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   CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN BÓN MIỀN NAM 

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

        
   Số: 12 /TB-HĐQT 

 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2021 

   

 
THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 
 
 

Kính gửi:  
                     -    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM; 
- Quý Cổ đông. 

 
 
Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam xin 

thông báo về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với những 
nội dung sau: 

1. Thời gian: 08h00 ngày 23 tháng 4 năm 2021. 

2. Địa điểm: Hội trường Nhà máy Phân bón Hiệp Phước – Lô B2, Khu B, 
KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Thành phần tham dự: Cổ đông nắm giữ cổ phiếu SFG theo danh sách 
chốt ngày 18/3/2021. 

4. Nội dung chính của đại hội: 

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2020, 
phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; 

- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng 
cổ đông năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; 

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021; 

-  Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toám; 

- Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; 

- Các tờ trình và các vấn đề khác. 

5. Tài liệu đại hội:  

Được công bố tại website:www.phanbonmiennam.com.vn (chuyên mục 
Quan hệ cổ đông). 

6. Đăng ký tham dự đại hội: 

http://www.phanbonmiennam.com.vn/
http://www.phanbonmiennam.com.vn/
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Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui 
lòng xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và gửi thư/fax về Công ty trước 
16h30 ngày 20 tháng 4 năm 2021 cho Ban tổ chức đại hội: 

Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam. 

Địa chỉ: 125B Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận 3, Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Điện thoại: (028) 3832 5889 – 3839 3931 – Fax: (028) 3832 2807. 

7. Những vấn đề lưu ý: 

- Tham dự đại hội Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời, Giấy ủy 
quyền (nếu là người được ủy quyền tham dự), CMND/Hộ chiếu để làm thủ tục 
đăng ký tham dự. 

- Thông báo thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận 
được thư mời. 

Trân trọng! 

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
  CHỦ TỊCH 
 

 
 
  Nguyễn Văn Quý  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONG TY CO PHAN C<)NG HOA XA H<)I CHU NGHiA VI)j:T NAM 
PHAN BON MIEN NAM D(>c l~p - T\f do - H;mh phuc 

Tp. H6 Chi Minh, ngay 08 thang 4 nam 2021 

CHUONG TRINH 
I HOI DONG co DONG TRUONG NIEN NAM 2021 

~ ;.: :,.. A r :2. 

CONG TY CO PHAN PHAN BON MIEN NAM 

t'l"l' "BtilMII t6 chrrc: 8h00, th(r Sau, ngay 23 thang 4 nam 2021 

Thoi gian 

08h-08h30 

08h30-8h50 

08h50-09h10 

NQidung 

Dl;li bieu dang ky tham dv CUQC h9p Dl;li h('>i dong co dong, kiem tra 
tu each dl;li bieu tham dv. 
Bao cao k€t qua kiem tra tu each dl;li bieu tham dv CUQC h9p Dl;li h('>i 
d6ng c6 dong. 

Khai ml;lc cu('>c h9p Dl;li h('>i d6ng c6 dong. 

Chu t9a dl;li h('>i de cu Ban kiem phieu de Dl;li h('>i bieu quyet thong 
ua. 

Thao lu~n va bieu quy€t thong qua: 
- Quy ch€ t6 chuc cu('>c h9p Dl;li h('>i d6ng c6 dong; 
- N('>i dung, chuong trinh cu('>c h9p Dl;li h('>i d6ng c6 dong. 

I. DQC cac bao cao, tit trinh. 

1. Bao cao hol;lt d('>ng cua H('>i dong quan tri ve danh gia cong tac 
quan tri Cong ty nam 2020 va ill\JC tieu phmmg huong nam 2021. 

2. Bao cao cua Ban Di~u hanh Cong ty v~ k€t qua thvc hi~n Nghi 
quy€t Dl;li h('>i d6ng nam 2020 va phuong huong nhi~m V\l nam 2021 . 

3. Bao cao hol;lt d('>ng cua Ban kiem soat nam 2020 va phuang 
hu6ng, nhi~m V\l nam 2021 
4. Bao cao tai chfnh tom tat nam 2020 da duqc kiem toan. 
5. Ta trinh cua H('>i dong quan tri ve phuong an phan chia lqi 

09h10-10h20 nhu~n va chi tra c6 rue nam 2020. 
6. Ta trinh ke hOl;lCh san xuat - kinh doanh va chi tra co tuc nam 
2021; uy quy~n cho H('>i d6ng quan tri quy€t dinh muc tl;lm ung c6 
rue va thvc hi~n chi tra tl;lm ung c6 tuc cho cac c6 dong. 
7. Ta trinh bao cao vi~c tra thu lao cua H('>i d6ng quan tri, Ban kiem 
soat nam 2020 va dv ki€n muc tra thu lao cua H('>i d6ng quan tri, 
Ban kiem soat Cong ty nam 2021. 
8. Ta trinh cua Ban kiem soat ve vi~c Iva ch9n Cong ty kiem toan: 
KiSm toan bao cao tai chinh nam 2021. 
9. Ta trinh cua H('>i d6ng quan tri v~ vi~c ban hanh Di~u 1~ Cong ty. 
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Thoi gian 

10h20-10h50 

10h50-llh20 

llh20-llh30 

N<)i dung 

10. Ta trinh cua H(>i dong quan td ve vi~c ban hanh Quy che n(>i b(> 
v~ quan td Cong ty. 
11. Ta trinh cua H(>i dong quan td ve vi~c ban hanh Quy che ho~t 
d(>ng cua H(>i d6ng quan td. 
12. Ta trinh cua Ban kiem soat ve vi~c ban hanh Quy che ho~t d(>ng 
cua Ban ki€m soat Cong ty. 

Thao lu~n v~ cac bao cao, ta trinh. 

Bi€u quy~t thong qua cac bao cao, ta trinh neu tren. 

II. Th6ng qua Bien ban, Nghj quy~t cut}c hQp D~i ht}i d6ng cA 
don2. 
1. Bieu quyet thong qua Bien ban va Nghi quyet D~i h(>i dong co 
dong. 

2. B~ m~c cu(>c h9p D~i h(>i d6ng c6 dong. 

Tai liiu c6 dong nam 2021: 
www.phanbonmiennam.com. vn/thong-tin-co-dong 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 
…………,ngày … tháng …… năm 2021 

 
GIẤY ỦY QUYỀN 

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 
 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam 
 

1. Bên ủy quyền: 
Tên cá nhân/tổ chức: ........................................................................................................ 
CMND/GPĐKKD số: ..........................cấp ngày ..................tại....................................... 
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………. 
Điện thoại: ……………………………………………………………………………… 
Số cổ phần sở hữu:……………………………………………………………………… 

     (Bằng chữ:………………………………………………………………………………) 
 

2. Bên nhận ủy quyền: 
2.1. Tên cá nhân/tổ chức: ................................................................................................ 

     CMND/GPĐKKD số: ..........................cấp ngày ..................tại..................................... 
     Địa chỉ: ………………………………………………………………………………... 
     Điện thoại: …………………………………………………………………………….. 
     Số cổ phần sở hữu:…………………………………………………………………….. 

(Bằng chữ:……………………………………………………………………………..) 
 

2.2. Trong trường hợp cổ đông không có người đại diện ủy quyền tham dự đại hội, Cổ 
đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của 
SFJC như sau: (Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây) 
 Ông Nguyễn Văn Quý – Chủ tịch HĐQT 
 Ông Đặng Tấn Thành – Thành viên HĐQT 
 Ông Trần Hữu Cuông – Thành viên HĐQT  
 Ông Lê Việt Hưng – Thành viên HĐQT 
 Ông Trần Phi Hùng – Thành viên HĐQT 

 

3. Nội dung ủy quyền: 
Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 23/4/2021 của Công ty Cổ phần Phân bón 
Miền Nam và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại đại hội liên quan đến số cổ phần 
được uỷ quyền, đồng thời không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào. 
Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ 
nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Phân 
bón Miền Nam. 

 
 

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 BÊN ỦY QUYỀN 
(Ký, ghi rõ chức vụ và họ tên) 

 
 
 
 
 
 
(*)Ghi chú: Nếu Bên ủy quyền là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức. 



 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2021 

 

                                          PHIẾU BIỂU QUYẾT 
MÃ CỔ ĐÔNG 

   

            Họ và tên cổ đông               :  
Số cổ phần sở hữu               :  CP 
Số cổ phần đại diện             :  CP 
Tổng số cổ phần biểu quyết:  CP 

 

 

Các vấn đề biểu quyết 
Tán 

thành 
Không  

tán 
thành 

Không 
có ý 
kiến 

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản 
trị năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021    

2. Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả thực hiện 
nghị quyết đại hội đồng cổ đông  năm 2020 và phương hướng 
nhiệm vụ năm 2021. 

   

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 
và nhiệm vụ năm 2021.    

 

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán 
 

   
5. Thông qua tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả 

cổ tức năm 2020.    
6. Thông qua tờ trình về kế hoạch SX-KD và dự kiến cổ tức 

năm 2021; Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ 
tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2021. 

   

7. Thông qua tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm 
soát Công ty năm 2020 và dự kiến mức trả thù lao HĐQT, 
Ban kiểm soát Công ty năm 2021. 

   

8. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán: Kiểm 
toán báo cáo tài chính năm 2021.    

9. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.    
10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.    
11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.     
12. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.    
13. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.    

 

                                                                                 Cổ đông/người nhận ủy quyền ký tên 



 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2021 
 

THẺ BIỂU QUYẾT 
 

 

 Tên cổ đông     :  

Số cổ phần sở hữu                        : 1.270 CP 
Số cổ phần đại diện                      : 0 CP 
Tổng số cổ phần biểu quyết         :  

 

 

MÃ ĐẠI HỘI 



CONG TY CO PHAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA v 1iT NAM 
PHAN BON MIEN NAM DQc l~p - T\f do - H;mh phuc 

S6: 14/TTr-HDQT Tp. H6 Chi Minh, ngay 08 thang 4 nam 2021 

TO TRINH 
V~ vi~c ban hanh ( co sira d6i, b6 sung) Di~u I~ T6 chuc va ho~t dqng 

Cong ty C6 phAn Phan hon Mi~n Nam 

Kinh gi'ri: f)~i h9i d6ng c6 dong Cong ty Cb ph~n Phan b6n MiSn Nam 

Can cu Lu~t Doanh nghi~p s6 59/2020/QH14 duqc Qu6c h9i thong qua 

ngay 17 thang 6 nam 2020, c6 hi~u Ive kS tu ngay 01 thang 01 nam 2021; 

Can cu Lu~t Chung khoan s6 54/2019/QHl 4 duqc Qu6c h9i thong qua ngay 

26 thang 11 nam 2019, c6 hi~u Ive kS tu ngay 01 thang 01 nam 2021; 

Can cu Nghj djnh s6 155/2020/ND-CP ngay 31 thang 12 nam 2020 cua 

Chinh phu quy djnh chi tiSt thi hanh m9t s6 diSu cua Lu~t Chung khoan; 

Can cu Thong tu s6 116/2029/TT-BTC ngay 31 thang 12 nam 2020 cua B9 

Tai chinh vs vi~c Huong d~n m9t s6 diSu vs quan trj cong ty ap d1_mg d6i v6i cong 

ty d~i chung t~i Nghj djnh s6 155/2020/ND-CP ngay 31 thang 12 nam 2020 cua 

Chinh phu quy djnh chi tiSt thi hanh m9t s6 diSu cua Lu~t Chung khoan. 

0S phu hqp v6i quy djnh phap Iu~t hi~n hanh, H9i d6ng Quan trj Cong ty 
xay d\fllg dv thao 0iSu I~ T 6 chuc va ho~t d9ng Cong ty tren ca sa ap dvng quy 
dinh neu tren, d6ng thai sua dbi, bb sung m9t s6 diSm ( <lv thao chi tiSt kem theo ). 

H9i d6ng Quan trj kinh trinh f)~i h9i d6ng c6 dong Cong ty xem xet quySt 
djnh. 

Tran trc;mg! 

guy~n Van Quy 



TT 
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CONG TY co PHAN 
PHAN BON MIEN NAM 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VI:f:T NAM 
l>(>c l~p- T\f do- H;mh phuc 

HQI BONG QUAN TRJ Tp. H6 Chi Minh, ngay 08 thang 4 niim 2021 

Dl/THAO 
a d6i, b6 sung (ban hanh moi) l>i~u I~ t6 chrrc va ho~t d(>ng Cong ty c6 phin Phan hon Mi~n Nam 

(kem theo Ta trinh s6 14 ITTr-HDQT ngay 08 thang 4 niim 2021 cua H<5i t16ng quan tri 

l>i~u, khoan n(>i dung 
l>i~u I~ cii 

Khoan 1 Di~u 4: 

Nganh ngh~ kinh doanh cua Cong ty: 

Nganh, nghS kinh doanh cua Cong 
ty: San xuftt, kinh doanh phan bon cac 
lo~i (Super Ian, NPK, phan bon la Y ogen 
... ), xi mang, axit sunphuric va cac lo~i 
hoa chftt khac (khong san xuftt t~i trµ so). 
Mua ban may moc thiSt bi, pht,1 tung thay 
thS va nguyen ph\l li~u phl)C V\l san xuftt 

l>i~u, khoan n(>i dung sfra d6i, b6 sung 

l>i~u I~ moi 

Khoan 1 Di~u 4: 

Nganh ngh~ kinh doanh cua Cong ty: 

Nganh, nghS kinh doanh cua Cong 

ty: San xuftt, kinh doanh phan bon cac 

lo~i (Super Ian, NPK, phan bon la 
Y ogen ... ), xi mang, axit sunphuric va 

cac lo~i hoa chftt khac (khong san xuftt 

t~i trµ so). Mua ban may moc thiSt bi, 
ph\l tung thay ths va nguyen ph\l li~u phan bon va hoa chftt. ChS t~o, san xuftt , , 

cac day chuySn san xuftt phan bon, hoa phl)C V\l san xuat phan bon va hoa chat. 
chftt. San xuftt gia cong dong goi, sang ChS t~o, san xuftt cac day chuySn san 
chiSt, ban buon thuf>c bao v~ thgc v~t. xuftt phan bon, hoa chftt. San xuftt gia 
San xuftt va kinh doanh bao pp va PE. cong dong goi, sang chiSt, ban buon 
Kinh doanh thuc an gia sue, gia d.m, thuc thuf>c bao v~ thgc v~t. San xuftt va kinh 

Ly do sfra d6i, b6 sung 

Khai thac toi da die ho~t 
d(mg lien quan d€n ho~t d()ng 
cua ciing t~i Nha may Super 
Ph6t Phat Long Thanh 



TT 
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f>i~u, khoan n(>i dung 
f>i~u I~ cu 

f>iSu, khoan n(>i dung sfra d6i, b6 sung 
f>i~u I~ moi 

an thuy san. Kinh doanh dich V\l cang va I doanh bao pp va PE. Kinh doanh thuc 
cho thue kho, bai. an gia sue, gia cfim, thuc an thuy san. 

Khoan 2 f>i~u 25: 

Kinh doanh dich V\l cang va cho thue 

kho, bai. B6c x~p hang boa. ho~t d<)ng 

dich VI}. kbac lien quan d~n vin tai 

( d! ch VI}. giao nhin hang boa, dich VI}. 

ki~m d~m hang boa, dich VI}. dong goi 

lien q uan d~n vin tai, dich VI}. can xe. 

Kho bai va hru gift hang boa. 

Khoan 2 f>iSu 25: 

u ng cir, d~ CU' thanh vien H<)i d6ng I u ng cir, d~ CU' thanh vien H<)i d6ng 

quan tri 

Cac c6 dong nim giu c6 phfin ph6 

thong trong thm h~n lien tvc it nh§.t sau 

(06) thang c6 quySn g9p s6 quySn biSu 

quySt dS dS cu cac ung vien H9i d6ng 

quan tri. C6 dong ho~c nh6m c6 dong 

nim giu tir 5% d~n dtr6i 10%> t6ng s6 

c6 phfin c6 quySn biSu quySt dugc d~ cir 

quan tri 

C6 dong ho~c nh6m c6 dong SO' 
hfru tir 10% t6ng s6 c6 phfin ph6 thong 
tr& len c6 quySn dS cu ung cu vien H9i 
d6ng quan ttj theo quy dinh cua Lu~t 
Doanh nghi~p va 0iSu 1~ Cong ty. Cac 
c6 dong nb giu c6 phfin ph6 thong c6 
quySn g9p s6 quySn biSu quySt dS dS cu 

mot (01) ung vien; tir 10% d~n dtr6i ? ? , 

30.0/ d d;. ., t~. d h . (02) , I Co dong ho~c nh6m co dong nam 

cac ung vien H9i d6ng quan ttj. 

/'O UO'C e Ctr OI a at ung , ? , ? 

. giu tu 10% den dtr6i 20% tong so co 

Ly do sfra d6i, b6 sung 

~ :Dsa 
-.......;; 

_; T'I 
1HAf', 
,i s6 
NNA 

~ 
~ 



Di~u, khoan n<}i dung Di~u, khoan n<}i dung sira d6i, b6 sung Ly do sira d6i, b6 sung TT 
Di~u l~ cii Di~u l~ moi 

vien; tu 30% den du&i 40% .... phfrn c6 quyen biSu quyet dugc d~ cir 
m<)t (01) ung vien; tu 20%, din dtr6i 
30%, dugc d~ cir t6i da hai (02) ung 
vien; tu 30% dSn du&i 40% .... 

Khoan 1 f)i~u 36: Khoan 1 Di~u 36: 

Ung cir, d~ cir thanh vien Ban Ki~m Ung cir, d~ cir thanh vien Ban Ki~m 

soat soat 

C6 dong ho~c nh6m c6 dong SO" 

Cac c6 dong n~m gifr c6 phfrn ph6 
hfru tir 10% t6ng s6 c6 phfrn ph6 thong 
tro len c6 quySn dS cu ung cu vien Ban 

thong trong thoi h<;ln lien t\lC it nhfit Sau kiSm soat theo quy dinh cua Lu~t Doanh 
' , ' ? 

(06) thang c6 quyen gc)p so quyen bieu nghi~p va E>iSu 1~ Cong ty. Cac c6 dong 
03 quySt dS dS cu cac ung vien Ban kiSm n~m gifr c6 phfrn ph6 thong c6 quySn 

soat. C6 dong ho~c nh6m c6 dong n§.m gc)p s6 quySn biSu quySt dS dS cu cac 

gifr tir 5% din dtr6i 10% t6ng s6 c6 ung vien Hc)i d6ng quan tri. 

phfrn c6 quySn biSu quySt dugc d~ cir C6 dong ho~c nh6m c6 dong nim 
m<)t (01) ung vien; tir 10°/o din dtr6i gifr tu 10% din dtr6i 20% t6ng s6 c6 
30% dugc d~ cir tBi da hai (02) ung phfrn c6 quySn biSu quySt dugc d~ cir 
vien; tu 30% dSn dum 40% .... m<)t (01) ung vien; tu 20% din dtr6i 

30% dugc d~ cir tBi da hai (02) ung 
vien; tu 30% dSn du&i 40% .... 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết số      /NQ-ĐHĐCĐ của Đại 
hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam tổ chức chính thức vào 
ngày   tháng 4 năm 2021 

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ 

Điều 1. Giải thích thuật ngữ 

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

a) Vốn điều lệ là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi 
thành lập công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này; 

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

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

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

đ) Việt Nam là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

e) Ngày thành lập là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương 
đương) lần đầu; 

g) Người điều hành doanh nghiệp là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, 
Kế toán trưởng Công ty; 

h) Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch 
Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám 
đốc và Kế toán trưởng Công ty; 

i) Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 
4 Luật doanh nghiệp, khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán; 

k) Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ 
phần; 

l) Cổ đông lớn là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng 
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khoán;   

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

n) Sở giao dịch chứng khoán là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các 
công ty con. 

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

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

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

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

1. Tên Công ty 

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.  

- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: The Southern Fertilizer Joint 
Stock Company. 

- Tên Công ty viết tắt: SFJC 

2. Công ty là Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam có tư cách pháp nhân 
phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam. 

3. Trụ sở đăng ký của Công ty: 

- Địa chỉ trụ sở chính: 125B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

4. Điện thoại, fax, e-mail, website, logo: 

- Điện thoại: (028) 3832 5889 - Fax: (028) 3832 2807 

- E-mail: congty@phanbonmiennam.com.vn 

- Website:  

+ www.phanbonmiennam.com.vn. 

+ www.phanbonmiennam.vn 

mailto:congty@phanbonmiennam.com.vn
http://www.phanbonmiennam.com.vn/
http://www.phanbonmiennam.vn/
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- Logo của Công ty:  

 

 

 

 
 

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

5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 55 
hoặc gia hạn hoạt động theo quy định tại Điều 56 Điều lệ này, thời hạn hoạt động 
của Công ty là vô thời hạn kể từ ngày thành lập. 

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

    1. Công ty có 01 Người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc Công ty. 

2. Người đại diện theo pháp luật của công ty là cá nhân đại diện cho công 
ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của công ty, đại diện 
cho công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực 
hiện theo Điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy 
định của pháp luật hiện hành. 

3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; và 
phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của 
người đại diện theo pháp luật tại Công ty khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. 

4. Trường hợp hết hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của công 
ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn 
tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại theo pháp luật của công ty 
trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của 
công ty trở lại làm việc, hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người 
khác thay thế. 

Trường hợp vắng mặt ở Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho 
người khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật 
của Công ty thì Hội đồng quản trị sẽ cử người khác thay thế. 

III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 
CÔNG TY 
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Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: Sản xuất, kinh doanh phân bón 
các loại (Super lân, NPK, phân bón lá Yogen …), xi măng, axít sunphuric và các 
loại hóa chất khác (không sản xuất tại trụ sở). Mua bán máy móc thiết bị, phụ tùng 
thay thế và nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất phân bón và hóa chất. Chế tạo, sản 
xuất các dây chuyền sản xuất phân bón, hóa chất. Sản xuất gia công đóng gói, 
sang chiết, bán buôn thuốc bảo vệ thực vật. Sản xuất và kinh doanh bao PP và PE. 
Kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn thủy sản. Kinh doanh dịch vụ cảng 
và cho thuê kho, bãi. Bốc xếp hàng hóa. hoạt động dịch vụ khác liên quan đến vận 
tải (dịch vụ giao nhận hàng hóa, dịch vụ kiểm đếm hàng hóa, dịch vụ đóng gói 
liên quan đến vận tải, dịch vụ cân xe). Kho bãi và lưu giữ hàng hóa. 

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty:  

a) Bảo toàn, phát triển vốn đầu tư của cổ đông; 

b) Bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, Công ty, cổ đông và người lao 
động; 

c) Nâng cao giá trị Công ty; 

d) Không ngừng cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống tinh 
thần cho người lao động, 

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

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

2. Trường hợp Công ty kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều 
kiện, Công ty phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu 
tư, pháp luật chuyên ngành liên quan. 

 IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 

1. Vốn điều lệ của Công ty là 478.973.330.000 đồng (bằng chữ: Bốn trăm 
bảy mươi tám tỷ chín trăm bảy mươi ba triệu ba trăm ba mươi ngàn đồng).  

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 47.897.333 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 
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qua và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ 
phần phổ thông và cổ phần ưu đãi (nếu có). Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông 
nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này. 

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

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

7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội 
đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật. 

Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 

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

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

3. Trong thời hạn hai (02) tháng kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển 
quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn quy định tại 
điều khoản phát hành cổ phiếu của Công ty kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua 
cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người 
sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không 
phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu. 
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4. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng 
dưới hình thức khác thì người sở hữu cổ phiếu đó có thể yêu cầu được cấp chứng 
nhận 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. Đề nghị của cổ đông phải bao 
gồm các nội dung sau đây: 

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

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

Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác 

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

Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần 

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và 
pháp luật có quy định khác, cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao 
dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng 
khoán và thị trường chứng khoán. 

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

Điều 10. Thu hồi cổ phần  

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải 
trả để mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó 
thanh toán số tiền còn lại và chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ 
phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh do việc 
không thanh toán đầy đủ. 

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

3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ 
và đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được 
thực hiện. 
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4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy 
định tại khoản 3 Điều 112 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp 
hoặc ủy quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng 
quản trị thấy là phù hợp.  

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

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

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

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

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

1. Đại hội đồng cổ đông. 

