T NG CÔNG TY C PH N
D CH V KỸ THU T D U KHÍ VI T NAM
CÔNGăTYăCỔăPHẦNăC NGăD CHăVỤă
DẦUăKHệăTỔNGăHỢPăPTSCăTHANHăHịA

C NGăHOĨăXÃăH IăCHỦăNGHĨAăVI TăNAM
Đ călậpă- Tựădoă- H nhăphúc

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 04 năm 2021.

TỜăTRỊNH

Vềăvi c vi călựaăchọnăĐơnăv ki mătoánăBCTC nămă2021

Kính gửi: Đại hội đ ng c đông thường niên 2021
Căn cứ Lu t doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội
khóa XIV (Lu t doanh nghiệp 2020);
Căn cứ Điều lệ Công ty C ph n Cảng D ch v D u khí T ng h p PTSC Thanh
Hóa hiện hành;
Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội xem xét, thông qua việc lựa chọn công
ty kiểm toán độc l p để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty
như sau:
1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc l p:
- Là công ty hoạt động h p pháp tại Việt Nam và đư c Bộ Tài chính, y ban
Chứng khoán Nhà nước ch p thu n thực hiện kiểm toán cho Đơn v có l i ích công
chúng năm 2021;
-

Có kinh nghiệm kiểm toán các đơn v có l i ích công chúng tại Việt Nam;

-

Có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán;

- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn tốt và nhiều kinh nghiệm
lĩnh vực tương đ ng với lĩnh vực hoạt động của Công ty;
-

Đáp ứng đư c yêu c u về phạm vi kiểm toán, kế hoạch kiểm toán của Công

ty;
- Không có xung đột về quyền l i khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính
của Công ty;
- Có mức phí kiểm toán phù h p với phạm vi kiểm toán và kế hoạch kiểm toán
của Công ty.
2. Đề xu t c thể về lựa chọn công ty kiểm toán độc l p
- Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội thông qua danh
sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đơn v kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài
chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, bao g m:
+

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

+

Công ty TNHH KPMG;

+

Công ty TNHH PwC Việt Nam.
1

- Kính trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết đ nh lựa chọn một
trong ba công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính
bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty phù h p với quy đ nh
của pháp lu t.
Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.
Trân trọng./.

TM. BANăKI MăSOÁT
TRƯỞNGăBAN

Nơi nhận:
-

Đại hội đ ng c đông;
HĐQT; BKS;
Ban Giám đốc Cty;
Lưu : VT, Thư kỦ Cty.

(ĐãăkỦ)

Tr năDuy Nguyên

2

T NG CÔNG TY C PH N
D CH V KỸ THU T D U KHÍ VI T NAM
CÔNGăTYăCỔăPHẦN C NGăD CHăVỤă
DẦUăKHệăTỔNGăHỢPăPTSCăTHANHăHịA

C NGăHOĨăXÃăH IăCHỦăNGHĨAăVI TăNAM
Đ călậpă- Tựădoă- H nhăphúc

tháng 04 năm 2021.

Thanh Hóa, ngày
Số:

/NQ-TH-ĐHCĐ

NGH ăQUY Tă
Cu căhọpăĐ iăh iăc ăđông thườngăniênă2021

Đ IăH IăĐ NGăCỔăĐÔNG CÔNG TY
CỔăPHẦNăC NGăD CHăVỤăDẦUăKHệăTỔNGăHỢPăPTSCăTHANHăHịA
Căn cứ Lu t Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đư đư c Quốc hội nước Cộng hòa
xư hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày
01/01/2021;
Căn cứ Điều lệ Công ty C ph n Cảng D ch v D u khí T ng h p PTSC Thanh
Hóa;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, biên bản Đại hội đ ng c đông thường niên năm
2021 ngày /04/2021 của Công ty C ph n Cảng D ch v D u khí T ng h p PTSC
Thanh Hóa,

QUY TăNGH :

Điềuă 1. Thông qua Báo cáo của Hội đ ng quản tr năm 2020 và kế hoạch năm
2021 của Hội đ ng quản tr Công ty (có báo cáo đính kèm).
Điềuă2. Thông qua Báo cáo sản xu t kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021
của Giám đốc Công ty (có báo cáo đính kèm).
Điềuă 3. Thông qua Báo cáo Kiểm tra giám sát năm 2020 và kế hoạch kiểm tra
giám sát năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty (có báo cáo đính kèm).
Điềuă4. Thông qua Báo cáo tài chính 2020 đư đư c kiểm toán bởi Công ty TNHH
Deloitte Việt Nam và thông qua việc ủy quyền cho Hội đ ng quản tr lựa chọn công ty
kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty trong Danh sách các Công ty kiểm toán theo
tờ trình đính kèm của Ban kiểm soát và đảm bảo đúng quy đ nh hiện hành.
Điềuă 5. Thông qua phương án phân phối l i nhu n năm 2020 và Kế hoạch tài
chính năm 2021, c thể như sau:
Chiăti t phươngăánăphơnăph i l iănhuận nămă2020:
Stt

Ch ătiêu

Đơnăv ătính

K ă
ho ch

Thựcă
hi nă

T ng l i nhu n đư c phân phối

Triệu đ ng

69.707

70.014

1.1 Lợi nhuận được phân phối năm 2020

Triệu đồng

33.250

36.413

Triệu đồng

36.457

33.601

1

1.2

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm
2019
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Ch ătiêu

Stt

Đơnăv ătính

K ă
ho ch

Thựcă
hi nă

2

Chia c tức (5% Vốn điều lệ)

Triệu đ ng

20.000

20.000

-

Cổ tức đã tạm ứng (0% vốn điều lệ)

Triệu đ ng

0

0

3

Qu khen thưởng, Qu phúc l i, Qu
thưởng Ban điều hành bằng 15% l i nhu n
đư c phân phối năm 2020

Triệu đ ng

4.988

5.034

Trong đó:

- Quỹ khen thưởng - Phúc lợi

Triệu đồng

4.417

- Quỹ thưởng Ban điều hành

Triệu đồng

617

4

Qu đ u tư phát triển - Trích 30% l i
nhu n đư c phân phối năm 2020

Triệu đ ng

9.975

10.067

5

L i nhu n còn lại chưa phân phối

Triệu đ ng

34.745

34.913

Chiăti tăK ăho chătƠiăchínhăt ngăh p nămă2021:
Ch ătiêu

Stt

Đơnăv ătính

K ăho chă2021

1

Vốn điều lệ

Triệu đ ng

400.000

2

L i nhu n trước thuế TNDN

Triệu đ ng

35.000

3

L i nhu n thực hiện sau thuế TNDN

Triệu đ ng

33.250

4

T su t l i nhu n/Vốn điều lệ

%

8,30%

5

T ng l i nhu n đư c phân phối

Triệu đ ng

68.164

Lợi nhuận được phân phối năm 2021

Triệu đồng

33.250

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2020

Triệu đồng

34.913

+

Chia c tức 5% Vốn điều lệ

Triệu đ ng

20.000

+

Qu khen thưởng - Qu phúc l i, Qu thưởng
Ban điều hành bằng 15% l i nhu n đư c phân
phối năm 2021

Triệu đ ng

4.987

+

Qu đ u tư phát triển - Trích 30% l i nhu n
đư c phân phối năm 2021

Triệu đ ng

9.975

6

L i nhu n còn lại chưa phân phối

Triệu đ ng

33.201

Điềuă6.ăPhê chuẩn việc chi trả c tức năm 2020 c thể như sau:
- T lệ trả c tức: 5%/c phiếu (mệnh giá 10.000 đ ng/c phiếu).
- T ng số tiền chi trả c tức cho 40.000.000 c phiếu: 20.000.000.000 đ ng.
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Điềuă7. Thông qua việc thay đ i tên Công ty:
Tênăcũ:ă
+
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty C ph n Cảng D ch v D u khí
T ng h p PTSC Thanh Hóa.
+
Tên công ty viết bằng tiếng Anh: PTSC Thanh Hoa Port Joint Stock
Company.
Tênămới:ă
+
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty C ph n D ch v K thu t PTSC
Thanh Hóa.
+
Tên công ty viết bằng tiếng Anh: PTSC Thanh Hoa Technical Services
Company.
Điềuă8. Thông qua việc sửa đ i, b sung Điều lệ Công ty: Nội dung Điều lệ đính
kèm.
Điềuă9. Phê chuẩn nhân sự Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm
kỳ (2021-2026), c thể như sau:
ầầầầầầầầầ
Điềuă10. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đ ng quản tr và Ban
kiểm soát năm 2021 như sau:
1. Qu tiền lương, tiền thưởng cho Hội đ ng quản tr , Ban Kiểm soát chuyên
trách năm 2021.
Thực hiện theo đúng quy đ nh, hướng d n tại Ngh đ nh số 53/2016/NĐ-CP ngày
13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của
Bộ Lao động - Thương binh và Xư hội hướng d n thực hiện quy đ nh về lao động, tiền
lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có c ph n, vốn góp chi phối của Nhà nước
và Quy chế trả lương của Công ty c ph n Cảng D ch v D u khí T ng h p PTSC
Thanh Hóa.
2. Thù lao của Thành viên Hội đ ng quản tr , Thành viên Ban Kiểm soát không
chuyên trách (kiêm nhiệm) năm 2021.
-

Thành viên HĐQT kiêm nhiệm với mức là 3.000.000 VNĐ/tháng.

