栄a các thành viên HĐQT và 
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các chức danh do HĐQT bổ nhiệm. 
3. TGĐ sẽ tiến hành đánh giá hoạt động c栄a các chức danh do TGĐ bổ nhiệm. 
4. Kết quả đánh giá được sử d映ng làm thông tin cho quá trình xét thi đua khen 

thưởng theo quy định c栄a Công ty. 
Đi隠u 29. Tiêuăchíăđánhăgiáăho衣tăđ瓜ng 

Tiêu chí đánh giá hoạt động c栄a các thành viên HĐQT, Ban TGĐ căn cứ vào các 
tiêu chí sau: 

1. Kết quả thực hiện công việc được giao gồm mức độ hoàn thành, khối lượng, 
chất lượng, hiệu quả công việc c栄a cá nhân và sự phát triển, kết quả hoạt động 
c栄a đơn vị. 

2. Khả năng quản lỦ, phong cách, thái độ quản lỦ công việc, việc chống quan 
liêu, tham nhũng, lãng phí. 

3. Đoàn kết, phối hợp trong đơn vị, giữa các đơn vị và mức độ tín nhiệm với 
nhân viên. 

4. Tinh thần học tập nâng cao trình độ, tính trung thực, cầu thị trong công tác, Ủ 
thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao và vị trí 
đang đảm nhiệm. 

5. Phẩm chất đạo đức, lối sống, nhận thức, tư tưởng việc tuân th栄 và chấp hành 
Điều lệ, nội quy Công ty và pháp luật. 

6. Các tiêu chí khác theo từng thời kỳ. 
Đi隠u 30. X院pălo衣iăđánhăgiá 

1. Căn cứ vào kết quả đánh giá, việc xếp loại thành viên HĐQT, Ban TGĐ được 
phân loại như sau: 

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm v映 được giao; 
b) Hoàn thành tốt nhiệm v映 được giao; 
c) Hoàn thành nhiệm v映 được giao; 
d) Chưa hoàn thành nhiệm v映 được giao. 

2. Các văn bản đánh giá hoạt động c栄a các thành viên HĐQT, Ban TGĐ phải 
được lưu giữ tại Công ty. 

Đi隠u 31. Khen th逢荏ngăvƠăk益ălu壱t 
1. Khen thưởng: 

a) Các thành viên HĐQT, Ban TGĐ có thành tích trong công việc quản trị, điều 
hành Công ty và các nhiệm v映 khác được giao sẽ được cấp thẩm quyền xem 
xét khen thưởng theo quy định hiện hành c栄a Công ty. 
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b) Các hình thức khen thưởng, trình tự, th栄 t映c khen thưởng sẽ được thực hiện 
theo Quy chế thi đua khen thưởng c栄a Công ty tại từng thời điểm. 

2. Kỷ luật: 
a) Các thành viên HĐQT, Ban TGĐ trong quá trình thực hiện nhiệm v映 được 

giao mà vi phạm quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định khác c栄a Công 
ty thì tùy tính chất mức độ và hậu quả c栄a hành vi vi phạm sẽ bị xử lỦ kỷ luật 
theo quy định c栄a Công ty và quy định c栄a pháp luật. 

b) HĐQT có thẩm quyền quyết định kỷ luật đối với các chức danh do HĐQT bổ 
nhiệm. TGĐ có thẩm quyền quyết định kỷ luật đối với các chức danh do TGĐ 
bổ nhiệm. 

c) Nguyên tắc xử lỦ kỷ luật, các hình thức xử lỦ vi phạm kỷ luật, trình tự, th栄 t映c 
xử lỦ vi phạm kỷ luật sẽ được thực hiện theo nội quy lao động và các quy 
định khác có liên quan c栄a Công ty và quy định pháp luật. 

CH姶愛NGăIX : ĐI陰UăKHO謂NăTHIăHÀNH 

Đi隠u 32. Hiệuăl詠căthiăhƠnh 

1. Nếu có bất kỳ quy định nào trong Quy chế này mâu thuẫn với quy định c栄a 
Điều lệ, quy định c栄a pháp luật thì quy định c栄a Điều lệ, quy định c栄a pháp luật 
sẽ được ưu tiên được áp d映ng. 

2. Quy chế có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua, được công bố trên 
trang thông tin điện tử c栄a Công ty. 

3. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, h栄y bỏ hoặc bãi bỏ Quy chế này cho HĐQT 
xem xét xây dựng và trình ĐHĐCĐ thông qua. 

  

TM.ăH浦IăĐ唄NGăQU謂NăTR卯 
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