2. Hội đồng quản trị. 

3. Ban kiểm soát. 

4. Tổng Giám đốc. 

VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 12. Quyền của cổ đông 

1. Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau: 

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

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

c) Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông 
của từng cổ đông trong Công ty; 

d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp 
quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định 
khác của pháp luật có liên quan; 
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đ) Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong 
danh sách cổ đông có quyền biểu quyết;yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác 
của mình; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến 
nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc 
trước ngày khai mạc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định thời hạn khác. 
Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn 
đề kiến nghị đưa vào chương trình họp; 

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

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

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

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

 

Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông 

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau: 

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

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

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

4. Chấp hành Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 
quản trị. 
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5. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ 
Công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin 
được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác. 

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

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

b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết/bầu cử tại 
cuộc họp; 

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

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

đ) Gửi phiếu biểu quyết/bầu cử bằng phương tiện khác theo quy định của 
pháp luật. 

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

a) Vi phạm pháp luật; 

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

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

8. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 

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

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

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

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

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

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

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

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

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

a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 
sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc 
lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại 
điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d 
khoản 3 Điều này; 

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

c) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy 
định tại điểm c khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp 
Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; 
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Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ 
tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi 
phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn 
lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự 
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại. 

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

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

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

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

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

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát 
viên; 

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

 đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 

e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

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

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

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

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

l) Phê duyệt/Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động 
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

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

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

2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: 
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a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty; 

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

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

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

đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát 
viên; 

e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; 

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

h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát 
viên; 

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

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

l) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty; 

m) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại 
cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 
năm đầu tiên kể từ ngày thành lập; 

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

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

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

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

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

s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 
155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Chứng khoán; 
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t) Phê duyệt/Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế 
hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; 

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

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

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

1. Cổ đông là cá nhân chỉ có thể ủy quyền cho 01 (một) cá nhân hoặc tổ 
chức khác làm đại diện theo ủy quyền. Tổ chức là cổ đông Công ty có sở hữu ít 
nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 05 người đại diện theo 
ủy quyền. 

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

a)  Đối với cổ đông là cá nhân chỉ được ủy quyền cho 01 cá nhân hoặc 01 
tổ chức khác dự họp; 

b) Trường hợp cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 10% tổng số cổ phần phổ 
thông có quyền ủy quyền cho tối đa một (01) người dự họp Đại hội đồng cổ đông, 
từ 10% trở lên tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền cho tối đa năm (05) 
người dự họp. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì 
phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu được ủy quyền cho mỗi người đại 
diện.Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty không xác định phần 
vốn góp, số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, phần vốn 
góp, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền. 

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

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

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

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

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

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

Điều 17. Thay đổi các quyền 

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

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

3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương 
tự với các quy định tại Điều 19, 20 và 21 Điều lệ này. 
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4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc 
biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các 
vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị 
thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại. 

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

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất 
thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các 
trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 Điều lệ này. 

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

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

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; 

c) Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 

d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc 
họp; 

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

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

g) Các công việc khác phục vụ đại hội. 

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

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

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

c) Phiếu biểu quyết/bầu cử; 

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

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ 
này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. 
Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 07 làm việc 
trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng 
loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Việc bầu Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Đại diện cổ 
đông và Ban kiểm phiếu được quy định như sau: 

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

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

c) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp; Ban kiểm tra 
tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp; 

d) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu 
theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. 

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh 
hợp pháp, hợp lý khác; 
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b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những 
người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản 
tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra 
an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; 
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d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở 
lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ 
công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; 

e) Tổ chức lại, giải thể Công ty; 

f) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định. 

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

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

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

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

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông 
qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Không được lấy ý kiến cổ đông bằng 
văn bản các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp, cụ thể 
là: 

a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty; 

b) Định hướng phát triển công ty; 

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

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

đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài 
sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp 
Điều lệ Công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; 

e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

g) Tổ chức lại, giải thể công ty. 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại 
hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ 
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đông có quyền biểu quyết chậm nhất 15 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy 
ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực 
hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này. 

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

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

b) Mục đích lấy ý kiến; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 
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b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 

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

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

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

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

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

6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong 
thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu 
và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của 
Công ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 

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

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

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

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

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

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

c) Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 

d) Họ, tên chủ tọa và thư ký; 
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đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội 
đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp; 

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

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

h) Tổng hợp số phiếu bầu cử từng ứng viên nếu có. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

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

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

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

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

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

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

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

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông 
trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có 
quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.  
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Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ 
phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% 
được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba 
(03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% 
đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được 
đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng 
viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

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

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện 
theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. 

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

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người.  

2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là không quá năm (05) năm. Thành viên 
Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá 
nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty 
không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị 
cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản 
trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. 

3. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo có tối thiểu một (01) 
thành viên độc lập trong Hội đồng quản trị. 

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

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

6. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công 
ty. 
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Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

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

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

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

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của 
tùng loại; 

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

d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; 

đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 
133 Luật Doanh nghiệp; 

e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới 
hạn theo quy định của pháp luật; 

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

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

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và người 
quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù 
lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo 
ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty 
khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; 

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

l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết 
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định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua 
cổ phần của doanh nghiệp khác; 

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

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

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

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

q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội 
bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định 
ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty; quy chế hoạt động của bộ phận 
kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của 
công ty; 

r) Yêu cầu Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong công ty cung cấp 
thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của 
đơn vị trong công ty. 

Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác 
thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục 
yêu cầu và cung cấp thông tin được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của 
Hội đồng quản trị . 

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

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

Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản 
trị 

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

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. 



34 
 

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

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

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

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

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

Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

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

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

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

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

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

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 
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d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội 
đồng quản trị; 

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

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

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn 
nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 
ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. 

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

Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 

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

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

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

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản 
trị; 

b) Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác; 

c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị. 
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4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, 
trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền 
của Hội đồng quản trị. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử 
hoặc hình thức điện tử khác; 
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d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 

đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định của pháp luật. 

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

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

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

Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

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

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

Điều 32. Người phụ trách quản trị Công ty 

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

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

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

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

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

d) Tham dự các cuộc họp; 

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

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

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

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

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

k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này 

VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC  

Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý 

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách 
nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị 
trong công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Công ty có Tổng Giám đốc, 
các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội 
đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu 
trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

Điều 34. Người điều hành Công ty 

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

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



39 
 

3. Tổng Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của 
Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định. 

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

Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám 
đốc 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g) Tuyển dụng lao động; 

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

i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và nghị 
quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 
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5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số thành 
viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng 
Giám đốc mới thay thế. 

các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
Nhiệm kỳ của Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là năm (05) năm và 
phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ 
Công ty. 

3. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: 

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

b) Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội đồng 
quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương 
mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo 
những thông lệ quản lý tốt nhất; 

c) Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế 
quản lý nội bộ của Công ty; 

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

e) Kiến nghị số lượng và người điều hành doanh nghiệp mà Công ty cần 
tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế nội bộ 
và kiến nghị thù lao, tiền lương và lợi ích khác đối với người điều hành doanh 
nghiệp để Hội đồng quản trị quyết định; 

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

h) Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế 
hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu 
cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm; 

i) Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty 
(sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng 
quý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả 
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 của Công ty; 
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k) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này, các 
quy chế nội bộ của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao 
động ký với Công ty. 

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

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

IX. BAN KIỂM SOÁT  

Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát 

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự 
quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau: 

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

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

Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát 

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

Trường hợp các thành viên Ban kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm 
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kỳ mà thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban 
kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi 
thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. 

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

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

b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện 
kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó. 

c) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có 
liên quan (nếu có). 

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

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

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

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

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

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

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

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

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

Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát 

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

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

a) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 
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b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác 
cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; 

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

Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 
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Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát 

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

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

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

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát 
được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích 
khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định 
tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng 
năm của Ban kiểm soát. 

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

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

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

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

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc 
và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của 
Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan. 
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2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám 
đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ 
được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích 
của Công ty. 

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

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

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

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

a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng hai mươi phần trăm (20%) 
tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan 
trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành 
viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều 
hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông 
qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có 
lợi ích liên quan; 

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

c) Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị 
tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% 
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông 
đó đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua 
bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan. 

Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người 
điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không 
hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu 
trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra. 

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

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

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

Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ 

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

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

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

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

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người 
điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ 
đông, sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ 
của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật. 

4. Công ty phải lưu giữ Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh 
quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên 
bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng 
quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán 
và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác 
với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về 
địa điểm lưu trữ các tài liệu này. 

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

XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN 

Điều 45. Công nhân viên và Công đoàn 

1. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các 
vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động thôi việc, tiền lương 
bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người 
điều hành Công ty. 

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

XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 

 Điều 46. Phân phối lợi nhuận 

1. Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định việc phân phối lợi nhuận sau 
thuế của Công ty, trả cổ tức cho cổ đông trên cơ sở Phương án đề xuất của Hội 
đồng Quản trị Công ty, theo nguyên tắc sau: 

a) Trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi theo quy định của pháp luật 
nhưng tối đa không quá 10% lợi nhuận sau thuế phát sinh trong năm của Công ty; 

b) Việc trích lập và sử dụng Quỹ khen thưởng Ban quản lý, điều hành và 
các Quỹ khác theo quy định của pháp luật phù hợp với hiệu quả sản xuất – kinh 
doanh và nhu cầu đầu tư phát triển của Công ty. 

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

3. Hội đồng quản trị có thể quyết định tạm ứng cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy 
việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của Công ty trên cơ sở ủy quyền 
của Đại hội đồng cổ đông. 

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

5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ 
phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. 
Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở 
các thông tin chi tiết về 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 thì Công ty không phải chịu trách nhiệm về 
khoản tiền Công ty chuyển cho cổ đông thụ hưởng. Việc thanh toán cổ tức đối với 
các cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông 
qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. 

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

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

Điều 47. Tài khoản ngân hàng 

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

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

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

Điều 48. Năm tài chính 

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

Điều 49. Chế độ kế toán 

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

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

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

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

1. Công ty phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải 
được kiểm toán theo quy định của pháp luật. Công ty công bố báo cáo tài chính 
năm đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị 
trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. trong thời hạn 
10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán nhưng không vượt 
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quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

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

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

Điều 51. Báo cáo thường niên 

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

XV. KIỂM TOÁN CÔNG TY 

Điều 52. Kiểm toán 

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

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

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

XVI.  DẤU CỦA DOANH NGHIỆP 

Điều 53. Dấu của doanh nghiệp 

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

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

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



51 
 

XVII. GIẢI THỂ CÔNG TY 

Điều 54. Giải thể công ty 

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

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

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

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

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

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

Điều 55. Gia hạn hoạt động 

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

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

Điều 56. Thanh lý 

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

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

a) Các chi phí thanh lý; 

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

c) Nợ thuế; 

d) Các khoản nợ khác của Công ty; 

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

XVIII. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 

Điều 57. Giải quyết tranh chấp nội bộ 

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

a) Cổ đông với Công ty; 

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

Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng 
và hòa giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ 
tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh 
chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong 
vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp 
liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào 
cũng có thể yêu cầu Trưởng Ban Kiểm soát chỉ định một chuyên gia độc lập làm 
trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp. 

2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần 
từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải 
không được các bên chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài 
kinh tế hoặc Tòa án kinh tế. 

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

Điều 58. Điều lệ công ty 

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

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

XX. NGÀY HIỆU LỰC 

Điều 59. Ngày hiệu lực 

1. Bản điều lệ này gồm 20 mục, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công 
ty Cổ phần Phân bón Miền Nam  nhất trí thông qua ngày ... tháng ... năm 2021 tại 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn 
của Điều lệ này. 

2. Điều lệ được lập thành 10 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ 
tại trụ sở chính của Công ty. 

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

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của 
Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật hoặc tối thiểu 1/2 
tổng số thành viên Hội đồng quản trị. 

 
 
 
 
 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
TỔNG GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Đặng Tấn Thành  
 
 
 

 
 

 



CONG TY CO PHAN C<)NG HOA XA H<)I CHU NGHiA VItT NAM 
PHAN BON MIEN NAM Dl)c l~p - T\f do - H;mh phuc 

S6: 15/TTr-HDQT Tp. H6 Chi Minh, ngay 08 thang 4 nam 2021 

TO TRINH 
V~ viec ban hanh Quy ch~ nqi bq v~ quan tri Cong ty 

Kinh gui: 0<;ti h(>i d6ng c6 dong Cong ty C6 phfin Phan b6n MiSn Nam 

Can cu Lu?t Doanh nghi~p s6 59/2020/QHl 4 duqc Quf>c h(>i thong qua 

ngay 17 thang 6 nam 2020, co hi~u h;c ks tu ngay 01 thang 01 nam 2021; 

Can cu Lu?t Chung khoan s6 54/2019/QHl 4 duqc Quf>c h(>i thong qua ngay 

26 thang 11 nam 2019, co hi~u h;c ks tu ngay 01 thang 01 nam 2021; 

Can cu Nghi dinh s6 155/2020/N0-CP ngay 31 thang 12 nam 2020 cua 

Chinh phu quy dinh chi tiSt thi hanh m(>t s6 diSu cua LU?t Chung khoan; 

Can cu Thong tu s6 116/2029/TT-BTC ngay 31 thang 12 nam 2020 cua BC:, 

Tai chinh vs vi~c Huong dfin m(>t s6 diSu vs quan tri cong ty ap d\lng df>i v6i cong 

ty d<;ti chung t<;ti Nghi dinh s6 155/2020/N0-CP ngay 31 thang 12 nam 2020 cua 

Chinh phu quy dinh chi tiSt thi hanh m(>t s6 diSu cua Lu?t Chung khoan; 

Can cu 0iSu 1~ T6 chuc va ho<;tt d(>ng Cong ty C6 ph§.n Phan b6n MiSn 

Nam. 

0S phu hqp v6i quy dinh phap lu?t hi~n hanh, H(>i d6ng Quan tri Cong ty 

xay d\)'ng d\f thao Quy chS n(>i b(> vs quan tri Cong ty tren ca SO' ap d\}ng quy dinh 

neu tren ( d\f thao chi ti@t kem theo ). 

H(>i d6ng Quan tri kinh trinh 0<;ti h(>i d6ng c6 dong Cong ty xem xet quySt 

djnh. 

Tran tn;mg! 

TM. H<)I DONG QUAN TR! 

I~~-~ 
CHUTJCH 
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CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
PHÂN BÓN MIỀN NAM  

 
 
 
 
 

QUY CHẾ NỘI BỘ  
VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 
 

 

 

 

Thành phố  Hồ Chí Minh, ngày    tháng 4 năm 2021 

 

DỰ THẢO 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 
PHÂN BÓN MIỀN NAM 

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

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng 4 năm 2021 
 

PHẦN MỞ ĐẦU 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 
2020; 

-Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 
2019; 

-Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

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

-Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công ty Cổ 
phần Phân bón Miền Nam  

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ... ngày... tháng 4 năm 
2021. 

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Công ty 
Cổ phần Phân bón Miền Nam 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

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

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty quy định các 
nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 
quản trị, Tổng Giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng 
cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 
Tổng Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và các 
quy định hiện hành khác của pháp luật. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội 
đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người liên quan 
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Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt 

1. Thành viên HĐQT không điều hành là thành viên HĐQT không phải là 
Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành 
khác theo quy định của Điều lệ Công ty.  

2. Thành viên độc lập HĐQT (sau đây gọi là thành viên độc lập) là thành 
viên được quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp. 

3. Công ty: Là Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam  

4. HĐQT: Là Hội đồng quản trị 

5. Ứng cử: Là tự đề cử 

6. BKS: Là Ban kiểm soát 

7. VSD: Là Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam  

8. Cổ đông/đại diện cổ đông: Là Cổ đông hoặc cá nhân/tổ chức được cổ 
đông ủy quyền bằng văn bản theo quy định pháp luật. 

Chương II 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 

I. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA 
NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI 
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Mục 1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 

Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông được quy định theo 
Điều 138 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 , Điều 14 và Điều 15 Điều lệ 
Công ty. 

Mục 2. Quy định về trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại 
hội đồng cổ đông 

Điều 3. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông 

1. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên: Đại hội đồng 
cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể 
từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định 
khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường 
niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết 
thúc năm tài chính. 

2. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường: 
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a) HĐQT phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu 
mươi (60) ngày kể từ ngày số thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên còn lại 
như quy định tại điểm b khoản 3 Điều 14 Điều lệ Công ty hoặc nhận được yêu 
cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều 14 Điều lệ Công ty; 

Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng 
quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội 
đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung 
hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ 
ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên 
quan; 

b) Trường hợp HĐQT không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 
định tại điểm a khoản 4 Điều 14 Điều lệ Công ty thì trong thời hạn ba mươi (30) 
ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế HĐQT triệu tập họp Đại hội đồng cổ 
đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật doanh nghiệp; 

c) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 14 Điều lệ Công ty thì cổ đông hoặc 
nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều 14 Điều lệ Công ty có quyền 
yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 
Luật Doanh nghiệp. 

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

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

Điều 4. Nhân sự Đại hội đồng cổ đông 

1. Chủ tọa: 

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

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

c) Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc 
họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và 
phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp. 

d) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây: 

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

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

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

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

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

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

e) Một số quyền và nghĩa vụ khác của Chủ tọa theo quy định của luật hiện 
hành. 

g) Chủ tọa/Đoàn Chủ tọa gồm, bao gồm Chủ tọa và  các Thành viên.  

h) Nhiệm vụ của Chủ tọa: 

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương 
trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

- Hướng dẫn các cổ đông/đại diện cổ đông và Đại hội thảo luận các nội 
dung có trong chương trình; 
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- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; 

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu; 

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội. 

2. Thư ký Đại hội:  

a) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký đại hội; 

b) Nhiệm vụ của Thư ký đại hội: 

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội; 

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Cổ đông/đại diện cổ đông; 

- Lập Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng 
cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ 
Công ty; 

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa. 

3. Ban kiểm phiếu:  

a) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu 
theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp; 

b) Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu: 

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết/bầu cử. 

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết 
hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết. 

- Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu/biên bản 
bầu cử, công bố kết quả và chuyển biên bản cho Chủ tọa.  

4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông: 

a) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm trong Ban kiểm tra tư cách cổ 
đông/đại diện cổ đông phục vụ cuộc họp.  

b) Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông 

- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp. 

- Trưởng Ban kiển tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông báo cáo với Đại 
hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ 
đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số 
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phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến 
hành. 

- Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập Ban kiểm 
phiếu 

Điều 5. Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp và thông báo về việc 
chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền 
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối 
cùng. 

2. Công ty thực hiện thủ tục lập danh sách cổ đông và các thủ tục liên 
quan theo quy định tại Quy chế thực hiện quyền củaTổng Công ty Lưu ký và bù 
trừ chứng khoán Việt Nam. 

Điều 6. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông 

1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp 
đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 
ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ Công ty không quy định thời hạn dài hơn. 
Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, 
địa chỉ liên lạc của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối 
với người dự họp. 

2. Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến được 
địa chỉ liên lạc của cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty; 
trường hợp Công ty xét thấy cần thiết thì đăng báo hằng ngày của trung ương 
hoặc địa phương theo quy định của Điều lệ Công ty. 

3. Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây: 

a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị 
quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; 

b) Phiếu biểu quyết. 

4. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi tài liệu họp 
kèm theo thông báo mời họp quy định tại khoản 3 Điều này có thể thay thế bằng 
việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty. Trường hợp này, thông báo 
mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu. 

Điều 7. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy 
định tại Điều 3 Quy chế này. 
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2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc 
sau đây: 

a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết/bầu 
cửtại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại 
hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời 
họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách 
cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước 
ngày đăng ký cuối cùng. Trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 6 
Quy chế này; 

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; 

c) Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 

d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của 
cuộc họp; 

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

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

g) Các công việc khác phục vụ đại hội. 

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

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

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

c) Phiếu biểu quyết/bầu cử; 
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d) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ 
Công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ 
đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 07 
ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp.Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, 
số lượng từng loại cổ phần của cổ đông,địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn 
cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân 
hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số 
quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và 
loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. 

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

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

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

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

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

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

Điều 8. Cách thức đăng ký, ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 

1. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trước ngày khai mạc 
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: 

a) Cách thức đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được qui 
định rõ tại thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm liên hệ Công ty hoặc 
gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội (được đính kèm thông báo họp Đại hội đồng 
cổ đông gửi cho cổ đông) về Công ty. 

b) Cổ đông chọn hình thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 
theo cách thức đã ghi trong thông báo, bao gồm:  
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- Tham dự và biểu quyết/bầu cử trực tiếp tại cuộc họp; 

- Ủy quyền cho một đại diện khác tham dự biểu quyết tại cuộc họp và tuân 
thủ quy định tại khoản 2 Điều này; 

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

- Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử; 

- Các hình thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông khác phù hợp 
với qui định của Pháp luật; 

- Công ty phải cố gắng tối đa trong việc áp dụng 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.  

2. Quy định về việc ủy quyền tham dự đại hội 

a) Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo 
quy định của pháp luật có thể uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự.  

b) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải 
lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau 
đây: 

- Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải 
có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức 
được ủy quyền dự họp; 

- Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có 
chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ 
đông tổ chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy 
quyền dự họp; những tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông 
có thể ủy quyền tối đa 03 (ba) người đại diện. 

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

- Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy 
quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.  

c) Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký 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 
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ủy quyền cho luật sư (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty); 

d) Trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều này, phiếu biểu quyết 
của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn có hiệu lực 
khi có một trong các trường hợp sau đây: 

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

- Người ủy quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định ủy quyền; 
- Người ủy quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy 

quyền. 

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

3. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông và Kiểm tra tư cách 
đại biểu vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 

a) Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký 
cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự 
họp có mặt đăng ký hết; 

b) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại 
diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết, 
trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền 
và số phiếu biểu quyết  của cổ đông đó.  

c) Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai 
mạc đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có 
quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ toạ không có 
trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của 
những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.  

Điều 9. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 

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

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo 
quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong 
thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng 
cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% 
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên. 
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3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy 
định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong 
thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết 
của các cổ đông dự họp. 

Điều 10. Hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình 
thức biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản và các hình thức khác theo 
quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.   

Điều 11. Các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 

1. Thông qua định hướng phát triển của Công ty. 

2. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty. 

3. Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán. 

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

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

6. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát 
viên; 

7. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại. 

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

9. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát 
viên. 

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

11. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty. 

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

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

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

15. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 20% (tối đa 35%)  
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tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công 
ty.khoản h điểm 2 Điều 27 Điều lệ Công ty) 

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

17. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy 
định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị từ 20% (tối đa không 
quá 35%) tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần 
nhất. 

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

19. Phê duyệt, bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy 
chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát. 

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

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

22. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông 

1. Nguyên tắc chung 

a) Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều 
phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai. 

b) Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, 
đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/đại diện cổ đông tại đại hội (kèm 
theo bộ tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông). Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông 
được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu 
quyết/ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ 
phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông 
đó. 

2. Quy định về tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết và Phiếu 
bầu cử 

a) Thẻ biểu quyết: Là thẻ theo mẫu in sẵn, do Công ty phát ra, không tẩy 
xóa, cạo sửa, rách nát và có đóng dấu của Công ty. 
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b) Phiếu biểu quyết 

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Công ty phát ra, 
không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,… không viết thêm nội dung nào khác ngoài 
quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên 
được viết tay của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và gửi về cho Ban kiểm 
phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu. 

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi cổ đông/đại 
diện cổ đông đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. 

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Nội dung không đúng theo các quy định 
của Phiếu biểu quyết hợp lệ 

c) Phiếu bầu cử 

- Phiếu bầu cử hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Kiểm phiếu 
phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy 
định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện cổ đông 
tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng 
phiếu. 

- Phiếu bầu cử không hợp lệ: 

+ Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu bầu cử hợp lệ 

+ Số ứng viên mà cổ đông/đại diện cổ đông bầu lớn hơn số lượng ứng 
viên cần bầu; 

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông/đại diện cổ 
đông lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu; 

+ Các quy định khác theo Quy chế bầu cử đại hội đồng cổ đông và Điều lệ 
Công ty quy định. 

Điều 13. Cách thức biểu quyết 

1. Nguyên tắc chung 

a) Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong 
nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ thẻ, bỏ 
phiếu trực tiếp, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định của 
pháp luật. 

b) Cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, 
Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại 
hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên 
Phiếu biểu quyết. 
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2. Các hình thức bỏ phiếu biểu quyết 

a) Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao 
Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía 
Chủ tọa. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong 
cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một 
vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp cổ 
đông/đại diện cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu 
quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được 
xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu 
quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông/Ban kiểm 
phiếu đánh dấu mã cổ đông/đại diện cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng 
của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ. 

b) Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức điền 
vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, cổ đông/đại diện cổ đông chọn một 
trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in 
sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô mình chọn. 
Sau khi hoàn tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông/đại diện cổ 
đông gửi Phiếu biếu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội 
theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ 
họ tên của cổ đông/đại diện cổ đông. 