-

Trưởng Ban Kiểm soát kiêm nhiệm với mức là 3.000.000 VNĐ/tháng.

-

Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm với mức là 2.000.000 VNĐ/tháng.

3. Chi phí hoạt động của Hội đ ng quản tr , Ban Kiểm soát năm 2021: Chi phí
công v (g m, chi phí đi lại, ăn, ngh thuê khách sạn, công c /phương tiện làm việc,
hoạt động đối ngoại...) và các chi phí h p lỦ khác để thực hiện nhiệm v đư c giao
thực hiện theo quy đ nh nội bộ của Công ty phù h p với Quy đ nh hiện hành.
Điềuă11. Hiệu lực thi hành:
1. Ngh quyết này có hiệu lực kể từ ngày kỦ. Theo yêu c u của cơ quan có thẩm
quyền hoặc thủ t c với các bên liên quan, các nội dung tại Ngh quyết này có thể đư c
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ban hành riêng rẽ thành các Ngh quyết khác nhau và không trái với nội dung đư đư c
Đại hội đ ng c đông phê duyệt.
2. Hội đ ng quản tr , Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty ch u trách nhiệm
thi hành Ngh quyết này./.
Nơi nhận:

Như điều 11;
UBCKNN, SGDCK HN (b/cáo);
T ng công ty (b/cáo);
BKS; BGĐ;
Các phòng/đội/xưởng;
- Lưu VT, Thư kỦ Công ty.

-

TM. Đ IăH IăĐ NG CỔăĐÔNG
CHỦăT AăĐ IăH I
CHỦăT CHăH IăĐ NGăQU NăTR
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PHẦNăMỞăĐẦU
Điều lệ này của Công ty C ph n D ch v K thu t PTSC Thanh Hóa (dưới đây
gọi là “Công ty”) là cơ sở pháp lỦ cho toàn bộ hoạt động của Công ty C ph n D ch v
K thu t PTSC Thanh Hóa.
Điều lệ này đư c thông qua theo quyết đ nh của Đại hội đ ng c đông t chức
chính thức vào ngày 09 tháng 04 năm 2021.
I. Đ NHăNGHĨAăCÁCăTHU TăNG ăTRONGăĐI UăL
Điềuă1. Gi iăthíchăthuậtăng
1. Trong điều lệ này những thu t ngữ dưới đây sẽ đư c hiểu như sau:
a. “Vốn điều lệ” là t ng giá tr mệnh giá c ph n do các c đông đư mua các loại
và đư c quy đ nh tại Điều 6 của Điều lệ này;
b. “Vốn có quyền biểu quyết” là vốn c ph n, theo đó người sở hữu có quyền biểu
quyết về những v n đề thuộc thẩm quyền quyết đ nh của Đại hội đ ng c đông;
c. “Lu t Doanh nghiệp” là Lu t Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đư c Quốc hội
thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đ i b sung (nếu có);
d. “Lu t chứng khoán” là Lu t chứng khoán số 54/2019/QH2014 đư c Quốc hội
thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đ i b sung (nếu có);
e. “Ngày thành l p” là ngày mà Công ty đư c c p Gi y chứng nh n đăng kỦ doanh
nghiệp l n đ u;
f. “Người điều hành Công ty” là Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người
điều hành khác đư c Hội đ ng quản tr phê chuẩn hoặc theo các quy chế quản lỦ nội bộ
của Công ty;
g. “Người quản lỦ Công ty" là Chủ t ch Hội đ ng quản tr , Thành viên Hội đ ng
quản tr , Giám đốc và các cá nhân giữ chức danh quản lỦ khác theo các quy chế quản lỦ
nội bộ của Công ty;
h. “Người có liên quan” là cá nhân hoặc t chức đư c quy đ nh tại khoản 23 Điều
4 của Lu t Doanh nghiệp, khoản 46 Điều 4 Lu t chứng khoán;
i. “C đông” là cá nhân, t chức sở hữu ít nh t một c ph n của Công ty;
j. “Thời hạn hoạt động” là thời hạn hoạt động của Công ty đư c quy đ nh tại
Khoản 5 Điều 2 của Điều lệ này;
k. “Sở giao d ch chứng khoán” là Sở giao d ch chứng khoán Việt Nam và các công
ty con;
l. “Việt Nam” là nước Cộng hoà xư hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy đ nh hoặc văn bản
khác sẽ bao g m cả những sửa đ i hoặc văn bản thay thế chúng.
3. Các tiêu đề “chương, điều của Điều lệ này” đư c sử d ng nhằm thu n tiện cho
việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.
II. TểN,ăHỊNHăTH C,ăTRỤăSỞ,ăCHIăNHÁNH,ăVĔNăPHÒNGăĐ IăDI Nă
VĨăTHỜIăH NăHO TăĐ NGăCỦAăCÔNGăTY
Điềuă2. Tên,ăhìnhăth c,ătr ăs ,ăchiănhánh,ăvănăphòngăđ iădi năvƠăthờiăh năho tă
đ ngăc aăCông ty
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1. Tên công ty:
• Tên tiếng Việt: CÔNG TY C PH N D CH V KỸ THU T PTSC THANH
HÓA
• Tên tiếng Anh: PTSC THANH HOA TECHNICAL SERVICES COMPANY
• Tên giao d ch: PTSC THANH HÓA
2. Công ty là công ty c ph n có tư cách pháp nhân phù h p với pháp lu t Việt
Nam.
3. Tr sở đăng kỦ của Công ty là:
• Đ a ch

: Thôn Nam Sơn, xư Nghi Sơn, th xư Nghi Sơn, t nh Thanh Hóa.