Điều 14. Cách thức bỏ phiếu bầu cử 

1. Nguyên tắc chung 

a) Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty; 
b) Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, 

tự đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

2. Các hình thức bỏ phiếu bầu cử 

a) Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu 

- Theo đó mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết 
tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên 
được bầu; 

- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu 
quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên; 

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội và được 
Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, cổ đông/đại diện cổ đông có thể liên hệ với 
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Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi 
bỏ vào thùng phiếu); 

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông/đại diện cổ đông 
liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ; 

- Cách ghi phiếu bầu cử: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được phát các 
phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau: 

+ Cổ đông/đại diện cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần 
bầu; 

+ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, cổ đông/đại 
diện cổ đông đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng; 

+ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông/đại diện 
cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng. 

- Nguyên tắc trúng cử: 

+ Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống 
thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành 
viên cần bầu.  

+ Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được 
bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng 
cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau. 

+ Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến 
hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu. 

b) Bầu cử theo phương thức biểu quyết:  

Trường hợp bầu thành viên HĐQT và BKS, nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc 
bằng số thành viên HĐQT/BKS cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT/BKS có 
thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo 
phương thức bầu cử trực tiếp (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). 

Điều 15. Cách thức kiểm phiếu 

1. Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách tổng hợp thẻ/phiếu 
biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. 

2. Nếu có vấn đề phát sinh và cổ đông có yêu cầu phù hợp với quy định 
pháp luật và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, Công ty phải chỉ định tổ 
chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu. 



23 
 

Điều 16. Điều kiện để nghị quyết được thông qua 

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

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

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

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

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 20% (tối đa 35%) tổng giá 
trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty; 

e) Gia hạn hoạt động Công ty; 

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

Trường hợp bầu thành viên HĐQT và BKS, nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc 
bằng số thành viên HĐQT/BKS cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT/BKS có 
thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo 
phương thức bầu cử trực tiếp (tán thành, không tán thành, không có ý kiến).  

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

Điều 17. Thông báo kết quả kiểm phiếu 

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra và tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm 
của từng vấn đề. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa/Ban kiểm phiếu công bố 
ngay trước khi bế mạc cuộc họp. 

Điều 18. Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

1. Cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại 
Công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty 
có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn 
bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự 
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định bán, lý do yêu cầu Công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến Công ty 
trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về 
các vấn đề quy định tại khoản này. 

2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại 
khoản 1 Điều này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định 
tại Điều lệ Công ty trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. 
Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ 
chức thẩm định giá định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá 
để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng. 

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

a) Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ 
đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công 
ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 152 của Luật Doanh nghiệp; 

b) Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty. 

Điều 19. Lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

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

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

b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đổng cổ đông; 

c) Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 

d) Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

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

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

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

h) Tổng hợp số phiếu bầu đối với từng ứng viên (nếu có); 

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

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

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

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

Điều 20. Công bố Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông  

1. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ 
đông đăng ký dự họp, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính 
kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải 
lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

2. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo 
trong biên bản, nghị quyết phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật 
về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

II.QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA 
NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN 

Điều 21.Trường hợp không được  lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

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

Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua 
nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Không được lấy ý kiến cổ đông bằng văn 
bản các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp, cụ thể là: 

1. Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty; 

2.  Định hướng phát triển Công ty; 
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3. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

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

5.  Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài 
sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường 
hợp Điều lệ Công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; 

6. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

7. Tổ chức lại, giải thể Công ty. 

Điều 22. Trường hợp được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua 
nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông,trừ các trường hợp quy định tại Điều 21 
của Quy chế này. 

Điều 23.Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị 
quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 

1. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền 
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối 
cùng. 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết 
Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả 
cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 07 ngày trước thời hạn phải gửi lại 
phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo 
được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ Công ty. 

3. Quy định về Phiếu lấy ý kiến 

a) Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

- Mục đích lấy ý kiến; 

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu 

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

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

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

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

- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với 
từng vấn đề, tổng số phiếu bầu cử từng ứng viên (nếu có); 

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

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

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

5. Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu 

a) Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông 
trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm 
phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện 
tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 

b) Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn 
bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

6. Lưu tài liệu:  

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

7. Yêu cầu hủy bỏ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua hình 
thức lấy ý kiến bằng văn bản 

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

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

b) Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty. 

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

III. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG 
QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN 

Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức 
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hội nghị trực tuyến thực hiện theo quy định của pháp luật; bảo đảm quyền và lợi 
ích hợp pháp của cổ đông và đảm bảo các quy định dưới đây: 

Điều 24.Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 

1. Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quy chế này. 

2. Phiếu biểu quyết/bầu cử không cần gửi kèm thông báo mời họp. 

Điều 25.Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 

Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến trước ngày 
khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được qui định rõ tại Thông báo họp 
Đại hội đồng cổ đông, bao gồm: 

1. Điều kiện tham gia:  

a) Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng 
cổ được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty. 

b) Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và 
điều lệ Công ty.  

2. Yêu cầu kỹ thuật:  

Cổ đông/đại diện cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: 
máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối 
internet). 

3. Cách thức ghi nhận Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội đồng cổ 
đông trực tuyến: 

Cổ đông/đại diện cổ đông được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là 
tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Cổ đông/đại diện cổ đông đó thực 
hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo 
quy định tại Điều 26 Quy chế này và đã thực hiện bỏ phiếu điện tử với bất kỳ 
vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực 
tuyến. 

Điều 26. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử 

1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng 
nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự 
Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp 
(hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). 
Cổ đông/đại diện cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu 
và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông/đại diện 
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cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và 
chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này. 

2. Khi Cổ đông/đại diện cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng 
nhập, Công ty có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc 
email/điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện 
thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có 
quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo 
thực hiện quyền của Công ty. 

3. Cổ đông/đại diện cổ đông sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập 
hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử 
và thực hiện bỏ phiếu điện tử Theo nội dung của Chương trình cuộc họp đại hội 
đồng cổ đông trực tuyến.  

Điều 27. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ 
đông trực tuyến 

1. Cổ đông thực hiện ủy quyền theo quy định tại khoản 2 điều 8 Quy chế 
này. 

2. Một số quy định cần lưu ý khi thực hiện ủy quyền trực tuyến: 

a) Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy 
quyền trực tuyến, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện 
thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật 
khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền. 

b) Hiệu lực của ủy quyền trực tuyến: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp 
lý khi thỏa mãn các điều kiện sau: 

- Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và 
hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.  

- Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ 
ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy 
quyền. 

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

c) Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi 
văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc đại 
hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực 
được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy 
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quyền trực tuyến. 

d) Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị vô hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành 
bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình 
cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến. 

Điều 28. Điều kiện tiến hành 

Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thực hiện theo quy 
định tại Điều 9 Quy chế này. 

Điều 29. Thảo luận tại Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến 

1. Nguyên tắc: 

a) Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc 
phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông; 

b) Chỉ có Cổ đông/đại diện cổ đông mới Được tham gia thảo luận; 

c) Cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo 
hình thức quy định cụ thể tại quy chế làm việc của đại hội; 

d) Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Cổ đông/đại diện cổ 
đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa. 

2. Giải đáp ý kiến của các Cổ đông/đại diện cổ đông: 

a) Trên cơ sở nội dung thảo luận của Cổ đông/đại diện cổ đông, Chủ tọa 
hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Cổ đông/đại diện cổ 
đông; 

b) Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả 
lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau. 

Điều 30. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
trực tuyến 

Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền 
bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. 

Điều 31. Cách thức bỏ phiếu trực tuyến 

1. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:  

a) Cổ đông/đại diện cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết 
Tán thành, Không tán thành hoặc không ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu 
quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.  
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b) Sau đó, cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ 
thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả. 

2. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:  

Việc giới thiệu ứng viên, bỏ phiếu bầu cử thực hiên theo phương thức bầu 
dồn phiếu và trực tuyến, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công 
ty 

Điều 32. Cách thức kiểm phiếu trực tuyến 

1. Khi Cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện biểu quyết số phiếu biểu quyết 
đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số biểu quyết tán thành, số 
biểu quyết không tán thành và số biểu quyết không ý kiến. 

2. Kết quả bầu cử trực tuyến được ghi nhận trên hệ thống theo phương 
thức bầu dồn phiếu; kết quả bầu cử và ứng viên trúng cử được ghi nhận trên hệ 
thống, bảo đảm đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Điều 33. Thông báo kết quả kiểm phiếu 

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại Điều 32 Quy chế 
này, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm 
phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm 
phiếu/bầu cử sẽ được chủ tọa/Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc 
cuộc họp 

Điều 34. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 

1. Việc lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thực hiện theo 
quy định tại Điều 19 Quy chế này. 

2. Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản Đại hội cổ đông trực tuyến là 
địa điểm Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên 
lãnh thổ Việt Nam. 

3. Hình thức thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định 
cụ thể tại Quy chế làm việc của Công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 35. Công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực 
tuyến 

Việc công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 
thực hiện theo quy định tại Điều 20 Quy chế này. 

IV. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG 
QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TIẾP KẾT 
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HỢP VỚI TRỰC TUYẾN 

Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức 
hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp 
của cổ đông, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Điều 36. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quy chế này. 

Điều 37. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông 

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 và Điều 25 Quy chế này 

Điều 38. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ 
đông 

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 và Điều 28 Quy chế này. 

Điều 39. Điều kiện tiến hành 

Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quy chế này. 

Điều 40. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

Thực hiện theo quy định tại Điều 10, Điều 30 Quy chế này. 

Điều 41. Cách thức bỏ phiếu 

Cách thức bổ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử thực hiện theo quy định tại 
Điều 13, Điều 14 và Điều 31 Quy chế này. 

Điều 42. Cách thức kiểm phiếu 

Cách thức kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử thực hiện theo quy định 
tại Điều 15 và Điều 32 Quy chế này. 

Điều 43. Thông báo kết quả kiểm phiếu 

Thực hiện theo quy định tại Điều 17 và Điều 33 Quy chế này. 

Điều 44. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

Thực hiện theo quy định tại Điều 19 và Điều 34 Quy chế này. 

Điều 45. Công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

Thực hiện theo quy định tại Điều 20 Quy chế này 

CHƯƠNG III.  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Mục 1. Quy định chung 
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Điều 46. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của HĐQT 

HĐQT phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của 
Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ngoài ra HĐQT có các trách nhiệm và 
nghĩa vụ sau: 

1. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của Công ty; 

2. Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người 
có quyền lợi liên quan đến Công ty; 

3. Đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, 
Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty; 

4. Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng 
cổ đông thông qua và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo 
hướng dẫn tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số 
điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 
155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.; 

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

6. Xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và trình Đại hội đồng cổ 
đông thông qua theo quy định tại Điều 270 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 
31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Chứng khoán; 

7. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty; 

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

9. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định 
tại Điều 18 Quy chế này. 

10. Báo cáo về tình hình quản trị Công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên và công bố thông tin trong Báo cáo thường niên của Công ty theo 
quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin. 

11. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Điều lệ Công ty, Quy chế quản 
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trị nội bộ Công ty. 

Điều 47. Quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của thành viên HĐQT 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của 
Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội 
bộ Công tytrong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình 
tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ 
Công ty và các nghĩa vụ sau: 

a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi 
ích cao nhất của cổ đông và của Công ty; 

b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về 
các vấn đề được đưa ra thảo luận; 

c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận 
được từ các Công ty con, Công ty liên kết và các tổ chức khác; 

d) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa 
Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 
50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên 
quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên 
Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp 
trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; 

đ) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công 
ty theo quy định của pháp luật. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty phải lập báo cáo 
đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị 

Mục 2. Quy định về đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm 
thành viên HĐQT 

Điều 48. Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị 
HĐQT 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người.  

2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là không quá năm (05) năm. Thành 
viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một 
cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty 
không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị 
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cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng 
quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. 

3. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo có tối thiểu một 
(01) thành viên độc lập trong Hội đồng quản trị. 

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

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

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

Điều 49. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT 

 1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện 
theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 
Công ty. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng 
Giám đốc của Công ty. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị của một Công ty đại chúng chỉ được 
đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 Công ty khác. 

Điều 50. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông 
trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.  

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

2. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn 
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không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm 
ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế hoạt động của HĐQT. 
Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được 
công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội 
đồng quản trị theo quy định của pháp luật. 

Điều 51. Cách thức bầu thành viên HĐQT 

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

2. Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT cần bầu thì 
việc bầu thành viên HĐQT có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn 
phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức bầu cử trực tiếp (tán thành, 
không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức 
biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty. 

Điều 52. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung 
thành viên Hội đồng quản trị 

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

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

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

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

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

a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng 
liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 
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b) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ Công ty. 

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành 
viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 
ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ 
sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với 
số quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu 
tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị 
giảm quá một phần ba; 

b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo 
đảm tỷ lệ theo quy định.  

c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng 
cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn 
nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất. 

Điều 53. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội 
đồng quản trị 

Sau khi có quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, 
Công ty có trách nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ 
quan hữu quan, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của 
Công ty theo trình tự và quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 54. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị 

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

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 
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c) Quá trình công tác; 

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

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

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

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

Điều 55. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị 

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

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

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

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

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, 
chủ trìvàlàm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

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

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết địnhcủa Hội 
đồng quản trị; 

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

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

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn 
nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 
ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. 

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

Mục 3. Thù lao, lương thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội 
đồng quản trị 

Điều 56. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng 
quản trị 

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

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

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

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

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

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

Mục 4.  Quy định về trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản 
trị 

Điều 57. Số lượng cuộc họp tối thiểu theo tháng/quý/năm 

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

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

Điều 58. Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất 
thường 

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

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản 
trị; 

b) Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác; 

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

d) Trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định. 

2. Đề nghị quy định tại khoản 1 Điều này phải được lập thành văn bản, 
trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền 
của Hội đồng quản trị. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong 
thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 1 
Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì 
Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối 
với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu 
tập họp Hội đồng quản trị. 

Điều 59. Thông báo họp Hội đồng quản trị  và quyền dự họp Hội 
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đồng quản trị của Kiểm soát viên 

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

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

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

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

Điều 60. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị 

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

Điều 61. Cách thức biểu quyết 

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

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

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

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

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

đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều 
lệ Công ty. 
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2. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu 
biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch 
Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ 
được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp. 

3. Biểu quyết: 

a) Trừ quy định tại điểm b khoản 3 Điều này, mỗi thành viên Hội đồng 
quản trị hoặc người được ủy quyền theo quy định tại khoản 1 Điều này 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 của Công 
ty. Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu 
có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà 
thành viên đó không có quyền biểu quyết; 

c) Theo quy định tại điểm d khoản 11 Điều 30 Điều lệ Công ty, khi có vấn 
đề phát sinh tại cuộc họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành 
viênHội đồng quản trị mà thành viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu 
quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất 
hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công 
bố đầy đủ; 

d) Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy 
định tại điểm a và điểm b khoản 6 Điều 43 Điều lệ Công ty được coi là có lợi ích 
đáng kể trong hợp đồng đó; 

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

4. 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 lợi ích 
này tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng thảo luận về việc ký kết hợp đồng hoặc 
giao dịch này. Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và 
người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với Công 
ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc 
họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết 
rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng nêu trên. 
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5. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị 
bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn 
đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công 
ty. 

6. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên 
cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu 
quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại 
cuộc họp. 

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

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

b) Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. 
Việc thảo luận 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 kết hợp các 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 có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt 
Chủ tọa cuộc họp. 

c) Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại 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 của tất cả thành 
viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này. 

8. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng 
quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc 
đã được tiến hành trong cuộc họp  trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên 
bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản 
trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng nước ngoài. Biên bản phải 
có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản. 

9. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái 
với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty 
gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, 
quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết 
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định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua 
nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ 
đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị 
quyết, quyết định nói trên. 

Điều 62. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị 

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

Điều 63. Việc ủy quyền cho người khác dự họp của thành viên Hội 
đồng quản trị 

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

Điều 64. Lập biên bản họp Hội đồng quản trị 

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi 
âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng 
Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu 
sau đây: 

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

b) Thời gian, địa điểm họp; 

c) Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và 
cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 

đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn 
biến của cuộc họp; 

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

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

i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định 
tại Điều 65 Quy chế này. 

2. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải 
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được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

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

4. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải 
chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội 
đồng quản trị. 

5. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải 
được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

Điều 65. Trường hợp Chủ tọa và/hoặc Thư ký từ chối ký Biên bản 
họp Hội đồng quản trị 

Trường hợp Chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng 
nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy 
đủ nội dung theo quy định tại Điều 64 Quy chế này thì biên bản này có hiệu lực. 

Điều 66. Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị 

Sau khi ban hành Nghị quyết/Quyết định HĐQT, Công ty có trách nhiệm 
công bố thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu quan, trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của Công ty theo trình tự và 
quy định pháp luật hiện hành. 
 

Mục 5.  Các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

Điều 67. Các Tiểu ban trực thuộc HĐQT 

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

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

3. Việc thành lập và hoạt động của các tiểu ban kiểm toán nội bộ thuộc 
Hội đồng quản trị (nếu có) do HĐQT Công ty quyết định. 

Mục 6. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị 
Công ty 

Điều 68. Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị Công ty 

Người phụ trách quản trị Công ty không được đồng thời làm việc cho tổ 
chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính 
của Công ty 

Điều 69. Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty 

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

Điều 70. Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công 
ty 

1. HĐQT có thể bãi nhiệm/miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty 
khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. 

2. Người phụ trách quản trị Công ty có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết 
của Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 71. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị 
Công ty 

Sau khi có quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị 
Công ty, Công ty có trách nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Công ty và cho 
các cơ quan hữu quan, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang 
website của Công ty theo trình tự và quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 72. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty 

Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ sau: 

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

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

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

4. Tham dự các cuộc họp; 

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

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

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

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

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

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

CHƯƠNG IV. BAN KIỂM SOÁT 

Mục 1. Quy định chung 

Điều 73. Vai trò, quyền, nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của 
Kiểm soát viên 

1. Kiểm soát viên có các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, 
pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát trong 
đó có quyền tiếp cận các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động 
của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành 
khác của doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp các thông tin kịp thời và đầy đủ 
theo yêu cầu của Kiểm soát viên. 

2. Kiểm soát viên có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, 
Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt đông Ban kiếm soát và đạo đức nghề nghiệp 
trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. 

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

a) Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức 
kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; 
quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của 
Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết. 
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b) Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

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

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

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

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

g) Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định 
155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ. 

Mục 2.Quy định về nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu Kiểm soát 
viên 

Điều 74. Số lượng, nhiệm kỳ, thành phần và cơ cấu Kiểm soát viên 

1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là 03 người.  

2. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại 
với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

3. Kiểm soát viên không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 

4. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát 
viên; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ 
của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ Công ty quy định. Ban kiểm soát phải có 
hơn một nửa số Kiểm soát viên thường trú tại Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát  
phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh 
tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có 
liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ 
Công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn. 

5. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà 
Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ 
vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ 
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mới được bầu và nhận nhiệm vụ. 

Điều 75. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên 

1. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật 
Doanh nghiệp; 

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế 
toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt 
động kinh doanh của doanh nghiệp; 

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản 
trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác; 

d) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông 
hoặc người lao động của Công ty; 

đ) Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của 
Công ty; 

e) Không phải là người là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm 
toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm 
liền trước đó. 

g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên 
quan và Điều lệ Công ty. 

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Kiểm 
soát viên Công ty đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 169 
của Luật Doanh nghiệp. 

3. Trưởng Ban kiểm soát - phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc 
một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị 
kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp. 

Điều 76. Đề cử, ứng cử Kiểm soát viên 

1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viênđược thực hiện tương tự quy định tại 
khoản 1, Điều 25 Điều lệ Công ty. Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu 
quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử 
các Kiểm soát viên theo quy định Điều 37 của Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau: 

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

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và 
ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử 
thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử tương tự theo quy định tại Khoản 3 Điều 50 
Quy chế này. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải 
được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu Kiểm soát 
viên theo quy định của pháp luật. 

Điều 77. Cách thức bầu Kiểm soát viên 

1. Việc biểu quyết bầu Kiểm soát viên phải thực hiện theo phương thức 
bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với 
tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát và 
cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một 
hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử Kiểm soát viên được xác định theo số 
phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao 
nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có 
từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối 
cùng của Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số 
phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử, 
Quy chế hoạt đông Ban kiếm soát hoặc Điều lệ Công ty.  

2. Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số Kiểm soát viên cần bầu thì việc 
bầu Kiểm soát viên có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như 
trên hoặc thực hiện theo phương thức bầu cử trực tiếp (tán thành, không tán 
thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu 
quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty. 

Điều 78. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Kiểm soát viên trong trường hợp sau 
đây: 

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy 
định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp; 
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b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c) Trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định. 

d) Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm Kiểm soát viên trong trường hợp sau 
đây: 

đ) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

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

g) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của Kiểm soát viên 
theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; 

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

Điều 79. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên 

Sau khi có quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên, Công 
ty có trách nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan 
hữu quan, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của Công 
ty theo trình tự và quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 80. Tiền lương và quyền lợi khác của Kiểm soát viên 

1. Kiểm soát viên được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo 
quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng 
mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm 
của Ban kiểm soát; 

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

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

CHƯƠNG V. TỔNG GIÁM ĐỐC 

Điều 81. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc 

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

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

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

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

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

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

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

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

g) Tuyển dụng lao động; 

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

i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty 
và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

Điều 82. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc 

1. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ 
nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

2. Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh 
nghiệp; 

b) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh 
nghiệp, Kiểm soát viên của Công ty và Công ty mẹ; người đại diện phần vốn 
nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty và Công ty mẹ; 

c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của 
Công ty. 

Điều 83. Ứng cử, đề cử Tổng giám đốc 

 Tổng Giám đốc, các thành viên HĐQT có quyền đề cử ứng viên Tổng 
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Giám đốc theo đúng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và 
Điều lệ Công ty. 

Điều 84. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối 
Tổng Giám đốc 

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

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

3. Hội đồng quản trị có thẩm quyền ký kết/chấm dứt hợp đồng và quyết 
định các điều khoản của hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc theo quy định 
pháp luật. 

Điều 85. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt 
hợp đồng đối với Tổng Giám đốc 

Sau khi có quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc, Công 
ty có trách nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan 
hữu quan, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của Công 
ty theo trình tự và quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 86. Tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc 

1. Tổng Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của 
Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định. 

2. Tiền lương của Tổng Giám đốc được tính vào chi phí kinh doanh của 
Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể 
hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo 
cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.  

CHƯƠNG VI. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 

Mục 1. Quy định về phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban 
kiểm soát và Tổng Giám đốc 

Điều 87. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, 
thông báo kết quả họp giữa HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc 

Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết 
quả họp giữa HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc được thực hiện theo thủ 
tục, trình tự triệu tập họp HĐQT được quy định tại Mục 4, Chương III Quy chế 
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này. 

Điều 88. Thông báo Nghị quyết/Quyết định của HĐQT cho Ban kiểm 
soát 

Nghị quyết/ Quyết định, biên bản họp HĐQT sau khi được ban hành phải 
được gửi đến cho các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như 
đối với thành viên HĐQT. 

Điều 89. Thông báo Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT cho Tổng 
Giám đốc 

Nghị quyết/ Quyết định HĐQT (với các nội dung liên quan đến trách 
nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc sau khi được ban hành phải 
được gửi đến cho Tổng Giám đốc cùng thời điểm và theo phương thức như đối 
với thành viên HĐQT. 

Điều 90. Các trường hợp Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc đề nghị 
triệu tập họp HĐQT và những vấn đề cần xin ý kiến HĐQT 

1. Các trường hợp đề nghị triệu tập họp HĐQT 

a) Ban kiểm soát có thể đề nghị triệu tập họp HĐQT trong các trường hợp 
sau: 

- Khi có yêu cầu của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 
Điều 115 của Luật doanh nghiệp. 

- Khi xét thấy quyền tiếp cận các thông tin và tài liệu liên quan đến tình 
hình hoạt động của Công ty của Kiểm soát viên không được thực hiện đầy đủ 
theo pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty; 

- Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty 
của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác 
sau khi đã thực hiện thông báo bằng văn bản với HĐQT theo quy định tại Khoản 
1 Điều 38 Điều lệ Công ty nhưng người có hành vi vi phạm chưa chấm dứt vi 
phạm hoặc có giải pháp khắc phục hậu quả; 

b) Tổng Giám đốc có thể đề nghị triệu tập họp HĐQT trong các trường 
hợp sau: 

- Khi xét thấy các quyền của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ 
Công ty không được thực thi; 

- Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty 
của những người điều hành doanh nghiệp khác sau khi đã thực hiện thông báo 
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bằng văn bản với HĐQT nhưng người có hành vi vi phạm chưa chấm dứt vi 
phạm hoặc có giải pháp khắc phục hậu quả; 

2. Những vấn đề Tổng Giám đốc cần xin ý kiến HĐQT: 

a) Kiến nghị với HĐQT về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội 
bộ của Công ty; 

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

c) Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các 
vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, 
bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và 
người điều hành doanh nghiệp. 

d) Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các 
vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các 
chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính 
sách quy định tại Điều lệ Công ty, các quy chế của Công ty và quy định pháp 
luật hiện hành. 

đ) Xin ý kiến HĐQT đối với Bảng Báo cáo tài chính kiểm toán (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 HĐQT thông 
qua; 

e) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

g) Xin ý kiến HĐQT phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài 
chính tiếp theo; 

h) Các nội dung khác khi xét thấy lợi ích của Công ty. 

Điều 91. Báo cáo của Tổng Giám đốc với HĐQT về việc thực hiện 
nhiệm vụ và quyền hạn được giao 

1. Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng 
cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT 
và Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

2. Định kỳ hàng quý, hàng năm báo cáo đánh giá tình hình tài chính, tình 
hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; 

3. Báo cáo về những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý; 

4. Báo cáo hằng năm về việc triển khai thực hiện các nghĩa vụ đối với môi 
trường, cộng đồng, người lao động; 
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5. Báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung được HĐQT và Đại hội 
đồng cổ đông ủy quyền khác;  

6. Thực hiện báo cáo các vấn đề khác theo yêu cầu của HĐQT/ĐHĐCĐ. 

Điều 92. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền 
khác của HĐQT đối với Tổng giám đốc 

Căn cứ vào báo cáo của Tổng Giám đốc về việc thực hiện nhiệm vụ và 
quyền hạn được giao theo quy định tại Điều 81 Quy chế này, HĐQT sẽ tiến 
hành kiểm điểm kết quả thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của 
HĐQT với Tổng Giám đốc. 

Điều 93. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin 
và cách thức thông báo cho HĐQT, BKS 

1. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách 
thức thông báo cho HĐQT 

a) Các nội dung theo Điều 90 của Quy chế này; 

b) Tổng Giám đốc có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT các giao dịch giữa 
Công ty, Công ty con, Công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% 
trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan 
của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. 

c) Các nội dung khác cần xin ý kiến, báo cáo HĐQT phải được gửi trước 
ít nhất là bảy (07) ngày làm việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng bảy(07) ngày 
làm việc. 

Riêng trường hợp chấp thuận các hợp đồng, giao dịch theo quy định 
khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và có giá trị nhỏ hơn 35% (thống nhất với 
thẩm quyền của HĐQT nêu tại khoản h điểm 2 Điều 27 Điều lệ Công ty) tổng 
giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, người đại 
diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng 
quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao 
dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. 
Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 
15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy 
định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến 
các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết. 

2. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách 
thức thông báo cho BKS 
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a) Báo cáo của Tổng Giám đốc trình HĐQT hoặc tài liệu khác do Công ty 
phát hành được gửi đến các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức 
như đối với thành viên HĐQT. 

b) Tổng Giám đốc, người điều hành doanh nghiệp khác phải cung cấp đầy 
đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và 
hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Kiểm soát viên hoặc Ban 
kiểm soát. 

c) Cách thức thông báo cho BKS thực hiện như đối với HĐQT. 

Điều 94. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các 
thành viên HĐQT, các Kiểm soát viên và Tổng giám đốc 

1. Phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT:  

BKS có vai trò giám sát, phối hợp, tư vấn và thông tin đầy đủ, kịp thời, 
chính xác. Cụ thể như sau:  

a) Thường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động, tham khảo ý 
kiến của HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng 
cổ đông; 

b) Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền yêu 
cầu thành viên Hội đồng quản trịTổng Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán 
được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ; 

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

d) Trường hợp Ban kiểm soát phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật 
hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát thông 
báo bằng văn bản với HĐQT trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người 
có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả; 

đ) Kiểm soát viên có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT các giao dịch giữa 
Công ty, Công ty con, Công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% 
trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan 
của đối tượng đó theo quy định của pháp luật; 
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e) Đối với các kiến nghị liên quan đến tình hình hoạt động và tài chính 
của Công ty thì BKS phải gửi văn bản cùng tài liệu liên quan trước ít nhất mười 
lăm (15) ngày so với ngày dự định nhận được phản hồi; 

g) Các nội dung kiến nghị đến HĐQT phải được gửi trước ít nhất là bảy 
(07) ngày làm việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng bảy (07) ngày làm việc.  

HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện các quyền và nghĩa vụ 
của mình. 

2. Phối hợp hoạt động giữa BKS và Tổng Giám đốc:  

a) Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền yêu 
cầu Tổng Giám đốc (cùng lúc yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám 
đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận) tham dự và trả lời các vấn 
đề cần được làm rõcác vấn đề mà các Kiểm soát viên quan tâm; 

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

c) Kiểm soát viên có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc tạo điều kiện tiếp cận 
hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty tại Trụ sở chính 
hoặc nơi lưu trữ hồ sơ; 

d) Đối với thông tin, tài liệu về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh 
và báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, văn bản yêu cầu cung cấp 
của BKS phải được gửi đến Công ty trước ít nhất bốn mươi tám (48) giờ làm 
việcso với thời gian dự định nhận được phản hồi. BKS không được sử dụng các 
thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để 
thực hiện các giao dịch có liên quan. 

đ) Các nội dung kiến nghị về các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ 
cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh Công ty của 
BKS phải được gửi đến Tổng Giám đốc trước ít nhất bảy 07 ngày làm việc so 
với ngày dự định nhận được phản hồi. 

Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện các quyền và 
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nghĩa vụ của mình. 

3. Phối hợp hoạt động Tổng Giám đốc  và HĐQT:Tổng Giám đốc là 
người thay mặt  điều hành hoạt động của Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động 
liên tục và hiệu quả.  

a) Khi có kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của 
Công ty, Tổng Giám đốc gửi cho HĐQT sớm nhất có thể nhưng không ít hơn 
bảy (07) ngày trước ngày nội dung đó cần được quyết định; 

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

c) Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua các vấn đề liên 
quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, 
thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định 
tại Điều lệ Công ty, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành; 

d) Tổng Giám đốc có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT các giao dịch giữa 
Công ty, Công ty con, Công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% 
trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan 
của đối tượng đó theo quy định của pháp luật; 

đ) Các nội dung khác cần xin ý kiến theo quy định tại Khoản 2 Điều 97 
Quy chế này HĐQT phải được gửi trước ít nhất là bảy (07) ngày làm việc so với 
ngày dự định nhận được phản hồi của HĐQT. 

Mục 2. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen 
thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, 
Tổng Giám đốc và các người điều hành doanh nghiệp khác 

Điều 95. Quy định về việc đánh giá hoạt động của Thành viên HĐQT, 
Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người điều hành khác 

1. HĐQT có trách nhiệm xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động cho 
tất cả các đối tượng là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành 
khác theo quy định của pháp luật. 

2. Các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động phải hài hòa giữa lợi ích của người 
điều hành doanh nghiệp với lợi ích lâu dài của Công ty và cổ đông.  

3. Hàng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công và các tiêu 
chuẩn đánh giá đã được thiết lập/các kết quả đạt được, HĐQT tổ chức thực hiện 
đánh giá hoạt động thành viên HĐQT.  
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4. Việc đánh giá hoạt động của các Kiểm soát viên được tổ chức thực hiện 
theo phương thức được đề cập tại cơ cấu tổ chức và hoạt động của BKS. 

5. Việc đánh giá hoạt động của người điều hành khác thực hiện theo các 
quy định nội bộ hoặc có thể dựa vào bản tự đánh giá hoạt động của những người 
điều hành này. 

Điều 96. Khen thưởng 

1. HĐQT có trách nhiệm xây dựng chính sách khen thưởng. Việc khen 
thưởng được thực hiện dựa trên kết quả đánh giá hoạt động tại Điều 95 của Quy 
chế này. 

2. Các hình thức khen thưởng: bằng tiền hoặc các hình thức khác do 
HĐQT xây dựng. Các hình thức khen thưởng sẽ do Tổng Giám đốc phải lập kế 
hoạch trình HĐQT phê chuẩn, trường hợp vượt thẩm quyền sẽ trình Đại hội 
đồng cổ đông thông qua. 

3. Chế độ khen thưởng đối với đối tượng là thành viên HĐQT, Kiểm soát 
viên sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. 

4. Đối với đối tượng là người điều hành doanh nghiệp: nguồn kinh phí 
thưởng được trích từ Quỹ khen thưởng, Quý phúc lợi của Công ty và nguồn hợp 
pháp khác. Mức khen thưởng được căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế hàng 
năm, Tổng Giám đốc sẽ đề xuất HĐQT phê chuẩn, trường hợp vượt thẩm quyền 
sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Điều 97. Kỷ luật 

1. HĐQT có trách nhiệm xây dựng quy định về kỷ luật dựa trên tính chất 
và mức độ của việc vi phạm. Việc kỷ luật phải có hình thức cao nhất là bãi 
nhiệm, cách chức. 

2. Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, người điều hành doanh nghiệp 
không hoàn thành nhiệm vụ của mình so với yêu cầu với sự trung thực, siêng 
năng, cẩn trọng sẽ phải chịu trách nhiệm cá nhân về những thiệt hại do mình gây 
ra.  

3. Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, người điều hành doanh nghiệp khi 
thực hiện nhiệm vụ mà có hành vi vi phạm quy định pháp luật hoặc quy định của 
Công ty thì tuỳ theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, vi phạm hành chính 
hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công 
ty. Trường hợp gây thiệt hại đến lợi ích của Công ty, cổ đông hoặc người khác 
sẽ phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 
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CHƯƠNG VII. SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ 
CÔNG TY 

Điều 98. Bổ sung và sửa đổi Quy chế 

1. Việc bổ sung hoặc sửa đổi Quy chế này phải được Đại hội đồng cổ 
đông Công ty xem xét và quyết định. 

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

CHƯƠNG VIII. NGÀY HIỆU LỰC 

Điều 99. Ngày hiệu lực 

1. Quy chế này gồm 08 Chương, 99 Điều được Đại hội đồng cổ đông 
Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam  nhất trí thông qua ngày … tháng … năm 
2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của quy định này. 

2. Quy chế này là duy nhất và chính thức của Công ty. 

3. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phải có 
chữ ký của Chủ tịch HĐQT. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Quý  
 
 
 
 
 

 



CONG TY CO PHAN C<)NG HOA XA H<)I CHU NGHiA VIJtT NAM 
PHAN BON MIEN NAM D(>c l~p-T\f do-H~nh phuc 

S6: ,11, /TTr-H0QT Tp. H6 Chi Minh, ngay 08 thang 4 nam 2021 

TO TRINH 
V~ vi~c ban hanh Quy ch~ ho~t d(>ng cu.a H(>i d6ng quan trj 

Kinh gui: 0?i h(>i d6ng c6 dong Cong ty C6 ph§.n Phan b6n Mi€n Nam 

Can cu Lu?t Doanh nghi~p s6 59/2020/QH14 duqc Qu6c h(>i thong qua ngay 17 

thang 6 nam 2020, c6 hi~u h,rc k€ tu ngay O 1 thang O 1 nam 2021; 

Can cu Lu?t Chung khoan s6 54/2019/QH14 duqc Qu6c h(>i thong qua ngay 26 

thang 11 nam 2019, c6 hi~u h,rc k€ tu ngay O 1 thang O 1 nam 2021; 

Can cu Nghi dinh s6 155/2020/NB-CP ngay 31 thang 12 nam 2020 cua Chinh 

phu quy dinh chi ti~t thi hanh m(>t s6 di€u cua Lu?t Chung khoan; 

Can cu Thong tu s6 116/2029/TT-BTC ngay 31 thang 12 nam 2020 cua B(> Tai 
chinh v€ vi~c Huong d~n m(>t s6 di€u v€ quan tri cong ty ap d1_mg d6i v6i cong ty d?i 

chung t?i Nghi dinh s6 l 55/2020/N0-CP ngay 31 thang 12 nam 2020 cua Chinh phu 
quy dinh chi ti~t thi hanh m(>t s6 di€u cua Lu?t Chung khoan; 

Can cu 0i€u 1~ T6 chuc va ho?t d(>ng Cong ty C6 phcln Phan b6n Mi€n Nam. 

0€ phu hqp v6i quy dinh phap lu?t hi~n hanh, H(>i d6ng Quan tri Cong ty da xay 

d\ffig dl,l' thao Quy ch~ ho?t d(>ng tren ca sa ap d1.1ng quy dinh neu tren ( dl,l' thao chi ti~t 
kem theo). 

H(>i d6ng Quan tri kinh trinh 0?i h(>i d6ng c6 dong Cong ty xem xet quy~t dinh. 

Tran tr9ng! 

TM. H<)I DONG QUAN TRJ 
CHUTJCH 

Nguy~n Van Quy 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 
PHÂN BÓN MIỀN NAM 

 

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2021 

DỰ THẢO 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 
PHÂN BÓN MIỀN NAM 

 

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

 
  Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2021 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
(ban hành kèm theo Quyết định số      /HĐQT ngày      tháng    năm 2021 của 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam) 
 

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điêu của Luật Chứng khoán; 

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần phân bón Miền Nam 
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ...ngày ...tháng...năm... 
Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công 

ty cổ phần phân bón Miền Nam 

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Miền 
Nam bao gồm các nội dung sau: 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 

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

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định 
cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng 
quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại 
Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên 
quan. 

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

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị 
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1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của 
Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu 
trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết 
định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Công ty. 

2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc tổ chức điều 
hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

Chương II 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của 
Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền 
được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh 
của Công ty và của các đơn vị trong Công ty. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công 
ty và các nghĩa vụ sau: 

a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi 
ích cao nhất của cổ đông và của Công ty; 

b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các 
vấn đề được đưa ra thảo luận; 

c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận 
được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác; 

d) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công 
ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên 
vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của 
thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng 
quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 
03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; 

đ) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công 
ty theo quy định của pháp luật. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo 
cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị. 

Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản 
trị 
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1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó 
Tổng giám đốc, người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về 
tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công 
ty. 

2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác 
thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục 
yêu cầu và cung cấp thông tin do Điều lệ công ty quy định. 

Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị có năm (05) thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ 
thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị. 

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

3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ 
thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành 
viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ công 
ty có quy định khác. 

4. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ 
chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập. 

Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện 
sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp; 

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc 
trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là 
cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác; 

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

d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 
88 Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định 
tại khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không 
được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của 
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công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty 
mẹ; 

đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty. 

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

a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công 
ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty 
mẹ hoặc công ty con của 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 
phụ 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 của Công ty; là người 
quản lý của Công ty hoặc công ty con của 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 của Công ty; 

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm 
soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm 
liên tục 02 nhiệm kỳ; 

e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty. 

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

Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

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

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm Tổng Giám đốc. 
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3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

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

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

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

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

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

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

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

5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký 
công ty. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; 
ghi chép các biên bản họp; 

b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa 
vụ được giao; 

c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị 
công ty; 
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d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa 
thông tin và thủ tục hành chính; 

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

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

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

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

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

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

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

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

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

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành 
viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài 
trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung 
thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy 
định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại 
hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá 
một phần ba; 

b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo 
đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp; 

c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng 
cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn 
nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất. 
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Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng 
quản trị 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông 
trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội 
đồng quản trị thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty. 

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

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

4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại 
hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu. 

Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng 
quản trị 

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

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

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

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

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

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

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội 
đồng quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 

Chương III 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

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

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

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

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

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

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

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

e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới 
hạn theo quy định của pháp luật; 

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

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

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

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

l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết 
định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua 
cổ phần của doanh nghiệp khác; 

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

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

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

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

q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội 
bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định 
ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, 



 

11 
 

Quy chế về công bố thông tin của Công ty; 

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

3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại 
cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy 
định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. 

4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái 
với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây 
thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết 
định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó 
và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, 
quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công 
ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định 
nói trên. 

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

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 
35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng 
kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản 
ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy 
định tại Điều lệ công ty giữa Công ty với một trong các đối tượng sau: 

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc 
(Giám đốc), người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này; 

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

- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 
164 Luật Doanh nghiệp. 

2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành 
viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan 
đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung 
chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, 
giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp 
Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi 
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ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết. 

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

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

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

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

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

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

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

2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 

Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị phải 
triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng 
thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành 
viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại 
Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 
Điều này; 

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

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

b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ 
đông; 

c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp; 

d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; 

đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của 
cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp 



 

13 
 

bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát; 

e) Xác định thời gian và địa điểm họp; 

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

h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp. 

Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị. 

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

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

Chương IV 

CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị 

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

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

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường 
hợp sau đây: 
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a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản 
trị; 

b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người 
quản lý khác; 

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

d) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định. 

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

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

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

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

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

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có 
quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. 

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



 

15 
 

trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, trừ trường hợp Điều 
lệ công ty quy định thời hạn khác ngắn hơn. Trường hợp này, cuộc họp được tiến 
hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

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

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

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

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

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

đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều 
lệ công ty. 

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

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

12. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ khác cao hơn, nghị 
quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành 
viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng 
thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị 

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, 
ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và 
có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

b) Thời gian, địa điểm họp; 

c) Mục đích, chương trình và nội dung họp; 
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d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và 
cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 

đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn 
biến của cuộc họp; 

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

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

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

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng 
nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy 
đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì 
biên bản này có hiệu lực. 

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải 
chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội 
đồng quản trị. 

4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải 
được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

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

Chương V 
BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH 

Điều 18. Trình báo cáo hằng năm 

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ 
đông báo cáo sau đây: 

a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; 

b) Báo cáo tài chính; 

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

d) Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát. 
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2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi 
đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc 
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ công ty không có quy định 
khác. 

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của 
Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công 
ty chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn khác dài hơn. Cổ đông 
sở hữu cổ phần của Công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng 
với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét 
báo cáo quy định tại Điều này. 

Điều 19. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản 
trị 

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

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

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

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

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

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

Điều 20. Công khai các lợi ích liên quan 

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc 
công khai lợi ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau 
đây: 

1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải kê khai cho công ty về 
các lợi ích liên quan của mình, bao gồm: 

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

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh 
của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu 
riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ. 

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong 
thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ 
sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày 
có sửa đổi, bổ sung tương ứng. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người 
khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh 
doanh của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước 
Hội đồng quản trị và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội 
đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự 
chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc 
về Công ty. 

Chương VI 
MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Điều 21. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị 
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1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các 
thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên 
quan trong quá trình xử lý công việc được phân công. 

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân 
công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên 
quan đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường 
hợp giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên 
chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định 
theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng 
quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế này. 

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản 
trị thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên 
quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội 
đồng quản trị về việc bàn giao đó. 

Điều 22. Mối quan hệ với ban điều hành 

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng 
giám đốc (Giám đốc) và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản 
trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết. 

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

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm 
toán là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm 
soát hoặc Ủy ban kiểm toán theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối 
hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ. 

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm 
soát hoặc Ủy ban kiểm toán, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ 
đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời. 

Chương VII 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 24. Hiệu lực thi hành 

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Miền 
Nam bao gồm VII chương, 24 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày...tháng...năm 
2021 
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TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN 
PHÂN BÓN MIỀN NAM 

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

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2021 

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với 
công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam; 
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ... ngày... tháng... năm.….. 

Ban kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ 
phần phân bón Miền Nam 

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần phân bón Miền Nam 
bao gồm các nội dung sau: 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

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

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát quy định cơ 
cấu tổ chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát 
và các thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ 
công ty và các quy định khác có liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng 
cho Ban kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát. 

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban 
kiểm soát chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách 
nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các công việc, quyết định 
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của Ban Kiểm soát. 

Chương II 
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

Điều 3. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát 

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao. 

2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, 
tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty. 

3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, 
chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công 
ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. 

4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây 
thiệt hại cho Công ty hoặc người khác thì thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách 
nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà 
thành viên Ban Kiểm soát có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công ty. 

6. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm trong thực 
hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm 
soát, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục 
hậu quả. 

Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát có ba (03), nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không 
quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

2. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 

3. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. 

4. Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm 
kỳ mà thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban 
kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi 
thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. 

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát 

1. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau 
đây: 
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a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh 
nghiệp; 

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, 
kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động 
kinh doanh của Công ty; 

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản 
trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác; 

d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông 
hoặc người lao động của Công ty; 

đ) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

e) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được 
chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm 
liền trước đó; 

g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên 
quan và Điều lệ công ty. 

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, thành 
viên Ban kiểm soát Công ty theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật 
Doanh nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh 
nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, 
người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty. 

Điều 6. Trưởng Ban kiểm soát 

1. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một 
trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh 
doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp. 

2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban 
kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. 

3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy 
định. 

Điều 7. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông 
trở lên hoặc có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Ban 
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Kiểm soát thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty. 

Điều 8. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm 
soát 

1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm 
quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc biểu quyết bầu 
thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó 
mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu 
nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết 
hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. 
Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ 
cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ 
số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở 
lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát 
thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc 
lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 

Điều 9. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm 
soát 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường 
hợp sau đây: 

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát 
theo quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

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

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường 
hợp sau đây: 

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

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

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

d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 
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Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban 
kiểm soát 

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

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các chức danh quản lý khác; 

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

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

g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử 
viên đang nắm giữ các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty 
của ứng cử viên Ban kiểm soát (nếu có). 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban 
kiểm soát thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 

Chương III 
BAN KIỂM SOÁT 

Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát 

1. Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc 
Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. 

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong 
quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của 
công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. 

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình 
kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh 
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giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc 
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có 
liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng 
cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội 
đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông. 

4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát 
nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty. 

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, 
công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc 
theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm 
cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp. 

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 
Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 
kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm 
tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm 
tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình 
thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh 
doanh của Công ty. 

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa 
đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh 
doanh của Công ty. 

8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng 
Giám đốc vi phạm quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp phải thông báo ngay 
bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt 
hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, 
Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty. 

10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực 
hiện nhiệm vụ được giao. 

11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi 
trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông. 

12. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động 
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của Công ty theo đề nghị của cổ đông. 

13. Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng 
cổ đông. 

14. Thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong 
thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp. 

15. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản 
trị. 

16. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai 
Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định 
tại khoản 1 và khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp. 

17. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức 
kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ 
chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty 
khi xét thấy cần thiết. 

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

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

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

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

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

23. Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm 
phiếu nếu được Hội đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông 
bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

24. Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa 
cuộc họp đối với trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm 



 

9 
 

việc mà các thành viên Hội đồng quản trị còn lại không bầu được người làm chủ 
tọa. Trường hợp này, người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. 

25. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh 
nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 12. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát 

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng 
thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao 
gồm: 

a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài 
liệu kèm theo; 

b) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội 
đồng quản trị; 

c) Báo cáo của Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc 
tài liệu khác do Công ty phát hành. 

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

3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng 
Giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, 
tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo 
yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát. 

Điều 13. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất 
thường Đại hội đồng cổ đông 

1. Ban kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp 
Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị 
không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

a) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành 
viên theo quy định của pháp luật; 

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

c) Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Ban 
kiểm soát nhưng Hội đồng quản trị không thực hiện, trừ trường hợp Điều lệ công 
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ty có quy định khác. 

2. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
theo quy định thì Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty. 

3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định 
tại khoản 1 Điều này sẽ được Công ty hoàn lại. 

Chương IV 
CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT 

Điều 14. Cuộc họp của Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành 
viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát. 

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

Điều 15. Biên bản họp Ban kiểm soát 

Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên 
bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc 
họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách 
nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát. 