• Điện thoại : 02373.900333
• Fax
• Email
• Website

: 02373.900222
: ptscthanhhoa@.ptsc.com.vn
: www.ptscthanhhoa.com.vn

4. Công ty có thể thành l p chi nhánh và văn phòng đại diện tại đ a bàn kinh doanh
để thực hiện các m c tiêu hoạt động của Công ty phù h p với quyết đ nh của Hội đ ng
quản tr và trong phạm vi lu t pháp cho phép.
5. Trừ khi Công ty ch m dứt hoạt động trước thời hạn theo Khoản 2 Điều 55 của
Điều lệ này và các trường h p khác theo quy đ nh của pháp lu t, thời hạn hoạt động của
Công ty bắt đ u từ ngày đư c cơ quan Nhà nước có thẩm quyền c p Gi y chứng nh n
đăng kỦ doanh nghiệp và là vô thời hạn.
6. Công ty là công ty con của T ng Công ty C ph n D ch v K thu t D u khí
Việt Nam (“T ng công ty”). Công ty có các quyền và nghĩa v của một doanh nghiệp
thành viên T ng công ty theo quy đ nh của T ng công ty và các quy đ nh của pháp lu t.
T ng công ty có các quyền, nghĩa v của công ty mẹ, c đông đối với Công ty theo quy
đ nh của pháp lu t.
Điềuă3. Ngườiăđ iădi nătheoăphápăluậtăc aăCông ty
Công ty có 01 (một) Người đại diện theo pháp lu t. Giám đốc là Người đại diện
theo pháp lu t của Công ty.
Quyền hạn và nghĩa v c thể của Người đại diện theo pháp lu t của Công ty theo
quy đ nh pháp lu t và theo quy đ nh tại Điều lệ này.
III. MỤCăTIểU,ăPH MăVIăKINHăDOANHăVĨăHO TăĐ NGăCỦAăCÔNGă
TY
Điềuă4. M cătiêuăho tăđ ngăc aăCông ty
1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:
- Hoạt động d ch v hỗ tr khác liên quan đến v n tải: Cung c p v t tư, thiết b ,
thực phẩm ph c v ngành d u khí; D ch v Đại lỦ tàu biển; D ch v thử tải, d ch v hạ
thu , nâng hạng nặng, d ch v cân; D ch v làm thủ t c hải quan; D ch v đưa đón nhân
viên, chuyên gia trong nước và ngoài nước; D ch v cung ứng tàu biển; D ch v cho
thuê tàu, môi giới tàu biển.
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- Bán biên nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan: Bán buôn nhiên
liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; Buôn bán xăng, d u.
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa đư c phân vào đâu: Kinh doanh phân đạm
và hoá ch t ph c v nông nghiệp; Kinh doanh gỗ dăm, Clinker, than, quặng.
- Bốc xếp hàng hoá: V n chuyển, bốc xếp, bảo quản, kiểm đếm và giao nh n hàng
hoá.
- D ch v lưu trú ngắn ngày: D ch v khách sạn, nhà ngh .
- Khai thác, xử lỦ và cung c p nước: Cung c p nước sinh hoạt, công nghiệp.
- Thu gom rác thải không độc hại.
- Thu gom rác thải độc hại.
- Cơ sở lưu trú khác: D ch v phòng trọ.
- D ch v ph c v đ uống.
- Nhà hàng và các d ch v ăn uống ph c v lưu động.
- Bán buôn v t liệu, thiết b lắp đặt khác trong xây dựng.
- Bán buôn thực phẩm.
- Bán buôn đ uống.
- Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh.
- Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh.
- V n tải hành khách đường bộ khác.
- Kinh doanh b t động sản, quyền sử d ng đ t thuộc chủ sở hữu, chủ sử d ng
hoặc đi thuê.
- V n tải hàng hóa đường bộ;
- V n tải hàng hóa đường thủy nội đ a.
- Kho bưi và lưu trữ hàng hóa.
- Bán buôn máy móc, thiết b và ph tùng máy khác.
- Bán buôn thiết b và linh kiện điện tử, viễn thông.
- Hoạt động xây dựng chuyên d ng khác.
- Cho thuê xe có động cơ.
- Cung ứng và quản lỦ ngu n lao động: Cung ứng và quản lỦ ngu n lao động
trong nước và nước ngoài; cung ứng thuyền viên trong nước và nước ngoài.
- Sửa chữa máy móc, thiết b .
- Sửa chữa thiết b điện.
- Lắp đặt máy móc và thiết b công nghiệp.
- Hoạt động d ch v hỗ tr trực tiếp cho v n tải đường thủy.
- Cho thuê máy móc, thiết b và đ dùng hữu hình khác không kèm người điều
khiển: Cho thuê máy móc, thiết b .
- Hoạt động d ch v hỗ tr kinh doanh khác còn lại chưa đư c phân vào đâu:
Quản lỦ, điều hành kinh doanh và khai thác Cảng; Căn cứ d ch v k thu t d u khí; Kinh
doanh v n tải đa phương thức trong và ngoài nước; Cung c p lao động chuyên ngành
d u khí; Chế tạo, sửa chữa, bảo dưỡng cơ khí; Cung c p d ch v kiểm tra không phá
hủy, xử lỦ nhiệt trước và sau khi hàn; Kinh doanh v n chuyển các sản phẩm d u khí;
Xu t nh p khẩu máy móc thiết b ; Cung ứng d ch v h u c n; Quản lỦ dự án đ u tư xây
dựng công trình dân d ng, công nghiệp, giao thông, thủy l i, hạ t ng k thu t; Xu t
nh p khẩu v t liệu, thiết b lắp đặt khác trong xây dựng; Xu t nh p khẩu các mặt hàng
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công ty kinh doanh; Thu mua, chế biến lâm sản và các sản phẩm khác từ gỗ (Không bao
g m lâm sản Nhà nước c m); Xu t, nh p khẩu phân đạm, hóa ch t ph c v nông nghiệp,
gỗ dăm và các sản phẩm khác từ gỗ, clinker, than, quặng; Phòng chống ứng cứu sự cố
tràn d u; Chế tạo, lắp đặt, chạy thử, v n hành, bảo dưỡng, sửa chữa, bảo dưỡng các công
trình cơ khí; Thi công nạo vét và duy tu các tuyến lu ng hàng hải, vũng quay, cảng biển.
- Xây dựng nhà để ở.
- Xây dựng công trình đường sắt.
- Xây dựng nhà không để ở.
- Hoạt động tư v n quản lỦ: Tư v n quản lỦ dự án, l p và thẩm tra dự án đ u tư;
Tư v n các gói th u xây lắp, lắp đặt thiết b .
- Hoạt động d ch v hỗ tr khai thác d u thô và khí tự nhiên: D ch v quản lỦ,
khai thác các tàu d ch v , tàu v n chuyển các sản phẩm d u và khí.
- Hoạt động kiến trúc và tư v n k thu t có liên quan: Thiết kế máy móc và thiết
b ; Thiết kế k thu t và d ch v tư v n cho các dự án liên quan đến k thu t dân d ng,
k thu t đường ống, kiến trúc giao thông; Giám sát công tác lắp đặt thiết b điện, đường
dây truyền tải điện, trạm biến áp từ 110KV đến 500KV; Tư v n, l p dự án đ u tư, thiết
kế, giám sát thi công công trình điện, đường dây điện và trạm biến áp đến 35KV; Khảo
sát, thiết kế, quy hoạch xây dựng và lắp đặt thiết b công trình công nghiệp, dân d ng,
hóa ch t, d u khí; Thiết kế hệ thống thông gió, c p nhiệt, điều hòa không khí công trình
công nghiệp; Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy; Tư v n đ u tư và phát triển công
trình công nghiệp, dân d ng, hóa ch t, d u khí. Tư v n giám sát thi công xây dựng công
trình; Thẩm tra: báo cáo đ u tư, các h sơ thiết kế k thu t, dự toán, t ng dự toán công
trình, các báo cáo đánh giá tác động môi trường trong ngành công nghiệp, dân d ng, hóa
ch t, d u khí; Tư v n bảo hành, bảo dưỡng các thiết b trong lĩnh vực công nghiệp, dân
d ng, hóa ch t, d u khí.
- Đại lỦ, môi giới, đ u giá hàng hóa: Đại lỦ tàu biển, môi giới hàng hải, kinh
doanh tàu lai kéo ậ tàu trực ậ tàu cứu hộ - tàu d ch v ; Đại lỦ vé máy bay.
- Hoạt động thiết kế chuyên d ng.
- Xây dựng công trình đường bộ.
- Xây dựng công trình k thu t dân d ng khác: Xây dựng công trình công nghiệp,
thủy l i, công trình hạ t ng k thu t.
2. M c tiêu hoạt động của Công ty là:
trường.

Thu l i nhu n, vì l i ích của các c đông;
Phát triển Công ty lớn mạnh, bền vững;
Đóng góp cho Ngân sách Nhà nước;
Tham gia đóng góp xây dựng và phát triển cộng đ ng, xư hội, bảo vệ môi

Điềuă5. Ph măviăkinhădoanhăvƠăho tăđ ng
Công ty đư c phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy đ nh
tại Điều lệ này đư đăng kỦ, thông báo thay đ i nội dung đăng kỦ với cơ quan đăng kỦ
kinh doanh và đư công bố trên C ng thông tin đăng kỦ doanh nghiệp quốc gia.
IV. V NăĐI UăL ,ăCỔăPHẦN
Điềuă6. V năđiềuăl ,ăc ăph n
1. Vốn điều lệ của Công ty là 400.000.000.000 (Bằng chữ: Bốn trăm t ) đ ng.
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T ng số vốn điều lệ của Công ty đư c chia thành 40.000.000 c ph n với mệnh
giá là 10.000 đ ng/c ph n.
2. Công ty có thể thay đ i vốn điều lệ khi đư c Đại hội đ ng c đông thông qua và
phù h p với các quy đ nh của pháp lu t.
3. Các c ph n của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là c ph n ph thông.
Các quyền và nghĩa v của c đông nắm giữ từng loại c ph n đư c quy đ nh tại Điều
12, Điều 13 Điều lệ này.
4. Công ty có thể phát hành các loại c ph n ưu đưi khác sau khi có sự ch p thu n
của Đại hội đ ng c đông và phù h p với các quy đ nh của pháp lu t.
5. C ph n ph thông phải đư c ưu tiên chào bán cho các c đông hiện hữu theo
t lệ tương ứng với t lệ sở hữu c ph n ph thông của họ trong Công ty, trừ trường h p
Đại hội đ ng c đông quyết đ nh khác. Số c ph n c đông không đăng kỦ mua hết sẽ
do Hội đ ng quản tr của Công ty quyết đ nh. Hội đ ng quản tr có thể phân phối số c
ph n đó cho c đông và người khác với điều kiện không thu n l i hơn so với những điều
kiện đư chào bán cho các c đông hiện hữu trừ trường h p Đại hội đ ng c đông có ch p
thu n khác.
6. Công ty có thể mua c ph n do chính Công ty đư phát hành theo những cách
thức đư c quy đ nh trong Điều lệ này và pháp lu t hiện hành.
lu t.

7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy đ nh của pháp
Điềuă7. Ch ngănhậnăc ăphi uă

1. C đông của Công ty đư c c p chứng nh n c phiếu tương ứng với số c ph n
và loại c ph n sở hữu.
2. C phiếu là loại chứng khoán xác nh n quyền và l i ích h p pháp của người sở
hữu đối với một ph n vốn c ph n của t chức phát hành. C phiếu phải có đ y đủ các
nội dung theo quy đ nh tại khoản 1 Điều 121 Lu t doanh nghiệp.
3. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nộp đ y đủ h sơ đề ngh chuyển
quyền sở hữu c ph n theo quy đ nh của Công ty hoặc trong thời hạn ba mươi (30) ngày
kể từ ngày thanh toán đ y đủ tiền mua c ph n theo như quy đ nh tại phương án phát
hành c phiếu của Công ty, người sở hữu số c ph n đư c c p chứng nh n c phiếu.
Người sở hữu c ph n không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nh n c phiếu.
4. Trường h p chứng nh n c phiếu b m t, b hư hỏng hoặc b hủy hoại dưới hình
thức khác thì c đông đư c Công ty c p lại chứng nh n c phiếu theo đề ngh của c
đông đó. Đề ngh của c đông phải bao g m các nội dung sau đây:
a. Thông tin về c phiếu đư b m t, b hư hỏng hoặc b hủy hoại dưới hình thức
khác;
b. Cam kết ch u trách nhiệm về những tranh ch p phát sinh từ việc c p lại c phiếu
mới.
Điềuă8. Ch ngăch ăch ngăkhoánăkhác
Chứng ch trái phiếu hoặc các chứng ch chứng khoán khác của Công ty đư c phát
hành có chữ kỦ của người đại diện theo pháp lu t và d u của Công ty.
Điềuă9. Chuy nănhư ngăc ăph nă
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1. T t cả các c ph n đư c tự do chuyển như ng trừ khi Điều lệ này và pháp lu t
có quy đ nh khác. C phiếu niêm yết, đăng kỦ giao d ch trên Sở giao d ch chứng khoán
đư c chuyển như ng theo các quy đ nh của pháp lu t về chứng khoán và th trường
chứng khoán.
2. C ph n chưa đư c thanh toán đ y đủ không đư c chuyển như ng và hưởng
các quyền l i liên quan như quyền nh n c tức, quyền nh n c phiếu phát hành để tăng
vốn c ph n từ ngu n vốn chủ sở hữu, quyền mua c phiếu mới chào bán và các quyền
l i khác theo quy đ nh của pháp lu t.
Điềuă10. Thu h iăc ăph n
1. Trường h p c đông không thanh toán đ y đủ và đúng hạn số tiền phải trả mua
c phiếu, Hội đ ng quản tr thông báo và có quyền yêu c u c đông đó thanh toán số
tiền còn lại và ch u trách nhiệm tương ứng với t ng mệnh giá c ph n đư đăng kỦ mua
đối với nghĩa v tài chính của Công ty phát sinh do việc không thanh toán đ y 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), đ a điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ
trường h p không thanh toán theo đúng yêu c u, số c ph n chưa thanh toán hết sẽ b
thu h i.
3. Hội đ ng quản tr có quyền thu h i các c ph n chưa thanh toán đ y đủ và đúng
hạn trong trường h p các yêu c u trong thông báo nêu trên không đư c thực hiện.
4. C ph n b thu h i đư c coi là các c ph n đư c quyền chào bán quy đ nh tại
khoản 3 Điều 112 Lu t doanh nghiệp. Hội đ ng quản tr có thể trực tiếp hoặc ủy quyền
bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đ ng quản tr th y là phù
h p.
5. C đông nắm giữ c ph n b thu h i phải từ bỏ tư cách c đông đối với những
c ph n đó, nhưng v n phải thanh toán t t cả các khoản tiền có liên quan cộng với tiền
lưi theo t lệ không quá lưi su t cho vay kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng TMCP Ngoại
thương Việt Nam vào thời điểm thu h i theo quyết đ nh của Hội đ ng quản tr kể từ
ngày thu h i cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đ ng quản tr có toàn quyền quyết
đ nh việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá tr c phiếu vào thời điểm thu h i.
6. Thông báo thu h i đư c gửi đến người nắm giữ c ph n b thu h i trước thời
điểm thu h i. Việc thu h i v n có hiệu lực kể cả trong trường h p có sai sót hoặc b t
cẩn trong việc gửi thông báo.
7. Hội đ ng quản tr có quyền quyết đ nh thu h i c ph n đối với các c đông
không thực hiện đ y đủ nghĩa v theo cam kết đư c quy đ nh tại mỗi đ t phát hành.
V.

C ăC UăTỔăCH C,ăQU NăTR ăVĨăKI MăSOÁTă

Điềuă11. Cơăc uăt ăch c,ăqu nătr ăvƠăki măsoát
Cơ c u t chức quản lỦ, quản tr và kiểm soát của Công ty bao g m:
1. Đại hội đ ng c đông;
2. Hội đ ng quản tr ;
3. Ban kiểm soát;
4. Giám đốc.
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VI.