Chương V 
BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH 

Điều 16. Trình báo cáo hàng năm 

Các Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường 
niên bao gồm các nội dung sau đây: 

1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của 
Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại 
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên 
Ban kiểm soát. 

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng 
thành viên Ban kiểm soát. 

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của 
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Ban Kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty. 

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác 
do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều 
lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan 
của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội 
đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong 
thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. 

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những 
người điều hành doanh nghiệp khác. 

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng 
quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông. 

8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức 
kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ 
chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty 
khi xét thấy cần thiết. 

Điều 17. Tiền lương và quyền lợi khác 

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, thì tiền lương, thù lao, 
thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định 
sau đây: 

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích 
khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định 
tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng 
năm của Ban kiểm soát. 

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

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

Điều 18. Công khai các lợi ích liên quan 
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1. Thành viên Ban kiểm soát của Công ty phải kê khai cho Công ty về các 
lợi ích liên quan của mình, bao gồm: 

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

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh 
của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc 
sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ. 

2. Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện 
trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa 
đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc kể 
từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng. 

3. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành 
viên Ban kiểm soát chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của 
mình để phục vụ lợi ích của Công ty. 

4. Thành viên Ban kiểm soát có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội 
đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty 
khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên 
vốn điều lệ với thành viên Ban kiểm soát hoặc với những người có liên quan của 
thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu 
trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải 
thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật 
chứng khoán về công bố thông tin. 

5. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành 
viên này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để 
thực hiện các giao dịch có liên quan. 

Chương VI 
MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Điều 19. Mối quan hệ giữa các thành viên Ban kiểm soát 

Các thành viên Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn 
nhau nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện 
tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định pháp luật và 
Điều lệ công ty. Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công việc chung của 
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Ban kiểm soát nhưng không có quyền chi phối các thành viên Ban kiểm soát. 

Điều 20. Mối quan hệ với ban điều hành 

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với ban điều hành Công ty, là đơn vị 
thực hiện chức năng giám sát hoạt động của ban điều hành. 

Điều 21. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị 

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, là 
đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị. 

Chương VII 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 22. Hiệu lực thi hành 

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần phân bón Miền Nam 
bao gồm VII Chương 22 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm 
2021.  

   

TM. BAN KIỂM SOÁT 
TRƯỞNG BAN  

 

 

 

Phạm Đức Hoài 
 

 
 

 



 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc  
 

 
                                                               ………….., ngày       tháng 05năm 2021 

 
 

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI  
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

 
Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

Công ty cổ phần Phân Bón Miền Nam  
 
 

Tên cổ đông:………………………………………………………………….. 
 Số CMND/Hộ chiếu:…………….…, ngày cấp:      /      /        tại: ………….. 
 Điện thoại:………………..………………………………………………….. 
 

 Tôi đang có quyền sở hữu………….cổ phần của Công ty cổ phần Phân bón 
Miền Nam. Bằng giấy đăng ký này, tôi xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2021 của Công ty cổ phần Phân Bón Miền Nam. 
 

 
  CỔ ĐÔNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN BÓN MIỀN NAM 
125B Cách Mạng Tháng, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

Đt: (028) 3832 5889 – 3839 3931   Fax: (028) 3832 2807       
Website: www.phanbonmiennam.com.vn 

 
 

 

GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU THAM DỰ 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

 

TT Họ và tên Số CMND Ngày cấp/Nơi cấp Chức vụ tại  
Công ty 

1 Nguyễn Văn Quý  025065000331 
Cục Cảnh sát đăng ký, 
quản lý cư trú và dữ liệu 
quốc gia về dân cư 

Chủ tịch HĐQT 

2 Đặng Tấn Thành 330060424 16/01/2019, CA Vĩnh 
Long 

- Ủy viên HĐQT 
- Tổng Giám đốc  

3 Trần Hữu Công 020808396 30/5/2011, CA Tp.HCM 
- Ủy viên HĐQT  
– Phó Tổng 
Giám đốc  

4 Lê Việt Hưng 024485262 25/01/2011, CA Tp.HCM Ủy viên HĐQT 

5 Trần Phi Hùng 271521489 15/6/2013, CA Tp.HCM Ủy viên HĐQT 
 

Cổ đông, nhà đầu tư không có điều kiện dự họp có thể ủy quyền cho một 
trong các cá nhân nêu trên. Giấy ủy quyền gủi về Công ty Cổ phần  Phân bón 
Miền Nam trước 16h30 ngày 20/4/2021 theo địa chỉ: 

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ 
phần Phân bón Miền Nam 

-Địa chỉ: 125B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ 
Chí Minh 

-Điện thoại: (028) 3832 5889 – 3839 3931 

-Fax: (028) 3832 2807 
 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Văn Quý  

 

http://www.phanbonmiennam.com.vn/
http://www.phanbonmiennam.com.vn/


CONG TY CO PHA.N 
PHAN BON MIEN NAM 

BAN KIEM soAT 

CQNG HOA XA H<)I CHU NGHiA VItT NAM 
D<)c lip - Tl}' do - H~nh phuc 

Tp.H6 Chi Minh, ngay 08 thang 4 nam 2021 

TO TRINH 
vi vi~c ll}'a ch9n don vj ki~m toan bao cao tai chinh nam 2021 

Kinh gui: D~i h(li d6ng c6 dong Cong ty C6 phftn Phan b6n MiSn Nam 

Can cu Lu~t Doanh nghi~p s6 59/2020/QH14 duqc Qu6c h(>i thong qua 

ngay 17 thang 6 nam 2020, c6 hi~u h,rc ke tu ngay O 1 thang O 1 nam 2021; 

Can cu 0uSu 1~ t6 chuc va ho~t d(>ng Cong ty c6 phftn Phan b6n MiSn 

Nam. 

Ban Kiem soat trinh 0~i h(>i c6 dong danh sach cac Cong ty kiem toan 

d(>c l~p d\! ki~n }lJa chc.m de th\!C hi~n vi~c kiem toan bao cao tai chinh nam 

2021 cua Cong ty c6 phftn Phan b6n MiSn Nam, Cl,l the nhu sau: 

DU'Q'C UBCKNN Da tll'Ilg 
chip thuin ki~m ki;i. em 

TT Ten Cong ty Dja chi toan cac don vj co toan 

1 

2 

3 

IQ'i ich cong chung Cong ty 
thu<)c linh V\fC CK PBMN 

Cong ty TNHH Deloitte S6 37 Ton Due Thilng, C6 Chua 
Vi~tNam Q.1 -TP. H6 Chi Minh 

Cong ty TNHH Ki~m toan s6 2 Truong San, P2, C6 Chua 
va Tu vfin A&C Q Tan Binh , TPHCM 

Cong ty TNHH Hang Ki~m s6 1 Le Ph\ll1g Hi~u, C6 C6 
toanAASC Q. Roan Kiem, Ha N<)i 

Ban Kiem soat kinh dS nghi f)~i h(>i d6ng c6 dong xem xet, thong qua 

danh sach va uy quySn cho H<)i d6ng quan tri llJa ch<;m m(>t Cong ty trong danh 

sach neu tren lam don vi kiem toan bao cao tai chinh nam 2021 cua Cong ty c6 

phftn phan b6n MiSn Nam./. 

TM. BAN KIEM SOAT 

TRUONG BAN 

lV 
Ph~m Dtl'c Hoai 





CONG TY CO PHAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VItT NAM 
PHAN BON MIEN NAM Dqc ljp-T\f do-H;mh phuc 

BAN KIEM SOAT Tp. H6 Chi Minh, ngay 05 thcing 4 niim 2021 

TOTRINH 
vi~c ban hanh Quy ch~ ho,t dqng cua Ban ki~m soat 

Can cu Lu~t Doanh nghi?p sf> 59/2020/QH14 duqc Qu6c h<)i thong qua ngay 17 

thang 6 nam 2020, c6 hi?u h,rc k~ tir ngay 0 1 thang 0 1 nam 2021; 

Can cu Lu~t Chung khoan sf> 54/2019/QH14 duqc Qu6c h<)i thong qua ngay 26 

thang 11 nam 2019, c6 hi?u h,rc k~ tir ngay 0 1 thang 0 1 nam 2021; 

Can cu Nghi dinh s6 155/2020/ND-CP ngay 31 thang 12 nam 2020 cua Chinh 

phu quy dinh chi ti~t thi hanh m<)t s6 di€u cua Lu~t Chung khoan; 

Can cu Thong tu s6 116/2029/TT-BTC ngay 31 thang 12 nam 2020 cua B<) Tai 

chinh v€ vi?c Huong dfrn m<)t s6 di€u v€ quan tri cong ty ap d\lng d6i v6i cong ty dc;1i 

ch(mg tc;1i Nghi dinh sf> 155/2020/ND-CP ngay 31 thang 12 nam 2020 cua Chinh phu 

quy dinh chi ti~t thi hanh m<)t s6 di€u cua Lu~t Chung khoan; 

Can cu Di€u l? T6 chuc va hoc;1t d<)ng Cong ty C6 phdn Phan b6n Mi€n Nam. 

D~ phu hqp v6i quy dinh phap lu~t hi?n hanh, ban Ki~m soat Cong ty C6 phdn 

Phan b6n Mi€n Nam xay d1Jng d1J thao Quy ch~ hoc;1t d<)ng cua Ban ki~m soat tren ca sa 

ap d\}ng quy dinh neu tren ( d1J thao chi ti~t kem theo ). 

Ban Ki~m soat kinh trinh Dc;1i h<)i d6ng c6 dong Cong ty xem xet quy~t dinh. 

Tran tn,mg! 

TM. BAN KIEM soAT 
TRUONG BAN 

Ph,m Drrc Hoai 



CONG TY c6 PHAN 
PHAN BON MIEN NAM 

I D1/THAO I 

,,,, - -
QUY CHE HO~T DQNG 

? ~ , 

CUA BAN KIEM SOAT 

Thanh ph6 HA Chi Minh, ngay thang 4 nam 2021 



CONG TY CO PHAN 
PHAN BON MIEN NAM 

C<)NG HOA XA H<)I CHU NGHiA vuiT NAM 
DQC ljp - T\f do - H,nh phuc 

BAN KIEM soAT Tp. H6 Chi Minh, ngay thang nam 2021 

QUYCHE 
HO~T D<)NG CUA BAN KIEM soAT 

Can cu Lu~t Chung khoan ngay 26 thang 11 nam 2019; 

Can cu Lu~t Doanh nghi~p ngay 1 7 thang 6 nam 2020; 

Can cu Nghi dinh s6 155/2020/ND-CP ngay 31 thang 12 nam 2020 cua 

Chinh phu quy dinh chi tiSt thi hanh m()t s6 diSu cua Lu~t Chung khoan; 

Can cu Thong tu s6 116/2020/TT-BTC ngay 31 thang 12 nam 2020 cua B() 

tru&ng BQ Tai chinh hu6ng d~n m()t s6 diSu vs quan tri cong ty ap dvng d6i v6i 

cong ty d<;1i chung t<;1i Nghi dinh s6 155/2020/ND-CP ngay 31 thang 12 nam 2020 

cua Chinh phu quy dinh chi tiSt thi hanh m()t s6 diSu cua Lu~t Chung khoan; 

Can cu DiSu 1~ Cong ty Cf> phfin Phan b6n MiSn Nam; 

Can cu Nghi quySt D<;1i h()i d6ng cf> dong s6 ... ngay ... thang ... nam ...... 

Ban kiSm soat ban hanh Quy chS ho<;1t d()ng cua Ban kiSm soat Cong ty cf> 

phfin phan b6n MiSn Nam 

Quy chS ho<;1t d()ng cua Ban kiSm soat Cong ty cf> phfin phan b6n MiSn Nam 

bao g6m cac n()i dung sau: 

ChtrO'ng I 
QUY DJNH CHUNG 

Di~u 1. Phfm vi di~u chinh va dBi tU'(}'ng ap dyng 

1. Ph<;1m vi diSu chinh: Quy chS ho<;1t d()ng cua Ban kiSm soat quy dinh ca 
c~u tf> chuc nhan S\f, tieu chuftn, diSu ki~n, quySn va nghia V\l cua Ban kiSm soat 

va cac thanh vien Ban kiSm soat theo quy dinh t<;1i Lu~t Doanh nghi~p, DiSu 1~ 

cong ty va cac quy dinh khac c6 lien quan. 

2. D6i tu(Jilg ap dvng: Quy chS ho<;1t d()ng cua Ban kiSm soat duqc ap dvng 

cho Ban kiSm soat va cac thanh vien Ban KiSm soat. 

Di~u 2. Nguyen t~c hoft d(lng cua Ban ki~m soat 

Ban kiSm soat lam vi~c theo nguyen tile t~p thS. Cac thanh vien cua Ban 

kiSm soat chiu trach nhi~m ca nhan vs phfin vi~c cua minh va cung chiu trach 
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nhi~m truac D:;ti h()i d6ng c6 dong, truac phap lu~t vs cac cong vi~c, quySt dinh 

cua Ban KiSm soat. 

ChtrO'ng II 
THANH VIEN BAN KIILM SOAT 

Di~u 3. Quy~n, nghia Vl} va trach nhi~m cua thanh vien Ban Ki~m soat 

1. Tuan thu dung phap lu~t, DiSu 1~ cong ty, nghi quySt 0:;ti h9i d6ng c6 

dong va d:;to due nghS nghi~p trong th\l'C hi~n quySn va nghia V\l duqc giao. 

2. Th\l'c hi~n quySn va nghia V\l duqc giao m9t each trung th\fc, d .n trc;mg, 

t6t nhfit nh~m bao dam lqi ich hqp phap t6i da cua Cong ty. 

3. Trung thanh v6i lqi ich cua Cong ty va c6 dong; khong l:;tm d\,lng dja vi, 

chuc V\l va SU' d\,lng thong tin, bi quySt, ca h9i kinh doanh, tai san khac cua Cong 

ty dS tu lqi ho~c ph\lC V\l lqi ich cua t6 chuc, ca nhan khac. 

4. Nghia V\l khac theo quy dinh cua Lu~t Doanh nghi~p va DiSu 1~ cong ty. 

5. Truong hqp vi ph:;tm quy dinh t:;ti cac khoan 1, 2, 3 va 4 Di@u nay ma gay 

thi~t h:;ti cho Cong ty ho~c nguoi khac thi thanh vien Ban kiSm soat phai chiu trach 

nhi~m ca nhan ho~c lien d6i b6i thuong thi~t h:;ti d6. Thu nh~p va lqi ich khac ma 

thanh vien Ban KiSm soat c6 duqc do vi ph:;tm phai hoan tra cho Cong ty. 

6. Truong hqp phat hi~n c6 thanh vien Ban kiSm soat vi ph:;tm trong th\l'C 

hi~n quySn va nghia V\l duqc giao thi phai thong bao b~ng van ban dSn Ban kiSm 

soat, yeu c§.u nguoi CO hanh Vi Vi ph:;tm chfim dut hanh Vi Vi ph:;tm Va khic ph\lC 
h~u qua. 

Di~u 4. Nhi~m ky va s6 ltrgng thanh vien Ban ki~m soat 

1. Ban kiSm soat c6 ba (03), nhi~m ky cua thanh vien Ban KiSm soat khong 

qua os nam va co th@ duqc bfiu l:;ti vai sb nhi~m ky khong h:;tn chS. 

2. Thanh vien Ban kiSm soat khong nhfit thiSt phai la c6 dong cua Cong ty. 

3. Ban kiSm soat phai c6 han m9t nua s6 thanh vien thuong tru a Vi~t Nam. 

4. Truong hqp thanh vien Ban KiSm soat c6 cung thoi diSm kSt thuc nhi~m 

ky ma thanh vien Ban kiSm soat nhi~m ky m6i chua duqc bfiu thi thanh vien Ban 

kiSm soat da hSt nhi~m ky v~n tiSp tvc th\fc hi~n quySn va nghia V\l cho dSn khi 

thanh vien Ban kiSm soat nhi~m ky m6i duqc bfiu va nh~n nhi~m V\J. 

Di~u 5. Tieu chuAn va di~u ki~n thanh vien Ban ki~m soat 

1. Thanh vien Ban kiSm soat phai dap ung cac tieu chu~n va diSu ki~n sau 
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day: 

a) Khong thu(>c df>i tuQ'llg theo quy dinh t~i khoan 2 Di@u 17 cuaLu~t doanh 

nghi~p; 

b) Duqc dao t~o m(>t trong cac chuyen nganh vs kinh ts, tai chinh, k@ toan, 

kiSm toan, lu~t, quan tri kinh doanh ho~c chuyen nganh phu hqp vai ho~t d(>ng 

kinh doanh cua Cong ty; 

c) Khong phai la nguai c6 quan h~ gia dinh cua thanh vien H(>i df>ng quan 

tri, T 6ng Giam df>c va nguai quan ly khac; 

d) Khong phai la nguai quan ly Cong ty, khong nh§.t thiSt phai la c6 dong 

ho~c nguai lao d(>ng cua Cong ty; 

d) Khong duqc lam vi~c trong b(> ph~n kS toan, tai chinh cua Cong ty; 

e) Khong duqc la thanh vien hay nhan vien cua t6 chuc kiSm toan duqc 

chfip thu~n thvc hi~n kiSm toan cac bao cao tai chinh cua Cong ty trong 03 nam 

li@n tru6c d6; 

g) Tieu chufin va di@u ki~n khac theo quy dinh khac cua phap lu~t c6 lien 

quan va f)i@u 1~ cong ty. 

2. Ngoai cac tieu chufin, di@u ki~n quy dinh t~i khoan 1 Di@u nay, thanh 

vien Ban kiSm soat Cong ty theo quy dinh t~i diSm b khoan 1 f)i@u 88 cua Lu~t 

Doanh nghi~p khong duqc la nguai c6 quan h~ gia dinh cua nguai quan ly doanh 

nghi~p cua Cong ty va cong ty my; nguai d~i di~n phfin vf>n cua doanh nghi~p, 

nguai d~i di~n phfin vf>n nha nu6c t~i cong ty my va t~i Cong ty. 

Di~u 6. Tnr&ng Ban ki~m soat 

1. Truong Ban kiSm soat phai c6 b~ng tf>t nghi~p d~i h9c tro len thu(>c m(>t 

trong cac chuyen nganh kinh ts, tai chinh, k@ toan, kism toan, lu~t, quan tri kinh 

doanh ho~c chuyen nganh c6 lien quan dSn ho~t d(>ng kinh doanh cua doanh 

nghi~p. 

2. Truong Ban kiSm soat do Ban kiSm soat b§.u trong sf> cac thanh vien Ban 

kiSm soat; vi~c b§.u, miSn nhi~m, bai nhi~m theo nguyen tic da sf>. 

3. Quy@n va nghia V\l cua Truong Ban kiSm soat do f)i@u 1~ cong ty quy 

dinh. 

Di~u 7. D~ err, trng CU' thanh vien Ban ki~m soat 

1. C6 dong ho~c nh6m c6 dong SO' hfru tu 10% t6ng sf> c6 phfin ph6 thong 
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tr& len ho~c c6 quySn dS cu nguai vao Ban kiSm soat. Vi~c dS cu nguai vao Ban 

Ki Sm soat th\l'C hi~n theo quy djnh cua Di Su 1~ Cong ty. 

Di~u 8. Cach thrrc b§u, mi~n nhi~m, bai nhi~m thanh vien Ban ki~m 

soat 

1. Vi~c bfiu, miSn nhi~m, bai nhi~m thanh vien Ban kiSm soat thu9c thfim 

quySn cua D<;1,i h9i d6ng c6 dong. 

2. Tru truang hgp DiSu 1~ cong ty c6 quy djnh khac, vi~c biSu quySt bfiu 

thanh vien Ban kiSm soat phai thµc hi~n theo phuang thuc bfiu d6n phiSu, theo d6 

m6i c6 dong c6 t6ng s6 phiSu biSu quySt tuang ung v6i t6ng s6 c6 phfin s6 hfru 

nhan v6i s6 thanh vien duqc bfiu cua Ban KiSm soat va c6 dong c6 quySn d6n hSt 

ho~c m9t phfin t6ng s6 phiSu bfiu cua minh cho m9t ho~c m9t s6 ung cu vien. 

Nguai ttung cu thanh vien Ban kiSm soat duqc xac djnh theo s6 phiSu bfiu tinh tu 

cao xu6ng th&p, bit dfiu tu ung cu vien co s6 phisu bfiu cao nh&t cho dSn khi du 

s6 thanh vien quy djnh t<;1,i DiSu 1~ cong ty. Truang hgp c6 tu 02 ung cu vien tr& 

len d<;1,t cung s6 phiSu bfiu nhu nhau cho thanh vien cu6i cung cua Ban kiSm soat 

thi se tiSn hanh bfiu 1<;1-i trong s6 cac ung cu vien c6 s6 phiSu bfiu ngang nhau ho~c 

lµa chc;m theo tieu chi quy djnh t<;1,i quy chS bfiu cu ho~c DiSu 1~ cong ty. 

Di~u 9. Cac tnrirng hQ'p mi~n nhi~m, bai nhi~m thanh vien Ban ki~m 

soat 

1. D<;1,i h9i d6ng c6 dong miSn nhi~m thanh vien Ban KiSm soat trong truang 

hgp sau day: 

a) Khong con du tieu chufin va diSu ki~n lam thanh vien Ban KiSm soat 

theo quy djnh t<;1,i DiSu 169 cua Lu~t Doanh nghi~p; 

b) C6 dan tu chuc va duqc ch§.p thu~n; 

c) Truang hgp khac do DiSu 1~ cong ty quy djnh. 

2. D<;1,i h9i d6ng c6 dong bai nhi~m thanh vien Ban kiSm soat trong truang 

hgp sau day: 

a) Khong hoan thanh nhi~m V\l, Cong vi~C dUQ'C phan Cong; 

b) Khong th\l'C hi~n quySn va nghia V\l cua minh trong 06 thang lien 1\IC, tru 

truang hqp b§.t kha khang; 

c) Vi ph<;1,m nhiSu lfin, vi ph<;1,m nghiem tn;mg nghia V\l cua thanh vien Ban 

kiSm soat theo quy djnh cua Lu~t Doanh nghi~p va DiSu 1~ cong ty; 
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d) Truong hqp khac theo nghi quySt D~i h9i d6ng c6 dong. 

Di~u 10. Thong bao v~ biu, mi~n nhiem, bai nhiem thanh vien Ban 
kiim soat 

1. Truong hqp da xac dinh duqc ung cu vien Ban kiSm soat, Cong ty phai 

cong b6 thong tin lien quan d@n cac ung cu vien t6i thiSu 1 o ngay truoc ngay khai 

m~c h9p D~i h9i d6ng c6 dong tren trang thong tin di~n tu cua Cong ty dS c6 dong 

c6 thS tim hiSu vs cac ung cu vien nay tru6c khi bo phiSu, ung cu vien Ban kiSm 

soat phai co cam k@t b~ng van ban vs tinh trung thvc, chinh xac cua cac thong tin 

ca nhan duqc cong b6 va phai cam kSt thvc hi~n nhi~m V\l m9t each trung thvc, 

c§.n tr9ng va vi lqi ich cao nhfit cua cong ty nSu duqc b§.u lam thanh vien Ban 

kiSm soat. Thong tin lien quan dSn ung cu vien Ban KiSm soat duqc cong b6 bao 
' gom: 

a) H9 ten, ngay, thang, nam sinh; 

b) Trinh d9 chuyen mon; 

C) Qua trinh Cong tac; 

d) Cac chuc danh quan ly khac; 

d) Lqi ich c6 lien quan t6i Cong ty va cac ben c6 lien quan cua Cong ty; 

e) Cac thong tin khac (nSu c6) theo quy dinh t~i DiSu 1~ cong ty; 

g) Cong ty phai c6 trach nhi~m cong b6 thong tin vS cac cong ty ma ung cu 

vien dang nim gifr cac chuc danh quan ly va cac lqi ich c6 lien quan t6i Cong ty 

cua ung cu vien Ban kiSm soat (nSu c6 ). 

2. Vi~c thong bao vs kSt qua b§.u, miSn nhi~m, bai nhi~m thanh vien Ban 

kiSm soat thvc hi~n theo cac quy dinh huong dfin vs cong b6 thong tin. 

Chll'O'ng III 
BAN KIEM soAT 

Di~u 11. Quy~n, nghia V\J va trach nhiem cua Ban kiim soat 

1. Ban KiSm soat thvc hi~n giam sat H9i d6ng quan tri, Giam d6c ho~c 

T6ng Giam d6c trong vi~c quan ly va diSu hanh Cong ty. 

2. KiSm tra tinh hqp ly, hqp phap, tinh trung thvc va muc d9 c§.n tr9ng trong 

quan ly, di Su hanh ho~t d9ng kinh doanh; tinh h~ th6ng, nhfit quan va phu hqp cua 

cong tac k@ toan, th6ng ke va l~p bao cao tai chinh. 

3. Th§.m dinh tinh d§.y du, hqp phap va trung thvc cua bao cao tinh hinh 
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kinh doanh, bao cao tai chinh h&ng nam va 06 thang cua Cong ty, bao cao danh 

gia cong tac quan ly cua H(>i df>ng quan trj va trinh bao cao thfim djnh t~i CUQC 
h9p D~i h(>i d6ng c6 dong thuong nien. Ra soat hgp d6ng, giao djch v6i nguoi c6 

lien quan thu(>c thfim quySn phe duy~t cua H(>i d6ng quan tri hO?C E)~i h(>i d6ng 

c6 dong va dua ra khuySn nghi vs hgp d6ng, giao djch c~n c6 phe duy~t cua H(>i 

df>ng quan trj ho?C E)~i h(>i df>ng c6 dong. 

4. Ra soat, kiSm tra va danh gia hi~u Ive va hi~u qua cua h~ th6ng kiSm soat 

n(>i b(>, kiSm toan n(>i b(>, quan ly rui ro va canh bao s6m cua Cong ty. 

5. Xem xet s6 kS toan, ghi chep kS toan va cac tai li~u khac cua Cong ty' 

cong vi~c quan ly' diSu hanh ho~t d(>ng cua Cong ty khi xet th§.y c~n thiSt ho?C 

theo nghi quySt D~i h(>i d6ng c6 dong ho?c theo yeu c~u cua c6 dong ho?c nh6m 

c6 dong quy djnh t~i khoan 2 DiSu 115 Lu~t Doanh nghi~p. 

6. Khi CO yeu C~U CUa c6 dong hO?C nhom c6 dong quy djnh t~i khoan 2 
DiSu 115 Lu~t Doanh nghi~p, Ban kiSm soat thvc hi~n kiSm tra trong thoi h~n 07 

ngay lam vi~c kS tu ngay nh~n dugc yeu c~u. Trong thoi h~n 15 ngay kS tu ngay 

kSt thuc kiSm tra, Ban kiSm soat phai bao cao vs nhung v§.n dS dugc yeu c~u kiSm 

tra dSn H(>i d6ng quan tri va c6 dong hO?C nh6m c6 dong c6 yeu c~u. Vi~c kiSm 

tra cua Ban kiSm soat quy dinh t~i khoan nay khong dugc can tr& ho~t d(>ng binh 

thuong cua H(>i d6ng quan tri, khong gay gian do~n diSu hanh ho~t d(>ng kinh 

doanh cua Cong ty. 

7. Ki Sn nghi H(>i d6ng quan tri ho?C E)~i h(>i d6ng c6 dong bi~n phap sua 

d6i, b6 sung, cai ti@n ca c§.u tb chuc quan ly, giam sat va diSu hanh ho~t d(>ng kinh 

doanh cua Cong ty. 

8. Khi phat hi~n c6 thanh vien H(>i d6ng quan tri, Giam d6c ho?C T6ng 

Giam d6c vi ph~m quy djnh t~i DiSu 165 Lu~t doanh nghi~p phai thong bao ngay 

b&ng van ban cho H(>i d6ng quan tri, yeu c~u nguoi c6 hanh vi vi ph~m ch§.m dut 

hanh vi vi ph~m Va CO giai phap khic ph\lC h~u qua. 

9. Tham d\f va tham gia thao lu~n t~i cac CUQC hQp E)~i h(>i df>ng c6 dong, 
H(>i d6ng quan tri va cac CUQC h9p khac cua Cong ty. 

10. Su d\mg tu v§.n d(>c l~p, b(> ph~n kiSm toan n(>i b(> cua Cong ty dS thvc 

hi~n nhi~m V\l dugc giao. 

11. Ban kiSm soat c6 thS tham khao y kiSn cua H(>i d6ng quan tri tru6c khi 

trinh bao cao, k@t lu~n va ki@n nghi len o~i h(>i d6ng cb dong. 
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12. KiSm tra tung v§.n dS C\l thS lien quan dSn quan ly, diSu hanh ho?t d9ng 

cua Cong ty theo dS nghi cua c6 dong. 

13. Yeu c§_u H9i d6ng quan tri phai tri~u t~p h9p b§.t thucmg 0?i h9i d6ng 

c6 dong. 

14. Thay thS H9i d6ng quan tri tri~u t~p h9p 0?i h9i d6ng c6 dong trong 

thai h?n 30 ngay trong truang hgp H9i d6ng quan tri khong tri~u t~p h9p 0?i h9i 

d6ng c6 dong theo quy dinh t?i khoan 3 0iSu 140 Lu~t Doanh nghi~p. 

15. BS nghi Chu tich H9i d6ng quan tri phai tri~u t~p h9p H9i d6ng quan 

tri. 

16. Xem xet, trich l\lC, sao chep m9t phfin ho~c toan b9 n9i dung ke khai 

Danh sach nguai c6 lien quan va lqi ich c6 lien quan duqc ke khai quy dinh 

t?i khoan 1 va khoan 2 0iSu 164 Lu~t Doanh nghi~p. 

1 7. BS xu§.t va kiSn nghi 0?i h9i d6ng c6 dong phe duy~t danh sach t6 chuc 

kiSm toan duqc ch§.p thu~n thvc hi~n kiSm toan Bao cao tai chinh cua Cong ty; t6 

chuc kiSm toan duqc ch§.p thu~n thvc hi~n kiSm tra cac ho?t d9ng cua Cong ty 

khi xet thfiy cfin thiSt. 

18. Chiu trach nhi~m tru6c c6 dong vS ho?t d9ng giam sat cua minh. 

19. Giam sat tinh hinh tai chinh Cong ty, vi~c tuan thu phap lu~t cua thanh 

vien H9i dfmg quan tri, T6ng Giam d6c, nguai quan ly khac trong cac ho?t d9ng. 

20. Dam bao ph6i hgp ho?t d9ng v6i H9i d6ng quan tri, T6ng Giam d6c va 

c6 dong. 

21. Truang hgp phat hi~n hanh vi vi ph?m phap lu~t ho~c vi ph?m E)iSu 1~ 

cong ty cua thanh vien H9i d6ng quan tri, T6ng Giam d6c va nguai diSu hanh 

doanh nghi~p khac, Ban kiSm soat phai thong bao bing van ban cho H9i d6ng 

quan tri trong vong 48 gia, yeu cfiu nguai c6 hanh vi vi ph?m ch§.m dut vi ph?m 

Va CO giai phap kh~c ph\lC h~U qua. 

22. Xay dvng Quy chS ho?t d9ng cua Ban kiSm soat va trinh 0?i h9i d6ng 

c6 dong thong qua. 

23. Chung kiSn H9i d6ng quan tri t6 chuc kiSm phiSu va l~p bien ban kiSm 

phiSu nSu duqc H9i d6ng quan tri yeu cfiu trong truang hgp 1§.y y kiSn c6 dong 

bing van ban ds thong qua nghi quyst cua B?i h9i df>ng cb dong. 

24. Truong Ban kiSm soat diSu hanh dS 0?i h9i df>ng c6 dong bfiu chu t9a 
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CUQC h9p df>i v6i tnrong hqp Chu tich v~ng m~t ho~c t?m thoi mftt kha nang lam 

vi~c ma cac thanh vien H9i df>ng quan tri con l?i khong b§.u duqc nguoi lam chu 

t9a. Truong hqp nay, nguoi c6 sf> phiSu b§.u cao nhftt lam chu t9a CUQC h9p. 

25. Thvc hi~n cac quySn va nghia V\l khac theo quy dinh cua Lu~t Doanh 

nghi~p, DiSu 1~ cong ty va Nghi quySt cua D?i h9i df>ng c6 dong. 

Di~u 12. Quy~n dtrQ'C cung c§p thong tin cua Ban ki~m soat 

1. Tai li~u va thong tin phai duqc gui dSn thanh vien Ban kiSm soat cung 

thoi diSm va theo phuang thuc nhu df>i v6i thanh vien H9i df>ng quan tri, bao 
' gom: 

a) Thong bao moi h9p, phiSu lfty y kiSn thanh vien H9i df>ng quan tri va tai 

li~u kem theo; 

b) Nghi quySt, quySt dinh va bien ban h9p cua D?i h9i df>ng c6 dong, H9i 

df>ng quan tri; 

c) Bao cao cua Giam df>c ho~c T6ng Giam df>c trinh H9i df>ng quan tri ho~c 

tai li~u khac do Cong ty phat hanh. 

2. Thanh vien Ban kiSm soat c6 quySn tiSp c~n hf> so, tai li~u cua Cong ty 

luu gifr t?i t11,1 SO' chinh, chi nhanh va dia diSm khac; c6 quySn dSn dia diSm lam 

vi~c cua nguoi quan ly va nhan vien cua Cong ty trong gio lam vi~c. 

3. H9i df>ng quan tri, thanh vien H9i df>ng quan tri, Giam df>c ho~c T6ng 

Giam df>c, nguoi quan ly khac phai cung cftp d§.y du, chinh xac, kip thoi thong tin, 

tai li~u vs cong tac quan ly, diSu hanh va ho?t d9ng kinh doanh cua Cong ty theo 

yeu c§.u cua thanh vien Ban kiSm soat ho~c Ban kiSm soat. 

Di~u 13. Trach nhiem cua Ban ki~m soat trong viec trieu tip hQp b§t 

thtriYng D~i h{>i d6ng c6 dong 

1. Ban kiSm soat c6 trach nhi~m thay thS H9i df>ng quan tri tri~u t~p h9p 

D?i h9i df>ng c6 dong trong thoi h?n 30 ngay trong tnrong hqp H9i df>ng quan tri 

khong tri~u t~p h9p D?i h9i df>ng c6 dong trong cac truong hqp sau day: 

a) Sf> thanh vien H9i df>ng quan tri, Ban kiSm soat con l?i it han sf> thanh 

vien theo quy dinh cua phap lu~t; 

b) Theo yeu c§.u cua c6 dong ho~c nh6m c6 dong quy dinh t?i khoan 2 Di Su 

115 Lu~t Doanh nghi~p; 

C) Khi c6 yeu c§.u tri~u t~p h9p bftt thuong D?i h9i df>ng c6 dong cua Ban 
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kiSm soat nhung H9i d6ng quan tri khong th\l'C hi~n, trir tnrong hgp f)iSu 1~ cong 

ty c6 quy dinh khac. 

2. Truong hgp Ban kiSm soat khong tri~u t~p h9p Di;ti h9i d6ng c6 dong 

theo quy dinh thi Ban kiSm soat phai b6i thuong thi~t hi;ti phat sinh cho Cong ty. 

3. Chi phi tri~u t~p va ti Sn hanh h9p Di;ti h9i d6ng c6 dong theo quy dinh 

ti;ti khoan 1 DiSu nay se duqc Cong ty hoan li;ti. 

Chll'O'ng IV 

CUQC HQP BAN KIEM SOAT 

Di~u 14. Cu<}c hQp ciia Ban ki~m soat 

1. Ban kiSm soat phai h9p it nhfit hai (02) l~n trong m9t nam, s6 luqng thanh 

vien tham d\.f h9p it nhfit la hai ph~n ba (2/3) s6 thanh vien Ban kiSm soat. 

2. Ban kiSm soat c6 quySn yeu c~u thanh vien H9i d6ng quan tri, T6ng 

Giam d6c va di;ti di~n t6 chuc kiSm toan duqc chfip thu~n tham d\.f va tra lai cac 

vfin dS c~n duqc lam ro. 

Di~u 15. Bien ban hQp Ban ki~m soat 

Bien ban h9p Ban kiSm soat duqc l~p chi tiSt va ro rang. Nguai ghi bien 

ban va cac thanh vien Ban kiSm soat tham d\.f h9p phai ky ten vao bien ban CUQC 

h9p. Cac bien ban h9p cua Ban kiSm soat phai duqc luu gift nhim xac dinh trach 

nhi~m cua tung thanh vien Ban kiSm soat. 

Chll'O'ng V 

BAO cAo VA CONG KHAI L<}I iCH 

Di~u 16. Trinh bao cao hang nam 

Cac Bao cao cua Ban kiSm soat ti;ti CUQC h9p Di;ti h9i d6ng c6 dong thuong 

nien bao g6m cac n9i dung sau day: 

1. Bao cao vs kSt qua kinh doanh cua Cong ty, vs kSt qua hoi;tt d9ng cua 

H()i d6ng quan tri, T6ng Giam d6c dS trinh Di;ti h()i d6ng c6 dong thong qua ti;ti 

CUQC h9p Di;ti h9i df>ng cfJ dong thuong nien. 

2. Bao cao t\l' danh gia kSt qua hoi;tt d9ng cua Ban kiSm soat va thanh vien 

Ban kiSm soat. 

3. Thu lao, chi phi hoi;tt d9ng va cac lqi ich khac cua Ban KiSm soat va tung 

thanh vien Ban kiSm soat. 
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4. T6ng kSt cac CUQC h9p cua Ban kiSm soat va cac kSt lu~n, kiSn nghi cua 

Ban KiSm soat; kSt qua giam sat tinh hinh ho?t d9ng va tai chinh cua Cong ty. 

5. Bao cao danh gia vS giao djch gifra Cong ty, cong ty con, cong ty khac 

do Cong ty n~m quySn kiSm soat tren nam muai ph&n tram (50%) tr& len vfm diSu 

1~ v6i thanh vien H()i d6ng quan tri, Tf>ng Giam d6c va nhfrng nguoi co lien quan 

cua thanh vien d6; giao djch gifra Cong ty v6i cong ty trong d6 thanh vien H()i 

d6ng quan tri la thanh vien sang l~p ho~c la nguoi quan ly doanh nghi~p trong 

thoi gian 03 nam g&n nh§.t tru6c thoi diSm giao dich. 

6. KSt qua giam sat d6i v6i H9i d6ng quan tri, T6ng Giam d6c va nhfrng 

nguai diSu hanh doanh nghi~p khac. 

7. KSt qua danh gia S\f ph6i hqp ho?t d9ng gifra Ban kiSm soat v6i H9i d6ng 

quan tri, Tf>ng Giam d6c va cac cf> dong. 

8. BS xu§.t va kiSn nghi D?i h9i d6ng cf> dong phe duy~t danh sach t6 chuc 

kiSm toan dugc ch§.p thu~n th\fC hi~n kiSm toan Bao cao tai chinh cua Cong ty; t6 

chuc kiSm toan dugc ch§.p thu~n th\fC hi~n kiSm tra cac ho?t d9ng cua Cong ty 

khi xet th§.y c&n thiSt. 

Bi~u 17. Ti~n hrO'ng va q uy~n IQi khac 

Truong hqp DiSu 1~ cong ty khong c6 quy dinh khac, thi tiSn luang, thu lao, 

thu&ng va lgi ich khac cua thanh vien Ban kiSm soat dugc th\IC hi~n theo quy dinh 

sau day: 

1. Thanh vien Ban kiSm soat dugc tra tiSn luang, thu lao, thuang va lgi ich 

khac theo quySt dinh cua Dl;li h9i d6ng cf> dong. Dl;li h9i d6ng cf> dong quySt dinh 

tbng muc tiSn luang, thu lao, thuang, lgi ich khac va ngan sach ho?t d()ng h&ng 

nam cua Ban kiSm soat. 

2. Thanh vien Ban kiSm soat dugc thanh toan chi phi an, CY, di l?i, chi phi 

SU d\}ng djch V\l tu v§.n d9c l~p v6i muc hqp ly. Tf>ng muc thu lao va chi phi nay 

khong vugt qua tf>ng ngan sach ho?t d9ng h&ng nam cua Ban KiSm soat da dugc 

Dl;li h9i d6ng cf> dong ch§.p thu~n, trir truang hqp D?i h9i d6ng cf> dong c6 quySt 

dinh khac. 

3. Ti Sn luang va chi phi ho?t d9ng cua Ban kiSm soat dugc tinh vao chi phi 

kinh doanh cua Cong ty theo quy djnh cua phap lu~t vS thuS thu nh~p doanh 

nghi~p, quy djnh khac Cua phap lu~t CO lien quan Va phai dUQ'C l~p thanh ffi\lC 
rieng trong bao cao tai chinh h&ng nam cua Cong ty. 

11 



Di~u 18. Cong khai cac IQ'i ich lien quan 

I. Thanh vien Ban kiSm soat cua Cong ty phai ke khai cho Cong ty vS cac 

lqi ich lien quan cua minh, bao g6m: 

a) Ten, ma s6 doanh nghi~p, dia chi tiv so chinh, nganh, nghS kinh doanh 

cua doanh nghi~p ma h9 lam chu ho~c so hfru phftn v6n g6p ho~c c6 phftn; ty 1~ 

va thai di@m lam chu, so huu phftn v6n gap ho~c c6 phftn do; 

b) Ten, ma s6 doanh nghi~p, dia chi tiv so chinh, nganh, nghS kinh doanh 

cua doanh nghi~p ma nhung nguai c6 lien quan cua h9 lam chu, cung so hfru ho~c 

so hfru rieng phftn v6n g6p ho~c c6 phftn tren 10% v6n diSu 1~. 

2. Vi~c ke khai theo quy dinh t~i khoan 1 0iSu nay phai duqc thgc hi~n 

trong thai h~n 07 ngay lam vi~c k@ tu ngay phat sinh lqi ich lien quan; vi~c sua 

d6i, b6 sung phai duqc thong bao voi Cong ty trong thai h~n 07 ngay lam vi~c kS 

tu ngay c6 sua d6i, b6 sung tuang (mg. 

3. Thanh vien Ban kiSm soat va nhung nguai c6 lien quan cua cac thanh 

vien Ban kiSm soat chi duqc SU d\mg nhung thong tin c6 duqc nha chuc V\l cua 

minh dS phvc V\l lQ'i ich cua Cong ty. 

4. Thanh vien Ban kiSm soat c6 nghia V\l thong bao bing van ban cho H<)i 

d6ng quan tri, Ban kiSm soat vs cac giao dich gifra Cong ty, cong ty con, cong ty 

khac do Cong ty nim quySn kiSm soat tren nam muai phftn tram (50%) tro len 

v6n diSu 1~ voi thanh vien Ban kiSm soat ho~c voi nhfrng nguai co lien quan cua 

thanh vien Ban kiSm soat theo quy dinh cua phap lu?t. 06i voi cac giao dich neu 

tren do 0~i h<)i d6ng c6 dong ho~c H<)i d6ng quan tri ch§.p thu?n, Cong ty phai 

thgc hi~n cong b6 thong tin vs cac nghi quy@t nay theo quy dinh cua phap lu?t 

chung khoan vs cong b6 thong tin. 

5. Thanh vien Ban kiSm soat va nhung nguai c6 lien quan cua cac thanh 

vien nay khong duqc SU dvng ho~c ti@t le) cho nguai khac cac thong tin n<)i be) dS 

thgc hi~n cac giao dich c6 lien quan. 

ChuO'ng VI 

MOI QUAN H:¢ CUA BAN KIEM soAT 

Di~u 19. M6i quan h~ gifra cac thanh vien Ban ki~m soat 

Cac thanh vien Ban kiSm soat c6 m6i quan h~ d<)c l?p, khong phv thu<)c lfrn 

nhau nhung c6 sg ph6i hqp, c<)ng tac trong cong vi~c chung dS dam bao thgc hi~n 

t6t trach nhi~m, quySn va nhi~m V\l cua Ban kiSm soat theo quy dinh phap lu?t va 
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UiSu I~ cong ty. Truong Ban KiSm soat la nguai diSu ph6i cong vi~c chung cua 

Ban kiSm soat nhung khong c6 quySn chi ph6i cac thanh vien Ban kiSm soat. 

Di~u 20. M6i quan he v6i ban di~u hanh 

Ban kiSm soat c6 m6i quan h~ d9c l~p v6i ban diSu hanh Cong ty, la don vi 

thvc hi~n chuc nang giam sat ho~t d(>ng cua ban disu hanh. 

Di~u 21. M6i quan he v6i Hqi d6ng quan tri 

Ban kiSm soat c6 m6i quan h~ d9c l~p v6i H9i d6ng quan tri Cong ty' la 

don vi thvc hi~n chuc nang giam sat ho~t d9ng cua H9i d6ng quan tri. 

ChuO'ng VII 

DIEU KHOAN THI HANH 
Di~u 22. Hieu l\fC thi hanh 

Quy ch@ ho~t d9ng cua Ban kiSm soat Cong ty c6 ph§.n phan b6n MiSn Nam 

bao g6m VII Chuong 22 UiSu va c6 hi~u Ive thi hanh kS tu ngay ... thang ... nam 

2021. 

TM. BAN KULM soAT 
TRUONG BAN 

lV 
Ph~m Dire Hoai 
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CONG TY CO PHAN 
PHAN BON MIEN NAM 

Sf>: 13/TTr-HDQT 

C(>NG HOA XA H(>I CHU NGHiA VIE:T NAM 
D()c IJp -Tl}' do - H;mh phuc 

Tp. H6 Chi Minh, ngay 08 thimg 4 niim 2021 

TO TRINH 
V~ vifc tra thi.t lao H()i d6ng quan tri va Ban ki~m soat 

Kinh trinh: D~i h()i d6ng c6 dong 

Can cl.'.r 0i€u l~ Cong ty c6 phAn Phan b6n Mi€n Nam; 

Can cl.'.r khoan 1.7, di€u 1 Nghi quy€t D~i h('>i d6ng c6 dong nam 2020; 

Can cu bao cao tai chinh nam 2020 da duqc ki€m tmin, 

H('>i d6ng quan tri Cong ty kinh trinh 0~i h('>i d6ng c6 dong v€ vi~c chi tra thu lao 

H('>i d6ng quan tri va Ban ki€m soat g6m nhfrng n('>i dung sau: 

I. Bao cao thl}'c hifn ch~ dQ thi.t lao nam 2020. 

0a thvc hi~n chi tra thu lao H('>i d6ng quan tri Cong ty va Ban ki€m soat trong 

nam: 456.000.000 d6ng, chi ti€t nhu sau: 

M«c 
T6ng s6 da chi trong nam 

Ch«c danh chi/thang/ngtriri 
(d6ng) 

(d6ng) 

Chu tich H('>i dong quan tri 6.000.000 72.000.000 

Uy vien H('>i dong quan tri 5.000.000 240.000.000 

Truong ban Ki€m soat Da hu6ng lmmg chuyen trach khong c6 thu lao 

Uy vien Ban kiem soat, Thu ky 

H('>i d6ng quan tri, Phat ngon vien 3.000.000 144.000.000 

Cong ty, N guoi cong bf> thong tin 

T6ng c()ng 456.000.000 

II/ Xin y ki~n D~i h()i d6ng c6 dong m«c thi.t lao nam 2021: 

1/ Ml.'.rc chi bing ml.'.rc chi nam 2020, C\l th€ cho cac chl.'.rc danh nhu sau: 

- Chu tjch H('>i d6ng quan tri: 6.000.000 d6ng/thang 

- Uy vien H('>i d6ng quan tri: 5.000.000 d6ng/nguoi/thang 

- Truong Ban ki€m soat hu6ng lmmg chuyen trach khong hu6ng thu lao. 