CỔ ĐÔNGăVĨăĐ IăH IăĐ NGăCỔăĐÔNG

Điềuă12. Quyềnăc aăc ăđôngă
1. C đông ph thông có các quyền sau:
a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đ ng c đông và thực hiện
quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đ ng c đông hoặc thông qua đại diện đư c u
quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa, điện tử hoặc hình thức phù h p do Công ty công
bố áp d ng trước khi cuộc họp Đại hội đ ng c đông diễn ra. Mỗi c ph n ph thông có
một phiếu biểu quyết;
b. Nh n c tức với mức theo quyết đ nh của Đại hội đ ng c đông;
c. u tiên mua c ph n mới tương ứng với t lệ sở hữu c ph n ph thông của
từng c đông trong Công ty;
d. Tự do chuyển như ng c ph n của mình cho người khác, trừ trường h p quy
đ nh tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Lu t Doanh nghiệp và quy đ nh khác của
pháp lu t có liên quan;
e. Xem xét, tra cứu và trích l c thông tin về tên và đ a ch liên lạc trong danh sách
c đông có quyền biểu quyết; yêu c u sửa đ i thông tin không chính xác của mình;
f. Xem xét, tra cứu, trích l c hoặc sao ch p Điều lệ này, biên bản họp ngh quyết
Đại hội đ ng c đông;
g. Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, đư c nh n một ph n tài sản còn lại tương
ứng với t lệ sở hữu c ph n tại Công ty;
h. Yêu c u Công ty mua lại c ph n trong các trường h p quy đ nh tại Điều 132
Lu t Doanh nghiệp;
i. Đư c đối xử bình đẳng. Mỗi c ph n của cùng một loại đều tạo cho c đông sở
hữu các quyền, nghĩa v và l i ích ngang nhau. Trường h p Công ty có các loại c ph n
ưu đưi, các quyền và nghĩa v gắn liền với các loại c ph n ưu đưi phải đư c Đại hội
đ ng c đông thông qua và công bố đ y đủ cho c đông;
j. Đư c tiếp c n đ y đủ thông tin đ nh kỳ và thông tin b t thường do Công ty công
bố theo quy đ nh của pháp lu t;
k. Đư c bảo vệ các quyền, l i ích h p pháp của mình; đề ngh đình ch , hủy bỏ
ngh quyết, quyết đ nh của Đại hội đ ng c đông, Hội đ ng quản tr theo quy đ nh của
Lu t Doanh nghiệp;
l. Các quyền khác theo quy đ nh của pháp lu t và Điều lệ này.
2. C đông hoặc nhóm c đông sở hữu từ 5% t ng số c ph n ph thông trở lên
có các quyền sau:
a. Yêu c u Hội đ ng quản tr thực hiện việc triệu t p họp Đại hội đ ng c đông
theo các quy đ nh tại Điều 115 và Điều 140 Lu t doanh nghiệp;
b. Xem xét, tra cứu, trích l c số biên bản và ngh quyết, quyết đ nh của Hội đ ng
quản tr , báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, h p đ ng,
giao d ch phải thông qua Hội đ ng quản tr và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí
m t thương mại, bí m t kinh doanh của Công ty;
c. Yêu c u Ban kiểm soát kiểm tra từng v n đề c thể liên quan đến quản lỦ, điều
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hành hoạt động của Công ty khi xét th y c n thiết. Yêu c u phải thể hiện bằng văn bản
và phải có bao g m các nội dung sau đây: họ, tên, đ a ch liên lạc, quốc t ch, số gi y tờ
pháp lỦ của cá nhân đối với c đông là cá nhân; tên, mư số doanh nghiệp hoặc số gi y
tờ pháp lỦ của t chức, đ a ch tr sở chính đối với c đông là t chức; số lư ng c ph n
và thời điểm đăng kỦ c ph n của từng c đông, t ng số c ph n của cả nhóm c đông
và t lệ sở hữu trong t ng số c ph n của Công ty; v n đề c n kiểm tra, m c đích kiểm
tra;
d. Kiến ngh v n đề đưa vào chương trình họp Đại hội đ ng c đông. Kiến ngh
phải bằng văn bản và đư c gửi đến Công ty ch m nh t là ba (03) ngày làm việc trước
ngày khai mạc. Kiến ngh phải ghi rõ tên c đông, số lư ng từng loại c ph n của c
đông, v n đề kiến ngh đưa vào chương trình họp;
e. Các quyền khác theo quy đ nh của pháp lu t và Điều lệ này.
3. C đông hoặc nhóm c đông sở hữu từ 10% t ng số c ph n ph thông trở lên
có quyền đề cử các ứng viên Hội đ ng quản tr hoặc Ban kiểm soát theo quy đ nh tương
ứng tại Điều 25 và Điều 36 Điều lệ này và khoản 5 Điều 115 Lu t doanh nghiệp.
Điềuă13. Nghƿaăv ăc aăc ăđông
C đông ph thông có các nghĩa v sau:
1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số c ph n cam kết mua.
2. Không đư c rút vốn đư góp bằng c ph n ph thông ra khỏi Công ty dưới mọi
hình thức, trừ trường h p đư c Công ty hoặc người khác mua lại c ph n. Trường h p
có c đông rút một ph n hoặc toàn bộ vốn c ph n đư góp trái với quy đ nh tại khoản
này thì c đông đó và người có l i ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới ch u
trách nhiệm về các khoản n và nghĩa v tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá tr
c ph n đư b rút và các thiệt hại xảy ra.
3. Tuân thủ Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty;
4. Ch p hành ngh quyết, quyết đ nh của Đại hội đ ng c đông, Hội đ ng quản tr .
5. Bảo m t các thông tin đư c Công ty cung c p theo quy đ nh tại Điều lệ này và
pháp lu t; ch sử d ng thông tin đư c cung c p để thực hiện và bảo vệ quyền và l i ích
h p pháp của mình; nghiêm c m phát tán hoặc sao, gửi thông tin đư c Công ty cung c p
cho t chức, cá nhân khác.
6. Tham dự cuộc họp Đại hội đ ng c đông và thực hiện quyền biểu quyết thông
qua các hình thức sau:
a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
b. y quyền cho cá nhân, t chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội ngh 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 hoặc hình
thức khác do Công ty quy đ nh.
7. Ch u 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 lu t;
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b. Tiến hành kinh doanh và các giao d ch khác để tư l i hoặc ph c v l i ích của
t chức, cá nhân khác;
c. Thanh toán các khoản n chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối
với Công ty.
8. Hoàn thành các nghĩa v khác theo quy đ nh của pháp lu t hiện hành.
Điềuă14. Đ iăh iăđ ngăc ăđông
1. Đại hội đ ng c đông g m t t cả c đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có
thẩm quyền cao nh t của Công ty. Đại hội đ ng c đông thường niên đư c t chức mỗi
năm một (01) l n và trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đ ng
quản tr quyết đ nh gia hạn họp Đại hội đ ng c đông thường niên trong trường h p c n
thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp
thường niên, Đại hội đ ng c đông có thể họp b t thường. Đ a điểm họp Đại hội đ ng
c đông đư c xác đ nh là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lưnh th Việt Nam.
2. Hội đ ng quản tr triệu t p họp Đại hội đ ng c đông thường niên và lựa chọn
đ a điểm phù h p. Đ a điểm họp Đại hội đ ng c đông phải ở trên lưnh th Việt Nam.
Đại hội đ ng c đông thường niên quyết đ nh những v n đề theo quy đ nh của pháp lu t
và Điều lệ này, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm. Trường h p Báo cáo kiểm
toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, Ủ kiến kiểm
toán trái ngư c hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện t chức kiểm toán đư c ch p
thu n thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đ ng c đông
thường niên và đại diện t chức kiểm toán đư c ch p thu n nêu trên có trách nhiệm
tham dự họp Đại hội đ ng c đông thường niên của Công ty.
3. Hội đ ng quản tr phải triệu t p Đại hội đ ng c đông họp b t thường trong các
trường h p sau:
a. Hội đ ng quản tr xét th y c n thiết vì l i ích của Công ty;
b. Số lư ng thành viên Hội đ ng quản tr , Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lư ng
thành viên tối thiểu theo quy đ nh của pháp lu t;
c. Theo yêu c u của c đông hoặc nhóm c đông quy đ nh tại khoản 2 Điều 12
Điều lệ này; yêu c u triệu t p họp Đại hội đ ng c đông phải đư c thể hiện bằng văn
bản, trong đó nêu rõ lỦ do và m c đích cuộc họp, có đủ chữ kỦ của các c đông liên
quan hoặc văn bản yêu c u đư c l p thành nhiều bản và t p h p đủ chữ kỦ của các c
đông có liên quan;
d. Theo yêu c u của Ban kiểm soát;
e. Các trường h p khác theo quy đ nh của pháp lu t và Điều lệ này.
4. Triệu t p họp Đại hội đ ng c đông b t thường
a. Hội đ ng quản tr phải triệu t p họp Đại hội đ ng c đông trong thời hạn ba
mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đ ng quản tr , thành viên độc l p Hội đ ng
quản tr hoặc Kiểm soát viên còn lại như quy đ nh tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc
nh n đư c yêu c u quy đ nh tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này;
b. Trường h p Hội đ ng quản tr không triệu t p họp Đại hội đ ng c đông theo
quy đ nh tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo,
Ban kiểm soát phải thay thế Hội đ ng quản tr triệu t p họp Đại hội đ ng c đông theo
quy đ nh tại khoản 3 Điều 140 Lu t doanh nghiệp;
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c. Trường h p Ban kiểm soát không triệu t p họp Đại hội đ ng c đông theo quy
đ nh tại điểm b khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, c đông
hoặc nhóm c đông quy đ nh tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền đại diện Công
ty triệu t p họp Đại hội đ ng c đông theo quy đ nh tại khoản 4 Điều 140 Lu t doanh
nghiệp.
Trong trường h p này, c đông hoặc nhóm c đông triệu t p họp Đại hội đ ng c
đông có thể đề ngh Cơ quan đăng kỦ kinh doanh giám sát trình tự, thủ t c triệu t p, tiến
hành họp và ra quyết đ nh của Đại hội đ ng c đông. T t cả chi phí cho việc triệu t p và
tiến hành họp Đại hội đ ng c đông đư c Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao g m
những chi phí do c đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đ ng c đông, kể cả chi
phí ăn ở và đi lại.
d. Thủ t c để t chức họp Đại hội đ ng c đông theo quy đ nh tại khoản 5 Điều
140 Lu t Doanh nghiệp.
Điềuă15. QuyềnăvƠănghƿa v ăc aăĐ iăh iăđ ngăc ăđông
1. Đại hội đ ng c đông có các quyền và nghĩa v sau đây:
a. Thông qua đ nh hướng phát triển của Công ty;
b. Quyết đ nh loại c ph n và t ng số c ph n của từng loại đư c quyền chào bán;
quyết đ nh mức c tức hằng năm của từng loại c ph n; Quyết đ nh việc phát hành trái
phiếu theo quy đ nh của pháp lu t.
c. Quyết đ nh số lư ng thành viên của Hội đ ng quản tr , Kiểm soát viên;
d. B u, miễn nhiệm, bưi nhiệm thành viên Hội đ ng quản tr , Kiểm soát viên;
e. Quyết đ nh đ u tư hoặc bán số tài sản có giá tr từ 35% t ng giá tr tài sản trở
lên đư c ghi trong báo cáo tài chính g n nh t của Công ty;
f. Quyết đ nh sửa đ i, b sung Điều lệ này;
g. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
h. Quyết đ nh mua lại trên 10% t ng số c ph n đư bán của mỗi loại;
i. Xem xét, xử lỦ vi phạm của thành viên Hội đ ng quản tr , Kiểm soát viên gây