- Uy vien Ban kiem soat, Thu ky H('>i d6ng quan tri, Phat ngon vien Cong ty, 

Nguoi cong bf> thong tin: 3.000.000 d6ng/nguoi/thang 



CONGTYCOPIIAN 
PHAN BON MIEN NAM 

C()NG HOA XA. H()I CHU NGHiA VU::T NAM 
D<)c lip - Tl}' do - H~_mh phuc 

S6: 12/TTr-lIDQT Tp. H6 Chi Minh, ngay 08 thang 4 nam 2021 

TOTRINH 
v~ k~ ho,ch san xuit - kinh doanh nam 2021 va di}' ki~n chia c6 trrc nam 2021 

Kinh trinh: n,i h<)i d6ng c6 dong 

Can cu Lu~t Doanh nghi~p da dugc Qu6c h9i nu6c C9ng hoa xa h9i chu nghia 
Vi~t Nam thong qua ngay 17/6/2020 c6 hi~u lµc tir ngay 01/01/2021; 

Can cu Di~u 1~ Cong ty C6 phAn Phan b6n Mi~n Nam da dugc D~i h9i d6ng c6 
dong thong qua ngay 26/6/2020; 

Can cu tinh hinh thvc t8 san xufit - kinh doanh nam 2021 cua Cong ty C6 phAn 
Phan b6n Mi~n Nam, 

H9i d6ng quan tri kinh trinh D~i h9i d6ng c6 dong thong qua k8 ho~ch san xufit 
- kinh doanh nam 2021 Va dµ ki8n chia c6 rue nam 2021, Cl_l th€ nhir sau: 

1)011 So voi 
T Th1rc hi~n " Th.hi~n Cac chi tieu vi 

Ke ho,ch 
T nam 2020 nam 2021 2020 

tinh 
(%) 

A B C 1 2 3 
1 San phim chu y~u san xuit 

Supe Lan cac lo~i Tfin 84.087 100.000 119% 
Phan b6nNPK Tfrn 109.131 170.000 156% 

Axit Sunphuric (H2SO4) t6ng s6 Tfrn 73.296 100.000 136% 
Trong d6 Axit Sunphuric (H2SO4) 

thucmg phfim Tfin 52.065 60.000 115% 
1.000 

Bao bi Cai 7.942 10.000 126% 
Phan b6n la Y ogen ( d~g b9t + nu6c) Tfrn 87 120 139% 

2 San phim chu y~u tieu th\l 
Supe Lan cac lo~i Tfrn 89.358 100.000 112% 

Phan b6n NPK Tfrn 112.270 170.000 151% 

Axit Sunphuric (H2SO4) thmmg phfim Tfin 52.065 60.000 115% 
1.000 

Bao bi Cai 7.983 10.000 125% 

Phan b6n la Y ogen ( d~g b9t + nu6c) Tfrn 101 120 119% 

KD nguyen li~u Tfrn 49.457 20.000 40% 
Tri~u 

3 
;(. 

Tong doanh thu d6n2 1.432.244 1.670.000 117% 
Tri~u 

4 LQ'i nhuin trmrc thu~ d6n2 3.026 5.000 165% 

5 C6 trrc dtr ki~n Khong thip h011 1 % 



.... ~. }, 

Dµ ki€n chia c6 tuc khong thftp hon 1 %/v6n dieu I~ va kinh trinh D~i h<)i d6ng 

c6 dong uy quyen cho H<)i d6ng quan tri Cong ty can cu vao thµc t€ k€t qua san xuftt 

kinh doanh trong nam 2021 d~ dieu chinh thµc hi~n phan ph6i lgi nhu~n nam 2021 

vao ky h9p D~i h<)i d6ng c6 dong nam 2022 cho phu hQ'P . 

Kinh trinh D~i h<)i d6ng c6 dong uy quyen cho H<)i d6ng quan tri Cong ty quy€t 

djnh muc t~m ung c6 rue nam 2021 va thµc hi~n chi tra t~m ung c6 rue cho cac c6 

dong phu hQ'P v6i k€t qua san xuftt kinh doanh trong nam cua Cong ty. 

Kinh trinh D~i h<)i d6ng c6 dong xem xet va chftp thu~n. 

Tran tr9ng! 

TM. H(>I DONG QUAN TRJ 

Nguy~n Van Quy 
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BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021 

 
 

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam  
 

PHẦN THỨ NHẤT 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020 

 
I. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN 
1. Thuận lợi: 

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam, Hội đồng quản trị và các cổ đông thân thiết của Công ty.  

- Ban Điều hành, các tổ chức Đoàn thể và người lao động luôn đoàn kết, 
có sự đồng thuận, thống nhất cao tin tưởng vào những định hướng phát triển Công 
ty trong thời gian tới. 

2. Khó khăn: 

- Thời tiết năm 2020 vẫn diễn biến thất thường, hạn hán kéo dài ở Tây 
Nguyên, miền Trung, mưa đá trái mùa ở các tỉnh phía Bắc, xâm nhập mặn ở mức 
báo động tại Đồng bằng sông Cửu Long, ảnh hưởng đến lịch thời vụ, năng suất, 
chất lượng nông sản và đời sống nông dân; 

- Việc giá nguyên liệu biến động thất thường khó dự báo là một khó khăn 
rất lớn đối với Công ty trong việc cân đối dự trữ nguồn nguyên liệu tồn kho hợp 
lý để đảm bảo cho hoạt động sản xuất và hiệu quả kinh doanh của Công ty; 

- Giá axít nhập khẩu giảm sâu so với axít sản xuất trong nước, ảnh hưởng 
đến hiệu quả khi duy trì sản xuất axít; 

- Giá nông sản tiếp tục duy trì ở mức thấp, xuất khẩu trì trệ, nhu cầu sử 
dụng trong nước thấp hơn rất nhiều so với sản lượng sản xuất đã làm ảnh hưởng 
lớn đến việc tái đầu tư sản xuất của nông dân; 

- Các nông trường, tập đoàn kinh tế đang thực hiện tái cơ cấu, giảm diện 
tích canh tác cây trồng hoặc chuyển đổi mô hình kinh doanh mới làm giảm nhu 
cầu sử dụng phân bón; 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
PHÂN BÓN MIỀN NAM 

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

 
BAN ĐIỀU HÀNH Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08  tháng 4  năm 2021 
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- Dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn nông sản xuất khẩu, thị trường xuất khẩu 
phân bón bị ngưng trệ do các nước có nhu cầu nhập khẩu phân bón sợ bị ảnh 
hưởng của dịch bệnh dẫn đến sản lượng tiêu thụ của Công ty bị giảm 

- Các quy định của pháp luật về quản lý sản xuất kinh doanh phân bón tuy 
đã có tác động tích cực nhưng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ 
sở, doanh nghiệp phân bón nhỏ lẻ trên thực tế vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ, 
các sản phẩm phân bón kém chất lượng, hàng nhái, hàng giả vẫn xuất hiện tràn 
lan nhưng chưa được xử lý nghiêm tiếp tục làm rối loạn thị trường phân bón, ảnh 
hưởng tới những nhà sản xuất kinh doanh phân bón chân chính. 

- Thị trường tại một số nước trong khu vực như Campuchia, Lào: mức độ 
cạnh tranh giữa sản phẩm của Công ty với các sản phẩm nhập khẩu từ Trung 
Quốc, Thái Lan và các Công ty trong nước tại các thị trường nêu trên ngày càng 
tăng, cùng với những chính sách bảo hộ cho các doanh nghiệp của nước sở tại đã 
ảnh hưởng trực tiếp đến việc phân phối sản phẩm của Công ty; 

- Luật số 71/2014/QH13 tiếp tục ảnh hưởng, tạo ra sự cạnh tranh không 
bình đẳng và gây bất lợi cho sản xuất phân bón trong nước so với phân bón nhập 
khẩu, trong đó có Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam. 

II.   KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020 

1.  Các chỉ tiêu chính: 

S
T
T 

Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 
tính 

 Kế hoạch 
2020  

Thực hiện TH năm 
2020 so 
với cùng 
kỳ (%) 

TH năm 
2020 so 
với KH 

2020 (%) 
Năm 2019 Năm 2020 

1 Sản phẩm chủ yếu sản 
xuất            

  Supe Lân các loại Tấn 100.000 94.341 84.087 89% 84% 

  Phân bón NPK các loại Tấn 178.000 175.124 109.131 62% 61% 

  
Axit Sunphuric (H2SO4) 
tổng số Tấn 109.000 66.455 73.296 110% 67% 

   Bao bì Cái 10.000.000 7.775.409 7.942.245 102% 79% 
  Phân bón lá YOGEN  kg 100.000 82.084 86.542 105% 87% 

2 Sản phẩm chủ yếu tiêu 
thụ              

  Supe Lân các loại Tấn 100.000 79.135 89.358 113% 89% 

  Phân bón NPK Tấn 180.000 172.318 112.270 65% 62% 

  KD nguyên liệu   Tấn 20.000 54.062 49.457 91% 247% 

  
Axit Sunphuric (H2SO4) 
thương phẩm Tấn 65.000 42.597 52.065 122% 80% 

   Bao bì Cái 10.000.000 8.009.671 7.982.798 100% 80% 
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S
T
T 

Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 
tính 

 Kế hoạch 
2020  

Thực hiện TH năm 
2020 so 
với cùng 
kỳ (%) 

TH năm 
2020 so 
với KH 

2020 (%) 
Năm 2019 Năm 2020 

  Phân bón lá YOGEN  kg 100.000 90.479 101.264 112% 101% 

3 Tổng doanh thu  Tr đ 1.800.000 1.639.404 1.432.244 87% 80% 

4 Nộp ngân sách Tr đ 30.000 31.500 8.906 28% 30% 
5 Xuất khẩu          

 Tổng kim ngạch xuất khẩu USD 7.500.000 4.067.244 4.068.781 100% 54% 

 Số lượng SP xuất khẩu Tấn 25.000 13.604 14.096 104% 56% 

6 Công nợ phải thu Tr đ 18%/D.thu 303.562 279.208 92% 107% 

7 Tổng vốn đầu tư Tr đ 29.539  29.688 13.694 46% 46% 

8 Lợi nhuận Tr đ 25.000  2.053 3.026 147% 12% 

9 Cổ tức  % 3% Không 
chia 2,5%  83,3% 

 

2. Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ năm 2020: 

- Thời tiết năm 2020 vẫn diễn biến thất thường, hạn hán kéo dài ở Tây 
Nguyên, miền Trung, mưa đá trái mùa ở các tỉnh phía Bắc, xâm nhập mặn ở mức 
báo động tại Đồng bằng sông Cửu Long, ảnh hưởng đến lịch thời vụ, năng suất, 
chất lượng nông sản và đời sống nông dân; 

- Việc giá nguyên liệu biến động thất thường khó dự báo là một khó khăn 
rất lớn đối với Công ty trong việc cân đối dự trữ nguồn nguyên liệu tồn kho hợp 
lý để đảm bảo cho hoạt động sản xuất và hiệu quả kinh doanh của Công ty; 

- Giá axít nhập khẩu giảm sâu so với axít sản xuất trong nước, ảnh hưởng 
đến hiệu quả  khi duy trì sản xuất a xít; 

- Giá nông sản tiếp tục duy trì ở mức thấp, xuất khẩu trì trệ, nhu cầu sử 
dụng trong nước thấp hơn rất nhiều so với sản lượng sản xuất đã làm ảnh hưởng 
lớn đến việc tái đầu tư sản xuất của nông dân; 

- Các nông trường, tập đoàn kinh tế đang thực hiện tái cơ cấu, giảm diện 
tích canh tác cây trồng hoặc chuyển đổi mô hình kinh doanh mới làm giảm nhu 
cầu sử dụng phân bón; 

- Nguyên vật liệu nhập khẩu tứ các nước có dịch bệnh bị thiếu hụt nguồn 
cung và hoạt động vận chuyển, logistics gặp khó khăn, dẫn đến khan hiếm nguyên 
liệu cho sản xuất và đẩy giá bán lên cao. 

- Hoạt động xuất nhập khẩu bị hạn chế tại các quốc gia và lãnh thổ có dịch 
do các chính sách nhằm ngăn ngừa sự lây lan dịch bệnh. 

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020 



4 
 

1. Về kết quả hoạt động kinh doanh: 
Năm 2020 là một năm rất khó khăn đối với Công ty Cổ phần Phân bón 

Miền Nam, đặc biệt là sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường giữa các đơn vị sản 
xuất kinh doanh phân bón, giá cả nông sản và sự bùng phát của dịch bệnh Covid-
19, Công ty đã phải đưa ra các giải pháp sau: 

- Xây dựng các chương trình khuyến mãi, khuyến mại phù hợp với từng 
thời điểm, từng khu vực và từng đối tượng khách hàng có mức tiêu thụ sản lượng 
khác nhau, đồng thời có chương trình kích cầu trực tiếp cho bà con nông dân; 

- Tập trung rà soát hệ thống phân phối của Công ty để tránh rủi ro về công 
nợ trước tình hình khó tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của địch bệnh Covid-19; 

- Hạn chế hoặc không cung cấp hàng hóa đối với các đại lý có phát sinh 
công nợ quá hạn, công nợ khó đòi; 

- Xây dựng cơ chế chính sách để tập trung phát triển các thị trường: Duyên 
hải miền Trung, riêng đối với thị trường miền Bắc phát triển các dòng sản phẩm 
cao cấp; 

- Thị trường Super Lân năm 2020 đã có nhiều khởi sắc, thị trường tiêu thụ 
đã tăng trưởng trở lại (tăng 13% so với năm 2019); Phân bón lá Yogen (tăng 12% 
so với năm 2019); 

- Thị trường tiêu thụ axít có sức tăng trưởng mạnh (tăng 22% so với năm 
2019); 

- Những sản phẩm tiêu thụ có sự tăng trưởng so với năm 2019 (chưa đạt kết 
hoạch năm 2020) đã kiểm chứng cho những chính sách, chương trình đối với hoạt 
động kinh doanh bước đầu có hiệu quả, đúng với mục tiêu phát triển bền vững 
của Công ty; 

- Khu vực Tây Nguyên, khối dự án chưa đạt được kết quả như kỳ vọng do 
dịch bệnh Covid-19 ảnh huởng trực tiếp đến xuất khẩu một số mặt hàng nông sản 
tại khu vực này, đồng thời cũng ảnh hưởng đến sản lượng xuất khẩu NPK của 
Công ty (đạt 54% so với kế hoạch). 

Nhờ việc kịp thời đưa ra các giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh 
đã giảm được rất nhiều rủi do, bảo toàn được nguồn vốn và tài sản của Công ty. 

2. Về Công tác phát triển thị trường: 
- Tiếp tục thực hiện các chương trình: Tổ chức hội thảo khách hàng, hội 

thảo đầu bờ, tọa đàm và giải đáp cho bà con nông dân các vấn đề liên quan đến 
kỹ thuật canh tác, sử dụng các loại phân bón phù hợp với cây trồng, qua đó giúp 
bà con nông dân tiếp thu thêm kiến thức áp dụng vào sản xuất; 
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- Ngoài việc duy trì quảng cáo bằng pano, phương tiện truyền thông, Công 
ty Cổ phần Phân bón Miền Nam còn tập trung:  

+ Tiếp tục phát triển sản phẩm NPK 10.26.26 +TE, NPK 15.9.20 +TE cho 
thị trường miền Trung, đồng thời đưa các dòng sản phẩm mới như 20.20.15 +TE 
một hạt thích ứng với nhiều loại cây trồng, sản phẩm vi sinh hữu cơ Biogold G.A.P 
để phát triển cây thanh long ở Bình Thuận; 

+ Đối với thị trường Đồng bằng sông Cửu Long, ngoài các dòng sản phẩm 
truyền thống, Công ty tập trung phát triển các dòng sản phẩm NPK 20.20.15 +TE 
một hạt, phân bón vi sinh hữu cơ Biogold G.A.P, sản phẩm “Bông lúa nở bụi”, 
sản phẩm “bông lúa năng suất vàng”; 

+ Ngoài các sản phẩm NPK đã được thị trường miền Bắc ưa chuộng trong 
nhiều năm, Công ty cũng tập trung các giải pháp để phát triển các dòng sản phẩm 
NPK 20.20.15 +TE và phân bón vi sinh hữu cơ Biogold G.A.P để giới thiệu với 
bà con nông dân; 

+ Đối với thị trường Tây Nguyên, để phát triển thị trường Công ty đang xây 
dựng chính sách bán hàng cho NPK 20.20.15+TE một hạt ngoài các sản phẩm đã 
có mặt và được bà con nông dân tin dùng trong suốt thời gian qua. 

3. Hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường: 
- Tiếp tục nghiên cứu để nâng cao năng suất, chất lượng đối với sản phẩm 

phân bón vi sinh hữu cơ Biogold G.A.P; cải tiến hệ thống cân định lượng của dây 
chuyền hơi nước thùng quay tại Nhà máy Phân bón Hiệp Phước và Nhà máy Phân 
bón Cửu Long nhằm nâng cao độ đồng nhất, ổn định và nâng cao chất lượng sản 
phẩm, giảm bụi phát tán trong môi trường sản xuất; 

- Cải tạo, nâng cấp dây chuyền sản xuất NPK hơi nước thùng quay qua việc 
bổ sung thiết bị bọc áo dầu để chống hiện tượng kết khối, đồng thời giảm chi phí 
sản xuất do đóng bao tạm; 

- Nghiên cứu cải tiến máy móc thiết bị để sản xuất các sản phẩm phân bón 
hữu cơ nhằm đa dạng hóa sản phẩm, từng bước tiếp cận xu hướng phát triển nông 
nghiệp hữu cơ; 

- Môi trường người lao động tiếp tục được cải thiện, công tác an toàn lao 
động, phòng chống lụt bão, cháy nổ thường xuyên được kiểm tra. Năm 2020 
không có sự cố về môi trường, tai nạn lao động không xảy ra, không bị thiệt hại 
về tài sản trong các đợt mưa bão.  

4. Về Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm: 
Trong năm 2020, Công ty đã nghiên cứu và sản xuất thành công sản phẩm 
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NPK 20.20.15 + TE một hạt và phân bón vi sinh hữu cơ Biogold G.A.P. Đây là 
hai sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng phù hợp với nhiều loại cây trồng, hạn chế 
thấp nhất việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất. 

5. Về công tác quản lý tài chính: 

- Công ty đã chủ động về dòng tiền, cân đối huy động và sử dụng vốn vay 
hợp lý, vốn vay được kiểm soát chặt chẽ và sử dụng đúng mục đích, thực hiện trả 
nợ vay ngân hàng đúng hạn, lãi suất vay vốn trong năm bình quân 4,9%/năm giúp 
tiết giảm chi phí tài chính của Công ty; 

- Trước tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc bán hàng và 
thu nợ của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt ở khu vực Tây Nguyên đã 
xảy ra tình trạng vỡ nợ ở một số đại lý kinh doanh phân bón. Công ty đã chủ động 
nắm bắt tình hình thị trường và không bán hàng vào những đại lý có tình hình tài 
chính không tốt; 

- Thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu nội bộ. Tiết kiệm chi 
phí nguyên vật liệu thông qua việc quản lý và giám sát chặt chẽ định mức sử dụng 
nguyên vật liệu; 

- Thực hiện quyết liệt các giải pháp đôn đốc thu hồi công nợ qua đó công 
nợ phải thu cuối năm 2020 giảm so với cùng kỳ (giảm 8% so với năm 2019); 

- Cân đối việc sử dụng và dự trữ hàng tồn kho trong năm ở mức hợp lý 
góp phần vào việc giảm chi phí tài chính. 

6. Công tác đầu tư và sửa chữa: 

- Kiểm tra đánh giá tình trạng thiết bị của các dây chuyền sản xuất, nhà 
xưởng, lên phương án, dự toán và thực hiện thi công đại tu các dây chuyền sản 
xuất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, tiến độ để đưa vào sử dụng không ảnh 
hưởng đến sản xuất; 

- Tìm kiếm các giải pháp để tăng hiệu quả sửa chữa đồng thời kéo dài tuổi 
thọ thiết bị, nhà xưởng: như thử nghiệm vật liệu sơn Nano, bắn cát trước khi sơn, 
làm kín các cửa Cyclone. Tôn, xà gồ nhà xưởng dùng Inox 201. 

- Cải tạo hệ thống phun phụ gia bọc áo giảm kết khối sản phẩm vào dây 
chuyền sản xuất NPK tại Nhà máy Phân bón Cửu Long và Nhà máy Phân bón 
Hiệp Phước, giảm chi phí do không phải đóng bao tạm. 

- Ngoài các hạng mục sửa chữa nhà xưởng, máy móc thiết bị, năm 2020 
Công ty đầu tư một (01) bồn chứa hóa chất tại Nhà máy Super Phốt Phát Long 
Thành, di dời phân xưởng phân bón lá Yogen từ Nhà máy Phân bón Hiệp Phước 
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về Nhà máy Phân bón Cửu Long thực hiện đúng tiến độ, chất lượng được đảm 
bảo, mang lại hiệu quả kinh doanh. 

7. Về công tác sản xuất và chất lượng sản phẩm: 
- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm trên 

từng khâu, từng công đoạn (kể cả nguyên liệu đầu vào) trước khi đóng bao để đưa 
ra thị trường, qua đó sản phẩm luôn đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu sử dụng của 
bà con nông dân. 

- Sản xuất thành công các sản phẩm khó: NPK 18-8-22 1 hạt và NPK 20-
20-15+TE 1 hạt và sản phẩm NPK 7-20-13 xuất khẩu, sản xuất thành công phân 
hữu cơ vi sinh Biogold G.A.P; 

- Sử dụng 100% Kali Lào đưa vào công thức phối liệu một số sản phẩm để 
sản xuất. 

8. Về chăm lo đời sống đối với người lao động: 
Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty luôn quan tâm 

đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Năm 2020, 
thu nhập của người lao động là 7.454.000 đồng, các chế độ như bảo hiểm xã hội, 
y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác của người lao động được Công ty 
thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể. 

 
PHẦN THỨ HAI 

KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2021 
  

 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2021: 
 Năm 2021, bên cạnh những thuận lợi do một số mặt hàng nông sản có dấu 
hiệu tăng trở lại, tình hình hoạt động của Công ty sẽ vẫn còn gặp nhiều khó khăn 
thách thức, đó là: 
 - Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn có nguy cơ bùng phát trở lại, gây 
thiệt hại nghiêm trọng đến kinh tế thế giới và trong nước, ảnh hưởng trực tiếp đến 
hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có Công ty; 
 - Dự báo ảnh hưởng của biến đổi khí hậu vẫn còn tiếp diễn, gây ra hạn hán, 
xâm nhập mặn, bão lụt tạo nên bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, trực tiếp ảnh 
hưởng đến sản xuất kinh doanh của Công ty; 
 - Mức độ, tần suất cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 
phân bón trong và ngoài nước trong năm 2021 tiếp tục gia tăng, được dự báo là 
rất khốc liệt; các doanh nhiệp sản xuất kinh doanh phân bón NPK không chỉ cạnh 
tranh trong ngành mà còn cạnh tranh với các doanh nghiệp kinh doanh phân đơn 
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nhập khẩu, phân hữu cơ vì việc sử dụng phân đơn, phân hữu cơ của nông dân 
ngày càng cao làm cho nhu cầu sử dụng phân bón NPK giảm đáng kể, ảnh hưởng 
đến sản lượng tiêu thụ của Công ty. Bên cạnh đó, các hành vi cạnh tranh không 
lành mạnh tiếp tục gia tăng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các 
doanh nghiệp chân chính, trong đó có Công ty; 
 - Thị trường xuất khẩu cũng chịu ảnh hưởng khốc liệt từ sản phẩm nhập 
khẩu của các nước khác, cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty; 
 - Giá nguyên vật liệu đầu vào những tháng đầu năm 2021 liên tục tăng cao, 
tuy nhiên giá bán sản phẩm NPK không tăng theo tỉ lệ thuận, nếu có tăng thì biên 
độ thường trễ hơn rất nhiều; 
 - Tỷ giá USD cũng diễn biến tăng trong những tháng đầu năm làm tăng chí 
phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 
 Qua nhận định trên ban Tổng Giám đốc đề xuất kế hoạch, phương hướng 
và nhiệm vụ năm 2021 như sau: 
  

TT Các chỉ tiêu Đơn vị tính Giá trị 

1 Sản phẩm chủ yếu sản xuất     
 Phân bón NPK Tấn 170.000 
 Supe Lân các loại Tấn 100.000 
 Axit Sunphuric (H2SO4) tổng số 

Trong đó a xít thương phẩm 
Tấn 100.000 

60.000 
 Phân bón lá Yogen (bột + nước) Tấn 120 
 Bao bì Triệu Cái 10 
2 Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ      
 Phân bón NPK Tấn 170.000 
 Supe Lân các loại Tấn 100.000 
 Axit Sunphuric (H2SO4) thương phẩm Tấn 60.000 

 Phân bón lá Yogen (dạng bột + nước) Tấn 120 
 Bao bì Triệu Cái 10 
3 Tổng doanh thu tiêu thụ Triệu đồng 1.670.000 
4 Nộp ngân sách Nhà nước Triệu đồng 27.000 
5 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 5.000 
6 Cổ tức % Không thấp hơn 1% 

 

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021 

1.Về hoạt động kinh doanh: 
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- Nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường để có những giải pháp linh 
hoạt, ứng phó kịp thời với tình hình. Duy trì và phát triển vững chắc các thị trường 
chiến lược, thị trường truyền thống, đồng thời mở rộng và đa dạng hóa thị trường 
tiêu thụ cả trong và ngoài nước; 

- Nghiên cứu, ban hành và thực thi các cơ chế chính sách kinh doanh mới 
phù hợp với tình hình từng thị trường cụ thể; 

- Thường xuyên quan tâm đến công tác chăm sóc khách hàng nhằm giải 
quyết hài hòa lợi ích và thắt chặt mối quan hệ giữa Công ty với đại lý bạn hàng 
và bà con nông dân.  

2. Về công tác Truyền thông – Phát triển thương hiệu:  

- Tiếp tục thực hiện các chương trình đã thực hiện có hiệu quả trong năm 
2020; 

- Tập trung vào việc củng cố và phát triển thị trường mục tiêu, có chính 
sách hợp lý để phát triển thị trường mới nhưng chưa có kênh phân phối; chú trọng 
giữ vững thị trường trong nước; 

- Nghiên cứu, thực thi các cơ chế, chính sách thị trường, phân khúc thị 
trường để đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm đã nghiên cứu thành công và đưa ra thị 
trường năm 2020; 

- Xây dựng các kênh thông tin hỗ trợ khách hàng về giá cả, sử dụng và bảo 
quản phân bón; 

- Khảo sát chất lượng dịch vụ của Công ty đối với khách hàng, tổng hợp 
phản hồi của khách hàng để xây dựng chương trình chăm sóc khách hàng. 

3. Về công tác quản lý sản xuất:  

- Chú trọng kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất, kiểm tra chặt chẽ chất 
lượng đầu vào nguyên liệu và đầu ra thành phẩm, tuyệt đối không đưa ra thị trường 
những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn cả về chất lượng và hình thức mẫu mã; 

- Tiếp tục cải tiến máy móc thiết bị nhằm hạn chế tối đa việc đóng bao tạm 
làm tăng chi phí trong sản xuất;  

- Tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực quản lý sản xuất, chú trọng công 
tác hợp lý hóa các khâu sản xuất nhằm tiết giảm tối đa chi phí sản xuất, hạ giá 
thành sản phẩm; 
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- Tiếp tục công tác nghiên cứu sản phẩm mới, chú trọng đến các sản phẩm 
hữu cơ vi sinh theo định hướng phát triển nông nghiệp xanh của Chính phủ. 

4. Về chiến lược sản phẩm:  

- Chú trọng phát triển dòng sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao; nghiên 
cứu và sản xuất các loại sản phẩm mới phù hợp với biến đổi khí hậu, sự chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng và định hướng phát triển nông nghiệp của Chính phủ; đẩy 
mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hữu cơ; 

- Tăng cường hoạt động tư vấn, khuyến cáo để nâng cao giá trị sử dụng sản 
phẩm; tiếp tục cải tiến và hoàn thiện mẫu mã bao bì để tạo tính đồng bộ và nâng 
cao giá trị thương hiệu.  

5. Về khoa học công nghệ, môi trường: 

- Tiếp tục cải tiến công nghệ, đổi mới và bố trí hợp lý thiết bị nhằm giảm 
thiểu tối đa chi phí sản xuất và chi phí quản lý để giảm giá thành sản phẩm nhằm 
nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường; 

- Tiếp tục cải thiện môi trường làm việc; tăng cường công tác an toàn lao 
động, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ.  

6. Về công tác tài chính:  

- Tiếp tục duy trì các nguồn vốn để đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ hoạt 
động sản xuất kinh doanh với lãi suất vay phù hợp và sử dụng hiệu quả nguồn 
vốn; 

- Thực hiện quản lý chặt chẽ công nợ, theo dõi và đôn đốc thu hồi nợ theo 
quy chế của Công ty, tiếp tục tìm các giải pháp thu hồi các khoản nợ phải thu khó 
đòi, giảm trích lập dự phòng nợ khó đòi; 

- Thực hiện quản trị tốt hàng tồn kho, tính toán dự trữ hàng tồn kho hợp lý 
phù hợp với kế hoạch sản xuất và tiêu thụ năm 2021; 

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp quản trị chi phí để hạ giá thành sản phẩm. 
Phát huy vai trò của kế toán quản trị và Kiểm toán nội bộ để kiểm soát và phòng 
ngừa những rủi ro. 

7. Về công tác đầu và sửa chữa:  

- Tiếp tục tìm các giải pháp và ứng dụng các giải pháp công nghệ mới kéo 
dài tuổi thọ thiết bị như vật liệu chống mài mòn hoặc ăn mòn hoá chất, các giải 
pháp tiết kiệm năng lượng. 
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- Kiểm tra, đánh giá tình trạng hiện tại của thiết bị trong dây chuyền để xây 
dựng phương án sửa chữa, đại tu kịp thời nhằm giảm thời gian không ảnh hưởng 
đến năng suất, chất lượng sản phẩm 

- Cải tạo dây chuyền axít số 2 nhằm mục đích: nâng cao hiệu suất chuyển 
hoá lên trên 99,8% và nồng độ SO2 trong khí thải nhỏ hơn 500mg/m3.; 

- Công tác đầu tư thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và quy chế 
của Công ty. 

8. Về tổ chức bộ máy quản lý:  

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, chú trọng công tác đào tạo và phát 
triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong tình hình 
mới; tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty phù hợp với sự thay 
đổi của pháp luật và thực tế hoạt động của Công ty; 

- Bố trí, sắp xếp lại các khâu sản xuất một cách hợp lý, hạn chế thuê mướn 
nhân công bên ngoài nhằm tiết giảm chi phí và không ảnh hưởng đến quỹ lương. 

9. Về chế độ tiền lương: Tiếp tục cải tiến chế độ tiền lương để người lao 
động được trả lương xứng đáng với công sức và trình độ, bảo đảm thu hút và giữ 
được người lao động có trình độ chuyên môn và tay nghề cao.  

10. Về hoạt động từ thiện, xã hội: Tiếp tục thực hiện các hoạt động hướng 
đến cộng đồng, hoạt động xã hội, từ thiện gắn với công tác xây dựng thương hiệu, 
phát triển thị trường của Công ty.  

11. Về công tác phòng, chống dịch:  

- Chấp hành nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, Bộ Y tế và của 
chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp 
cấp Covid19; 

- Tiếp tục theo dõi diễn biến của dịch bệnh để đề ra và triển khai các phương 
án sản xuất kinh doanh phù hợp, các giải pháp phòng chống dịch tại Công ty, đảm 
bảo an toàn cho người lao động nếu dịch bệnh tái bùng phát.  

12. Phong trào thi đua: Đẩy mạnh phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến 
cải tiến kỹ thuật & quản lý, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí” trong thực hiện 
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế 
hoạch năm 2021. 
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 Trên đây là báo cáo của ban Điều hành Công ty về kết quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của 
Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam. 
 Xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. 
 

 TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Đặng Tấn Thành 

 

        

 

   

 



 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
PHÂN BÓN MIỀN NAM 

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

 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 
              Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2021 

   

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Về công tác quản trị Công ty năm 2020 và mục tiêu, phương hướng năm 2021. 

 
I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 

1. Nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2020 

 Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) năm 2020 bao gồm 5 thành viên: 

1. Ông Nguyễn Văn Quý: Chủ tịch HĐQT. 

2. Ông Đặng Tấn Thành: Tổng giám đốc – Ủy viên HĐQT.  

3. Ông Trần Hữu Cuông: Ủy viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc. 

4. Ông Lê Việt Hưng: Ủy viên HĐQT – Giám đốc Kỹ thuật–Sản xuất.  

5. Ông Trần Phi Hùng: Ủy viên HĐQT. 

 Các hoạt động của từng thành viên HĐQT gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của 
HĐQT, luôn chấp hành quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt 
động của HĐQT, tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Các thành viên HĐQT 
đều là những người có kinh nghiệm về lĩnh vực phân bón và tâm huyết với Công ty. 
Đây chính là yếu tố quan trọng để HĐQT định hướng hoạt động và chỉ đạo Ban Tổng 
Giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020. 

 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị  

 2.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị  

 Trong năm, HĐQT Công ty đã tổ chức 8 cuộc họp để thực hiện quyền và trách 
nhiệm của HĐQT Công ty. Các cuộc họp HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị 
quyết Đại hội cổ đông và tình hình thực tế của Công ty, tổ chức theo đúng quy định, 
chu đáo, đảm bảo số lượng các thành viên tham gia, các nội dung biểu quyết đều đạt tỉ 
lệ đồng thuận cao. Nội dung các cuộc họp giải quyết các vấn đề về kế hoạch sản xuất 
kinh doanh quý, năm; công tác tổ chức, tài chính, đầu tư, quản trị doanh nghiệp…  

Ngoài các cuộc họp được triệu tập, Chủ tịch HĐQT Công ty còn tổ chức 3 lần 
lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT Công ty để thực hiện chức năng quản lý 
của mình, từ đó đề ra 3 Nghị quyết/Quyết định có nội dung phù hợp và có tính khả thi. 
(chi tiết thể hiện trong báo cáo thường niên). 

Ngoài ra HĐQT cũng tổ chức các cuộc họp với thành phần mở rộng, có các đơn 
vị liên quan về các chuyên đề, việc thảo luận giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc và 



 
 

các Đơn vị diễn ra với tinh thần cởi mở, xây dựng và cầu thị với mục tiêu tìm ra các 
quyết sách quản trị và điều hành phù hợp nhất. 

2.2 Kết quả công tác quản lý của HĐQT 

Trong năm 2020, HĐQT công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo Ban 
Tổng Giám đốc đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế 
hoạt động của HĐQT, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, thể hiện như sau: 

- Tham dự và chỉ đạo các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng Giám đốc về 
việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT. Giao chỉ tiêu kế 
hoạch SXKD từng quý cho Công ty, chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực 
hiện kế hoạch SXKD.  

- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Công ty; nắm bắt tình hình, chỉ đạo sát 
sao, kịp thời điều chỉnh các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, đưa ra định hướng 
để thực hiện nhiệm vụ; 

- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán, thông qua các hồ sơ, tài liệu 
trình Đại hội cổ đông thường niên do Tổng Giám đốc Công ty trình. Các báo cáo tài 
chính Quý, 06 tháng được HĐQT xem xét cẩn trọng, đảm bảo tính khách quan, minh 
bạch của báo cáo tài chính trước khi công bố thông tin theo quy định của Pháp luật; 

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án, đầu tư xây dựng 
dở dang từ năm 2019 chuyển sang. Đã đưa vào sử dụng bồn chứa  Axit 5.000 tấn, nâng 
tổng khối lượng bồn chứa tại Nhà máy Super Phốt phát Long Thành lên 18.000 tấn. Đã 
đưa dây chuyền Axit 32%50% vào sử dụng, chất lượng sản phẩm ổn định theo thông 
số quy định. Di dời phân xưởng phân bón lá Yogen từ Nhà máy Phân bón Hiệp 
Phước về Nhà máy Phân bón Cửu Long. Sửa chữa, nâng cấp Nhà xưởng tại Nhà 
máy Sản xuất Bao Bì; 

-  Chỉ đạo rà soát và bổ sung công tác quy hoạch cán bộ trong toàn Công ty 
giai đoạn 2016 - 2020. Trong năm 2020 đã ra quyết định bổ nhiệm Người phụ trách 
quản trị Công ty, hợp nhất phòng Kinh doanh và phòng Marketting-Truyền thông 
thành phòng Kinh doanh. 

-  Trong năm 2020 HĐQT đã ban hành “Quy chế hoạt động và Quản lý điều 
hành”, “Quy chế quản lý Công nợ Công ty”, “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty”, 
“Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty”; ban hành “Hệ thống thang lương, bảng lương, phụ 
cấp lương năm 2020”, phân công lại nhiệm vụ các thành viên HĐQT. 

 2.3 Kết quả công tác giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc 

 Trong năm 2020, HĐQT Công ty đã chỉ đạo, giám sát chặt chẽ các hoạt động 
của Ban Tổng Giám đốc. Nhìn chung công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc đã 
thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra, tuân thủ 



 
 

các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế và Quy định của Công ty trong hoạt động 
điều hành. Tình hình tài chính, các khoản chi phí được Ban Tổng giám đốc kiểm soát 
chặt chẽ, quản lý tốt tiền hàng, đẩy nhanh tốc độ quay vòng vốn, đảm bảo được tình 
hình tài chính lành mạnh. Đời sống của người lao động ổn định, môi trường làm việc 
ngày càng được cải thiện.  

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020: 
 

 

STT 

 

CHỈ TIÊU 
Đơn vị 

tính 
Kế hoạch 
năm 2020 

Thực hiện 
năm 2020 

Tỷ lệ % 
Thực hiện 
so với KH 

1 Tổng doanh thu Tr. đồng 1.800.000 1.432.244 80% 

2 Lợi nhuận trước thuế Tr. đồng 25.000 3.026 12% 
 

4. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020 

STT Chức danh Số lượng thành viên Tổng thù lao( đồng) 

1 Chủ tịch HĐQT 01 72.000.000 

2 Thành viên HĐQT 04 240.000.000 

 Tổng cộng 312.000.000 
 

Đánh giá chung: 

 Năm 2020, HĐQT Công ty đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội 
đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật. Tuy nhiên trước những 
ảnh hưởng của sự sụt giảm về nhu cầu của thị trường phân bón trong nước và xuất 
khẩu, giá nông sản ở mức thấp, tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, các biện pháp 
kích thích nền kinh tế của Chính phủ chưa hỗ trợ nhiều cho Doanh nghiệp kinh doanh 
phân bón, biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt …, mặc dù HĐQT Công ty đã đã đưa ra 
nhiều giải pháp thực hiện, tuy nhiên kết quả chỉ tiêu lợi nhuận không đạt như kế hoạch 
đề ra.  

 

 

 

 

 

 



 
 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021 

1. Định hướng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 

Sau khi xem xét các mặt hoạt động SXKD của Công ty năm 2020, căn cứ tình 
hình thị trường, năng lực sản xuất và khả năng đáp ứng hiện tại, dự báo những thách 
thức, khó khăn trong năm 2021, HĐQT Công ty thống nhất đề xuất kế hoạch SXKD 
năm 2021 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau: 

 

STT 

 

CHỈ TIÊU 
 

Đơn vị tính 

Kế hoạch 
SXKD 

năm 2021 

Tỷ lệ %  

so thực hiện 

năm 2020 

1 Tổng doanh thu Tr. đồng 1.670.000 117% 

2 Lợi nhuận Tr. đồng 5.000 165% 
 

2. Các giải pháp thực hiện: 

Trong năm 2021, HĐQT Công ty sẽ tập trung triển khai một số giải pháp chủ 
yếu sau: 

Trách nhiệm của từng thành viên HĐQT: Theo sát diễn biến thị trường để đưa 
ra những giải pháp hiệu quả, linh hoạt; nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các mặt 
hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ 
Công ty, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021. 

Về công tác thị trường - phát triển thương hiệu: Tham gia các chương trình xúc 
tiến thương mại trong và ngoài nước để quảng bá sản phẩm.  Nghiên cứu phát triển, 
sản xuất ra các sản phẩm mới, đặc biệt các sản phẩm có hàm lượng cao và có chứa vi 
sinh mang lại giá trị gia tăng cao. Tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh các mặt hàng phân 
đơn và và tìm kiếm khách hàng để xuất khẩu phân bón.  

Về công tác tổ chức, cán bộ và quản trị hành chính: Tiếp tục kiện toàn bộ máy 
quản lý theo hướng tinh gọn, kiện toàn công tác nhân sự tại các Phòng ban. Tiếp tục 
hoàn thiện các quy chế, quy định của công ty phù hợp với sự thay đổi của Pháp luật và 
tình hình thực tế của Công ty. 

Về công tác tài chính kế toán: Kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, tăng cường phòng 
chống rủi ro về tài chính. Tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ và lựa chọn các dự án 
đầu tư mới có tính khả thi cao. Triển khai quyết liệt chương trình tiết kiệm, tiết giảm 
chi phí, sử dụng hiệu quả đồng vốn. 

Về công tác quản trị vật tư: Thường xuyên dự báo thị trường để có kế hoạch dự 
trữ vật tư nguyên liệu hợp lý, kiểm soát quá trình sử dụng vật tư nguyên liệu trong quá 
trình sản xuất. 



 
 

Công tác đầu tư: Tiếp tục triển khai các hạng mục theo tiến độ đã được phê 
duyệt. 

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT về kết quả công tác quản trị năm 2020 
và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét. 

Trân trọng./. 

 
 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

              CHỦ TỊCH  
  

                   

                Nguyễn Văn Quý 
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QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

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

2021 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam. 

2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, người được 

ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội. 

3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực 

hiện theo các quy định tại Quy chế này. 

Chương II 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI 

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền 

dự Đại hội 

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền 

bằng văn bản (theo mẫu của công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh 

sách cổ đông của công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 18/3/2021. 

2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông  khi tham dự Đại hội: 

a. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội 

theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên 

quan và Điều lệ công ty; 

b. Khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông, mỗi cổ đông 

hoặc người được ủy quyền dự họp được nhận các tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết, 

Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử. Trên đó ghi rõ mã số tham dự, họ tên của cổ đông 

và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
PHÂN BÓN MIỀN NAM 

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

    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2021 
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c. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc 

có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu 

quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu 

quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng. 

3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông  khi tham dự Đại 

hội: 

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo 

bản chính Thông báo mời họp, Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước hoặc Hộ 

chiếu, Bản chính Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự. 

b. Trang phục chỉnh tề, lịch sự; 

c. Nếu cổ đông ghi âm, ghi hình tại Đại hội phải được thông báo công khai và 

được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội; 

d. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội 

dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội; 

e. Biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội; 

f. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội; 

g. Nghiêm túc chấp hành quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội. Không 

có hành vi cản trở, gấy rối; ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội hoặc làm cho 

Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; 

h. Tự túc chi phí tham dự Đại hội. 

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông 

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do 

Chủ tọa giới thiệu đến đại hội. 

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ: 

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thông qua 

việc kiểm tra các hồ sơ quy định tại Mục a, Khoản 3 Điều 2 Quy chế này; 

b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết 

và các tài liệu họp liên quan khác; 

c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại 

các thời điểm sau: 

- Trước khi khai mạc Đại hội; 
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- Trước khi biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông tham dự Đại  

hội; 

d. Thực hiện các công việc khác do Ban tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội 

phân công. 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu 

1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và bốn (04) thành viên do Chủ tọa 

đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội. 

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ: 

a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết. 

b. Hướng dẫn cách sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết; 

c. Kiểm phiếu, tính toán, tổng hợp số phiếu tán thành, không tán thành và không 

có ý kiến; 

d. Lập Biên bản Kiểm phiếu, công bố trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu. Ban 

Kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội về tính chính xác, trung thực 

của kết quả kiểm phiếu đã công bố; 

e. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu 

biểu quyết, phiếu bầu cử và các biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa ngay sau khi kết thúc 

Đại hội. 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa và thư ký Đại hội 

1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ 

tọa Đại hội và một số thành viên Hội đồng quản trị Công ty hoặc thành viên Ban Tổng 

giám đốc Công ty do Đại hội biểu quyết, có chức năng điều khiển Đại hội. Trường hợp 

Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên 

HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ toạ cuộc họp theo nguyên tắc đa số. 

Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển 

để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp trong số những người dự họp và người 

có phiếu bầu cao nhất làm chủ toạ cuộc họp. 

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

ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất. 
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3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một 

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

đông tham dự. 

4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa: 

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình 

dự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương 

trình; 

c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; 

d. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu, giải quyết những vấn đề phát sinh 

trong suốt quá trình diễn ra Đại hội. 

5. Chủ tọa Đại hội có các quyền:  

a. Có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã 

có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại khoản 8 Điều 142 Luật 

Doanh nghiệp. 

b. Không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội 

dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội; 

c. Có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian 

quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội; 

d. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất 

những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn 

cản diễn biến bình thường của Đại hội. 

6. Chủ tọa cử một (01) hoặc một số người làm Thư ký Đại hội. Nhiệm vụ của Thư 

ký: 

a. Lập Biên bản cuộc họp Đại hội; 

b. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được Đại hội thông qua và gửi hồ sơ, kết 

quả Đại hội đến cổ đông; 

c. Trình bày trước Đại hội về Biên bản, Nghị quyết của Đại hội; 

d. Tiến nhận Phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông; 

e. Các công việc khác theo phân công của Chủ tọa. 

 

Chương III 
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THỂ THỨC TIẾN HÀNH HỌP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại 

diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết. Trường họp quá 30 phút kể từ thời điểm 

khai mạc (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà 

số cổ đông đăng ký tham dự chưa đại diện đủ 51% tổng số phiếu biểu quyết theo danh 

sách cổ đông được lập thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp xem như chưa 

đủ điều kiện để tiến hành. 

2. Trường họp Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không đủ điều kiện tiến hành theo 

quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ 

được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. 

Điều 7. Tiến hành Đại hội 

1. Đại hội sẽ được tiến hành theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại 

hội thông qua. 

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội 

đồng cổ đông thường niên 2021 theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 9, Điều 10 

của Quy chế này. 

3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội  được thông qua. 

Điều 8. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 

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

nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành: 

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

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

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

d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài 

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

e. Tổ chức lại, giải thể công ty. 

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 

51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cá các cổ đông dự họp tán thành, bao gồm: 
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a. Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản trị năm 2020; Phương hướng nhiệm vụ 

năm 2021. 

b. Báo cáo của của Tổng giám đốc về kết quả SX – KD năm 2020, và các giải 

pháp thực hiện kế hoạch SX –KD năm 2021. 

c. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. 

d. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. 

e. Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020. 

f. Tờ trình kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2021; Ủy quyền cho HĐQT quyết định 

mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông. 

g. Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty và Người 

công bố thông tin năm 2020. Đề nghị mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký 

Công ty và Người công bố thông tin năm 2021. 

h. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021. 

i. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các Quy chế. 

Điều 9. Thẻ biểu quyết 

1. Thẻ biểu quyết được sử dụng đối với các nội dung: 

- Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; 

- Quy chế tổ chức Đại hội; 

- Chương trình làm việc của Đại hội; 

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề khác phát sinh ngay tại Đại 

hội khi được Chủ tọa lấy ý kiến. 

2. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của 

Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc không tán thành hoặc không có 

ý kiến. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung. Chủ tọa 

Đại hội sẽ công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi biểu quyết. 

      Điều 10. Phiếu biểu quyết 

1. Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại 

hội quy định tại Điều 8 Quy chế này (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu 

quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có 

ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết. 
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2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; 

ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác; phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, 

rách, không còn nguyên vẹn; hoặc cổ đông không ký tên vào Phiếu biểu quyết, Phiếu 

biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc 

đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến. 

3. Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc 

lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng 

đến tính hợp lệ của các nội dung khác. 

4. Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên 

vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và 

phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ. 

5. Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng 

không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông phải gửi lại Phiếu biểu quyết 

đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. 

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội 

1. Việc thảo luận được thực hiện trong thời gian quy định của Ban tổ chức và 

thuộc phạm vi các vấn đề trong Chương trình Đại hội. 

2. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý 

kiến phải đăng ký theo mẫu Phiếu đăng ký quy định. Trong Phiếu đăng ký, cổ đông 

cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được Thư ký chuyển lên 

Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi cổ đông cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay. Chỉ khi 

được Chủ tọa mời thì mới được phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn không quá 

03 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và 

chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi 

vào Biên bản Đại hội. 

Điều 12. Biên bản Đại hội 

1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội 

và thư ký Đại hội liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản 

Đại hội. 

2. Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội được công bố trước Đại hội và được Đại 

hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội. 
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3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và 

các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội được lưu trữ tại Trụ sở chính 

của Công ty. 

4. Biên bản Đại hội, Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố trên website của 

Công ty trong vòng 24 giờ kể từ ngày kết thúc Đại hội. 

5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội. 

Điều 13. Nghị quyết Đại hội 

1. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề 

đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười 

lăm ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội hoặc được đăng tải trên trang thông tin điện tử 

của công ty. 

2. Nghị quyết Đại hội có hiệu lực kể từ ngày thông qua nếu trong Nghị quyết 

không ghi ngày khác. 

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế 

1. Quy chế này gồm ba (03) chương, mười bốn (14) điều và có hiệu lực ngay sau 

khi Đại hội biểu quyết thông qua; 

2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này. 

3. Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông này được đọc trước Đại hội 

đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được thông qua với tỷ lệ 

từ 51% tổng số thẻ biểu quyết, quy chế này có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả 

các cổ đông./. 

Nơi nhận:            TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 
ĐÔNG 
-HĐQT, BKS;                       CHỦ TỌA 
-Cổ đông của công ty;                                                                                                                       
-Đăng trên website; 
-Lưu: Thư ký HĐQT.               
 
 
                                                                                                  Nguyễn Văn Quý 
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