thiệt hại cho Công ty và c đông Công ty;
j. Quyết đ nh t chức lại, giải thể Công ty;
k. Quyết đ nh ngân sách hoặc t ng mức thù lao, thưởng và l i ích khác cho Hội
đ ng quản tr , Ban kiểm soát;
l. Phê duyệt Quy chế quản tr nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đ ng quản tr , Ban
kiểm soát;
m. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán đư c ch p thu n; quyết đ nh công ty
kiểm toán đư c ch p thu n thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bưi miễn kiểm
toán viên đư c ch p thu n khi xét th y c n thiết;
n. Thông qua quyết đ nh việc Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty kỦ kết h p
đ ng với những người đư c quy đ nh tại Khoản 1 và 3 Điều 167 Lu t Doanh nghiệp với
giá tr bằng hoặc lớn hơn 35% t ng giá tr tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công
ty đư c ghi trong báo cáo tài chính g n nh t đư c kiểm toán.
o. Ch p thu n h p đ ng, giao d ch vay, cho vay, bán tài sản có giá tr lớn hơn 10%
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t ng giá tr tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính g n nh t giữa Công ty
và c đông sở hữu từ 51% t ng số c ph n có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có
liên quan của c đông đó.
p. y quyền cho Hội đ ng quản tr quyết đ nh các v n đề thuộc thẩm quyền theo
quy đ nh pháp lu t khi c n thiết.
l. Quyền và nghĩa v khác theo quy đ nh của pháp lu t và Điều lệ Công ty.
2. Đại hội đ ng c đông phiên họp thường niên thảo lu n và thông qua các v n đề
sau đây:
a. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
b. Báo cáo tài chính hằng năm đư đư c kiểm toán;
c. Báo cáo của Hội đ ng quản tr về quản tr và kết quả hoạt động của Hội đ ng
quản tr và từng thành viên Hội đ ng quản tr ;
d. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt
động của Hội đ ng quản tr , Giám đốc;
e. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát
viên;
f. Mức c tức đối với mỗi c ph n của từng loại;
g. Số lư ng thành viên Hội đ ng quản tr , Kiểm soát viên;
h. B u, miễn nhiệm, bưi nhiệm thành viên Hội đ ng quản tr , Kiểm soát viên;
i. Quyết đ nh ngân sách hoặc t ng mức thù lao, thưởng và l i ích khác đối với Hội
đ ng quản tr , Ban kiểm soát;
k. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán đư c ch p thu n; quyết đ nh công ty
kiểm toán đư c ch p thu n thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét th y
c n thiết;
l. B sung và sửa đ i Điều lệ Công ty;
m. Loại c ph n và số lư ng c ph n mới đư c phát hành đối với mỗi loại c ph n;
n. Chia, tách, h p nh t, sáp nh p hoặc chuyển đ i Công ty;
o. T chức lại và giải thể (thanh lỦ) Công ty và ch đ nh người thanh lỦ;
q. Quyết đ nh mua lại trên 10% t ng số c ph n đư bán của mỗi loại;
s. Ch p thu n các giao d ch quy đ nh tại khoản 4 Điều 293 Ngh đ nh số
155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy đ nh chi tiết thi hành
một số điều của Lu t Chứng khoán;
u. Các v n đề khác theo quy đ nh của pháp lu t và Điều lệ này.
3. T t cả các ngh quyết và các v n đề đư đư c đưa vào chương trình họp phải đư c
đưa ra thảo lu n và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đ ng c đông.
Điềuă16. ỦyăquyềnăthamădựăhọpăĐ iăh iăđ ngăc ăđôngăăă
1. C đông, người đại diện theo ủy quyền của c đông là t chức có thể trực tiếp
tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, t chức khác dự họp hoặc dự
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họp thông qua một trong các hình thức quy đ nh tại khoản 3 Điều 144 Lu t Doanh
nghiệp.
2. Việc ủy quyền cho cá nhân, t chức đại diện dự họp Đại hội đ ng c đông theo
quy đ nh tại khoản 1 Điều này phải l p thành văn bản. Văn bản ủy quyền đư c l p theo
quy đ nh của pháp lu t về dân sự và phải nêu rõ tên c đông ủy quyền, tên cá nhân, t
chức đư c ủy quyền, số lư ng c ph n đư c ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy
quyền, thời hạn ủy quyền, chữ kỦ của bên ủy quyền và bên đư c ủy quyền.
Người đư c ủy quyền dự họp Đại hội đ ng c đông phải nộp văn bản ủy quyền
khi đăng kỦ dự họp. Trường h p ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xu t trình
thêm văn bản ủy quyền ban đ u của c đông, người đại diện theo ủy quyền của c đông
là t chức (nếu trước đó chưa đăng kỦ với Công ty).
3. Phiếu biểu quyết của người đư c ủy quyền dự họp trong phạm vi đư c ủy quyền
v n có hiệu lực khi xảy ra một số các trường h p sau đây:
a. Người ủy quyền đư chết, b hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc b m t năng
lực hành vi dân sự;
b. Người ủy quyền đư hủy bỏ việc ch đ nh ủy quyền;
c. Người ủy quyền đư hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.
Điều khoản này không áp d ng trong trường h p Công ty nh n đư c thông báo về
một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đ ng c đông hoặc trước
khi cuộc họp đư c triệu t p lại.
Điềuă17. Thayăđ iăcácăquyền
1. Việc thay đ i hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại c ph n ưu
đưi có hiệu lực khi đư c c đông đại diện từ 65% t ng số phiếu biểu quyết trở lên của
t t cả c đông dự họp thông qua. Ngh quyết Đại hội đ ng c đông về nội dung làm thay
đ i b t l i quyền và nghĩa v của c đông sở hữu c ph n ưu đưi ch đư c thông qua
nếu đư c số c đông ưu đưi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% t ng số c ph n ưu đưi loại
đó trở lên tán thành hoặc đư c các c đông ưu đưi cùng loại sở hữu từ 75% t ng số c
ph n ưu đưi loại đó trở lên tán thành trong trường h p thông qua ngh quyết dưới hình
thức l y Ủ kiến bằng văn bản.
2. Việc t chức cuộc họp của các c đông nắm giữ một loại c ph n ưu đưi để
thông qua việc thay đ i quyền nêu trên ch có giá tr khi có tối thiểu hai (02) c đông
(hoặc đại diện đư c ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một ph n ba (1/3) giá tr
mệnh giá của các c ph n loại đó đư phát hành. Trường h p không có đủ số đại biểu
như nêu trên thì cuộc họp đư c t chức lại trong vòng ba mươi (30) ngày tiếp theo và
những người nắm giữ c ph n thuộc loại đó (không ph thuộc vào số lư ng người và số
c ph n) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện đư c ủy quyền đều đư c coi là đủ số
lư ng đại biểu yêu c u. Tại các cuộc họp của c đông nắm giữ c ph n ưu đưi nêu trên,
những người nắm giữ c ph n thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có
thể yêu c u bỏ phiếu kín. Mỗi c ph n cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau
tại các cuộc họp nêu trên.
3. Thủ t c tiến hành các cuộc họp riêng biệt như v y đư c thực hiện tương tự với
các quy đ nh tại Điều 19, 20 và Điều 21 Điều lệ này.
4. Trừ khi các điều khoản phát hành c ph n quy đ nh khác, các quyền đặc biệt
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gắn liền với các loại c ph n có quyền ưu đưi đối với một số hoặc t t cả các v n đề liên
quan đến việc phân phối l i nhu n hoặc tài sản của Công ty không b thay đ i khi Công
ty phát hành thêm các c ph n cùng loại.
Điềuă18. Tri uătậpăĐ iăh iăđ ngăc ăđông,ăchươngătrìnhăhọpăvƠăthôngăbáoăhọpă
Đ iăh iăđ ngăc ăđông
1. Hội đ ng quản tr triệu t p họp Đại hội đ ng c đông thường niên và b t thường.
Hội đ ng quản tr triệu t p họp Đại hội đ ng c đông b t thường theo các trường h p
quy đ nh tại khoản 3 Điều 14 Điều lệ này.
2. Người triệu t p họp Đại hội đ ng c đông phải thực hiện các công việc sau đây:
a. Chuẩn b danh sách c đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp
Đại hội đ ng c đông. Danh sách c đông có quyền dự họp Đại hội đ ng c đông đư c
l p không quá mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đ ng c đông.
Công ty phải công bố thông tin về việc l p danh sách c đông có quyền tham dự họp
Đại hội đ ng c đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng kỦ cuối cùng;
b. Chuẩn b chương trình, nội dung đại hội;
c. Chuẩn b tài liệu cho đại hội;
d. Dự thảo ngh quyết Đại hội đ ng c đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;
e. Xác đ nh thời gian và đ a điểm t chức đại hội;
f. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đ ng c đông cho t t cả các c đông
có quyền dự họp;
g. Các công việc khác ph c v đại hội.
3. Thông báo mời họp Đại hội đ ng c đông đư c gửi cho t t cả các c đông bằng
phương thức để bảo đảm đến đư c đ a ch liên lạc của c đông, đ ng thời công bố trên
trang thông tin điện tử của Công ty và y ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao d ch
chứng khoán và nếu th y c n thiết thì đăng thêm trên tờ báo trung ương hoặc đ a phương
nơi Công ty đóng tr sở chính ít nh t là hai (02) số báo phát hành liên tiếp. Người triệu
t p họp Đại hội đ ng c đông phải gửi thông báo mời họp đến t t cả các c đông trong
Danh sách c đông có quyền dự họp ch m hai mươi mốt (21) ngày trước ngày khai mạc
cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo đư c gửi hoặc chuyển đi một cách h p lệ). Chương
trình họp Đại hội đ ng c đông, các tài liệu liên quan đến các v n đề sẽ đư c biểu quyết
tại đại hội đư c gửi cho các c đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công
ty. Trong trường h p tài liệu không đư c gửi kèm thông báo họp Đại hội đ ng c đông,
thông báo mời họp phải nêu rõ đường d n đến toàn bộ tài liệu họp để các c đông có thể
tiếp c n, bao g m:
a. Chương trình họp, các tài liệu sử d ng trong cuộc họp;
b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường h p b u thành
viên Hội đ ng quản tr , Kiểm soát viên;
c. Phiếu biểu quyết;
d. Dự thảo ngh quyết đối với từng v n đề trong chương trình họp.
4. C đông hoặc nhóm c đông theo quy đ nh tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có
quyền kiến ngh v n đề đưa vào chương trình họp Đại hội đ ng c đông. Kiến ngh phải
bằng văn bản và phải đư c gửi đến Công ty ch m nh t ba (03) ngày làm việc trước ngày
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khai mạc cuộc họp Kiến ngh phải ghi rõ tên c đông, số lư ng từng loại c ph n của c
đông, v n đề kiến ngh đưa vào chương trình họp.
5. Trường h p người triệu t p họp Đại hội đ ng c đông từ chối kiến ngh quy
đ nh tại khoản 4 Điều này thì ch m nh t là hai (02) ngày làm việc trước ngày khai mạc
cuộc họp Đại hội đ ng c đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lỦ do nếu thuộc một
trong các trường h p sau:
a. Kiến ngh đư c gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội
dung;

b. Vào thời điểm kiến ngh , c đông hoặc nhóm c đông không nắm giữ đủ từ
5% c ph n ph thông trở lên theo quy đ nh tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này;
c. V n đề kiến ngh không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết đ nh của Đại hội
đ ng c đông;
d. Các trường h p khác theo quy đ nh của pháp lu t và Điều lệ này.
6. Người triệu t p họp Đại hội đ ng c đông phải ch p nh n và đưa kiến ngh quy
đ nh tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường
h p quy đ nh tại khoản 5 Điều này; kiến ngh đư c chính thức b sung vào chương trình
và nội dung cuộc họp nếu đư c Đại hội đ ng c đông ch p thu n.
Điềuă19. Cácăđiềuăki năti năhƠnhăhọpăĐ iăh iăđ ngăc ăđôngă
1. Cuộc họp Đại hội đ ng c đông đư c tiến hành khi có số c đông dự họp đại
diện cho trên 50% t ng số phiếu biểu quyết.
2. Trường h p cuộc họp l n thứ nh t không đủ điều kiện tiến hành theo quy đ nh
tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp l n thứ hai đư c gửi trong thời hạn ba mươi
(30) ngày, kể từ ngày dự đ nh họp l n thứ nh t. Cuộc họp Đại hội đ ng c đông l n thứ
hai đư c tiến hành khi có số c đông dự họp đại diện từ 33% t ng số phiếu biểu quyết
trở lên.
3. Trường h p cuộc họp l n thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy đ nh
tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp l n thứ ba phải đư c gửi trong thời hạn hai
mươi (20) ngày kể từ ngày dự đ nh họp l n thứ hai. Cuộc họp Đại hội đ ng c đông l n
thứ ba đư c tiến hành không ph thuộc vào t ng số phiếu biểu quyết của các c đông
dự họp.
Điềuă20. Th ăth căti năhƠnhăhọpăvƠăbi uăquy tăt iăĐ iăh iăđ ngăc ăđông
1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ t c đăng kỦ c đông
và phải thực hiện việc đăng kỦ cho đến khi các c đông có quyền dự họp có mặt đăng
kỦ hết theo trình tự sau:
a. Khi tiến hành đăng kỦ c đông, Công ty c p cho từng c đông hoặc đại diện
đư c ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng kỦ, họ và
tên của c đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của c đông
đó. Đại hội đ ng c đông thảo lu n và biểu quyết theo từng v n đề trong nội dung
chương trình. Việc biểu quyết đư c tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán
thành và không có Ủ kiến. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, các c đông thực hiện
theo trình tự đư c điều hành bởi Chủ tọa. Việc thu và kiểm phiếu đư c thực hiện sau
khi đư hoàn thành ph n biểu quyết v n đề cuối cùng trong chương trình cuộc họp theo
quy đ nh. Kết quả kiểm phiếu đư c đại diện Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế
mạc cuộc họp. Đại hội b u những người ch u trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát
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kiểm phiếu theo đề ngh của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đ ng
c đông quyết đ nh căn cứ đề ngh của Chủ tọa cuộc họp.
b. C đông, người đại diện theo ủy quyền của c đông là t chức hoặc người đư c
ủy quyền đến sau khi cuộc họp đư khai mạc có quyền đăng kỦ ngay và sau đó có quyền
tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng kỦ. Chủ tọa không có trách nhiệm
dừng đại hội để cho c đông đến muộn đăng kỦ và hiệu lực của những nội dung đư đư c
biểu quyết trước đó không thay đ i.
2. Việc b u chủ tọa, thư kỦ và ban kiểm phiếu đư c quy đ nh như sau:
a. Chủ t ch Hội đ ng quản tr làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đ ng
quản tr khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đ ng c đông do Hội đ ng quản tr triệu t p.
Trường h p Chủ t ch vắng mặt hoặc tạm thời m t khả năng làm việc thì các thành viên
Hội đ ng quản tr còn lại b u một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên
tắc đa số. Trường h p không b u đư c người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều
hành để Đại hội đ ng c đông b u chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và
người có phiếu b u cao nh t làm chủ tọa cuộc họp.
b. Trừ trường h p quy đ nh tại điểm a khoản này, người kỦ tên triệu t p họp Đại
hội đ ng c đông điều hành để Đại hội đ ng c đông b u chủ tọa cuộc họp và người có
số phiếu b u cao nh t đư c cử làm chủ tọa cuộc họp.
c. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư kỦ cuộc họp;
d. Đại hội đ ng c đông b u một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề
ngh của chủ tọa cuộc họp.
3. Chương trình và nội dung cuộc họp phải đư c Đại hội đ ng c đông thông qua
trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác đ nh rõ và chi tiết thời gian đối với từng
v n đề trong nội dung chương trình họp.
4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp c n thiết và h p lỦ để điều
hành cuộc họp Đại hội đ ng c đông một cách có tr t tự, đúng theo chương trình đư
đư c thông qua và phản ánh đư c mong muốn của đa số đại biểu tham dự.
5. Người triệu t p họp Đại hội đ ng c đông, sau khi đư xem xét một cách cẩn
trọng, có thể tiến hành các biện pháp thích h p để:
a. Bố trí chỗ ng i tại đ a điểm họp Đại hội đ ng c đông;
b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các đ a điểm họp;
c. Tạo điều kiện cho c đông tham dự (hoặc tiếp t c tham dự) đại hội. Người triệu
t p họp Đại hội đ ng c đông có toàn quyền thay đ i những biện pháp nêu trên và áp
d ng t t cả các biện pháp c n thiết. Các biện pháp áp d ng có thể là c p gi y vào cửa
hoặc sử d ng những hình thức lựa chọn khác.
đây:

6. Người triệu t p họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đ ng c đông có quyền sau

a. Yêu c u t t cả người dự họp ch u sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh h p
pháp, h p lỦ khác;
b. Yêu c u cơ quan có thẩm quyền duy trì tr t tự cuộc họp; tr c xu t những người
không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố Ủ gây rối tr t tự, ngăn cản tiến triển
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bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu c u về kiểm tra an ninh ra khỏi
cuộc họp Đại hội đ ng c đông.
7. Chủ tọa có quyền hoưn cuộc họp Đại hội đ ng c đông đư có đủ số người đăng
kỦ dự họp tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự đ nh khai
mạc và ch đư c hoưn cuộc họp hoặc thay đ i đ a điểm họp trong trường h p sau đây:
a. Đ a điểm họp không có đủ chỗ ng i thu n tiện cho t t cả người dự họp;
b. Phương tiện thông tin tại đ a điểm họp không bảo đảm cho c đông dự họp tham
gia, thảo lu n và biểu quyết;
c. Có người dự họp cản trở, gây rối tr t tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không
đư c tiến hành một cách công bằng và h p pháp.
8. Trường h p Chủ tọa hoưn hoặc tạm dừng họp Đại hội đ ng c đông trái với quy
đ nh tại khoản 7 Điều này, Đại hội đ ng c đông b u một người khác trong số những
người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; t t cả ngh
quyết đư c thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.
9. Trường h p Công ty áp d ng công nghệ để t chức Đại hội đ ng c đông thông
qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để c đông tham dự, biểu quyết
bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy đ nh tại Điều 144
Lu t Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Ngh đ nh số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12
năm 2020 của Chính phủ quy đ nh chi tiết thi hành một số điều của Lu t Chứng khoán.
Điềuă21. Điềuăki năđ ăngh ăquy tăc aăĐ iăh iăđ ngăc ăđôngăđư căthôngăqua
1. Ngh quyết về nội dung sau đây đư c thông qua nếu đư c số c đông đại diện
từ 65% t ng số phiếu biểu quyết trở lên của t t cả c đông dự họp tán thành, trừ trường
h p quy đ nh tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Lu t Doanh nghiệp:
a. Loại c ph n và t ng số c ph n của từng loại;
b. Thay đ i ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
c. Thay đ i cơ c u t chức quản lỦ Công ty;
d. Dự án đ u tư hoặc bán số tài sản có giá tr từ 35% t ng giá tr tài sản trở lên
đư c ghi trong báo cáo tài chính g n nh t của Công ty;
e. T chức lại, giải thể Công ty.
2. Các ngh quyết đư c thông qua khi đư c số c đông sở hữu trên 50% t ng số
phiếu biểu quyết của t t cả c đông dự họp tán thành, trừ trường h p quy đ nh tại các
khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Lu t Doanh nghiệp.
3. B u thành viên Hội đ ng quản tr và Kiểm soát viên phải thực hiện theo quy
đ nh tại khoản 3 Điều 148 Lu t doanh nghiệp và các quy đ nh tại quy chế quản tr nội
bộ của Công ty.
4. Các ngh quyết Đại hội đ ng c đông đư c thông qua bằng 100% t ng số c
ph n có quyền biểu quyết là h p pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ t c triệu
t p họp và thông qua ngh quyết đó vi phạm quy đ nh của Lu t Doanh nghiệp và Điều
lệ này.
Điềuă22. ThẩmăquyềnăvƠăth ăth căl yăỦăki năc ăđôngăbằngăvănăb năđ ăthôngă
qua ngh ăquy tăc aăĐ iăh iăđ ngăc ăđôngă
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Thẩm quyền và thể thức l y Ủ kiến c đông bằng văn bản để thông qua ngh quyết
của Đại hội đ ng c đông đư c thực hiện theo quy đ nh sau đây:
1. Hội đ ng quản tr có quyền l y Ủ kiến c đông bằng văn bản để thông qua ngh
quyết của Đại hội đ ng c đông khi xét th y c n thiết vì l i ích của Công ty.
2. Hội đ ng quản tr phải chuẩn b phiếu l y Ủ kiến, dự thảo ngh quyết Đại hội
đ ng c đông, các tài liệu giải trình dự thảo ngh quyết và gửi đến t t cả c đông có
quyền biểu quyết ch m nh t mười lăm (15) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu l y Ủ
kiến. Yêu c u và cách thức gửi phiếu l y Ủ kiến và tài liệu kèm theo đư c thực hiện theo
quy đ nh tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.
3. Phiếu l y Ủ kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a. Tên, đ a ch tr sở chính, mư số doanh nghiệp;
b. M c đích l y Ủ kiến;
c. Họ, tên, đ a ch liên lạc, quốc t ch, số gi y tờ pháp lỦ của cá nhân đối với c
đông là cá nhân; tên, mư số doanh nghiệp hoặc số gi y tờ pháp lỦ của t chức, đ a ch
tr sở chính đối với c đông là t chức hoặc họ, tên, đ a ch liên lạc, quốc t ch, số gi y
tờ pháp lỦ của cá nhân đối với đại diện của c đông là t chức; số lư ng c ph n của
từng loại và số phiếu biểu quyết của c đông;
d. V n đề c n l y Ủ kiến để thông qua quyết đ nh;
e. Phương án biểu quyết bao g m tán thành, không tán thành và không có Ủ kiến
đối với từng v n đề l y Ủ kiến;
f. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu l y Ủ kiến đư đư c trả lời;
g. Họ, tên, chữ kỦ của Chủ t ch Hội đ ng quản tr .
4. Phiếu l y Ủ kiến đư đư c trả lời phải có chữ kỦ của c đông là cá nhân, hoặc
người đại diện theo pháp lu t của c đông là t chức hoặc cá nhân, người đại diện theo
pháp lu t của t chức đư c ủy quyền.
5. Phiếu l y Ủ kiến có thể đư c gửi về Công ty theo các hình thức sau:
a. Gửi thư: Phiếu l y Ủ kiến gửi về Công ty phải đư c đựng trong phong bì dán kín
và không ai đư c quyền mở trước khi kiểm phiếu;
b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu l y Ủ kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện
tử phải đư c giữ bí m t đến thời điểm kiểm phiếu.
Các phiếu l y Ủ kiến Công ty nh n đư c sau thời hạn đư xác đ nh tại nội dung phiếu
l y Ủ kiến hoặc đư b mở trong trường h p gửi thư hoặc đư c công bố trước thời điểm
kiểm phiếu trong trường h p gửi fax, thư điện tử là không h p lệ. Phiếu l y Ủ kiến không
đư c gửi về đư c coi là phiếu không tham gia biểu quyết.
6. Hội đ ng quản tr kiểm phiếu và l p biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến
của Ban kiểm soát hoặc của c đông không nắm giữ chức v quản lỦ Công ty. Biên bản
kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a. Tên, đ a ch tr sở chính, mư số doanh nghiệp;
b. M c đích và các v n đề c n l y Ủ kiến để thông qua ngh quyết;
c. Số c đông với t ng số phiếu biểu quyết đư tham gia biểu quyết, trong đó phân
biệt số phiếu biểu quyết h p lệ và số biểu quyết không h p lệ và phương thức gửi phiếu
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biểu quyết, kèm theo ph l c danh sách c đông tham gia biểu quyết;
đề;

d. T ng số phiếu tán thành, không tán thành và không có Ủ kiến đối với từng v n
e. Các v n đề đư đư c thông qua và t lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

f. Họ, tên, chữ kỦ của Chủ t ch Hội đ ng quản tr , người kiểm phiếu và người giám
sát kiểm phiếu.
Các thành viên Hội đ ng quản tr , người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu
phải liên đới ch u trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu;
liên đới ch u trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết đ nh đư c thông qua do
kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
7. Biên bản kiểm phiếu và ngh quyết phải đư c gửi đến các c đông trong thời
hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu
và ngh quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty
trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.
8. Phiếu l y Ủ kiến đư đư c trả lời, biên bản kiểm phiếu, ngh quyết đư đư c thông
qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu l y Ủ kiến đều phải đư c lưu giữ tại tr
sở chính của Công ty.
9. Ngh quyết đư c thông qua theo hình thức l y Ủ kiến c đông bằng văn bản phải
đư c số c đông sở hữu trên 50% t ng số phiếu biểu quyết của t t cả c đông có quyền
biểu quyết tán thành và có giá tr như ngh quyết đư c thông qua tại cuộc họp Đại hội
đ ng c đông.
Điềuă23. Ngh ăquy t,ăBiênăb năhọpăĐ iăh iăđ ngăc ăđông
1. Cuộc họp Đại hội đ ng c đông phải đư c ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc
ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải đư c l p bằng tiếng Việt, có
thể l p thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:
a. Tên, đ a ch tr sở chính, mư số doanh nghiệp;
b. Thời gian và đ a điểm họp Đại hội đ ng c đông;
c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp;
d. Họ, tên chủ tọa và thư kỦ;
e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các Ủ kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đ ng
c đông về từng v n đề trong chương trình họp;
f. Số c đông và t ng số phiếu biểu quyết của các c đông dự họp, ph l c danh
sách đăng kỦ c đông, đại diện c đông dự họp với số c ph n và số phiếu b u tương
ứng;
g. T ng số phiếu biểu quyết đối với từng v n đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương
thức biểu quyết, t ng số phiếu h p lệ, không h p lệ, tán thành, không tán thành và không
có Ủ kiến; t lệ tương ứng trên t ng số phiếu biểu quyết của c đông dự họp;
h. Các v n đề đư đư c thông qua và t lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
i. Họ, tên và chữ kỦ của chủ tọa và thư kỦ. Trường h p chủ tọa, thư kỦ từ chối kỦ
biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu đư c t t cả thành viên khác của Hội đ ng
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quản tr tham dự họp kỦ và có đ y đủ nội dung theo quy đ nh tại khoản này. Biên bản
họp ghi rõ việc chủ tọa, thư kỦ từ chối kỦ biên bản họp.
2. Biên bản họp Đại hội đ ng c đông phải đư c l p xong và thông qua trước khi
kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư kỦ cuộc họp hoặc người khác kỦ tên trong biên bản
họp phải liên đới ch u trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
3. Biên bản đư c l p bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lỦ
như nhau. Trường h p có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và bằng tiếng
nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp d ng.
4. Ngh quyết, Biên bản họp Đại hội đ ng c đông, ph l c danh sách c đông
đăng kỦ dự họp kèm chữ kỦ của c đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, t t cả các tài
liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp
phải đư c công bố thông tin theo quy đ nh pháp lu t về công bố thông tin trên th trường
chứng khoán và phải đư c lưu giữ tại tr sở chính của Công ty.
Điềuă24. Yêuăc uăh yăb ăquy tăđ nhăc aăĐ iăh iăđ ngăc ăđông
Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày nh n đư c ngh quyết hoặc biên
bản họp Đại hội đ ng c đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu l y Ủ kiến Đại hội đ ng
c đông, c đông hoặc nhóm c đông quy đ nh tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền
yêu c u Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ ngh quyết hoặc một ph n nội dung ngh
quyết Đại hội đ ng c đông trong các trường h p sau đây:
1. Trình tự, thủ t c triệu t p họp hoặc l y Ủ kiến c đông bằng văn bản và ra quyết
đ nh của Đại hội đ ng c đông vi phạm nghiêm trọng quy đ nh của Lu t doanh nghiệp
và Điều lệ này, trừ trường h p quy đ nh tại khoản 4 Điều 21 Điều lệ này.
2. Nội dung ngh quyết vi phạm pháp lu t hoặc Điều lệ này.
VII. H IăĐ NGăQU NăTR
Điềuă25.

ngăc ,ăđềăc ăthƠnhăviênăH iăđ ngăqu nătr

1. C đông hoặc nhóm c đông sở hữu từ 10% t ng số c ph n ph thông trở lên
như quy đ nh tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền đề cử các ứng viên Hội đ ng
quản tr . C đông hoặc nhóm c đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% t ng số c ph n
có quyền biểu quyết đư c đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% đư c đề cử
tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% đư c đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ
40% đến dưới 50% đư c đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% đư c đề
cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% đư c đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
từ 70% đến 80% đư c đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% đư c đề
cử tối đa tám (08) ứng viên.
2. Trường h p đư xác đ nh đư c ứng cử viên Hội đ ng quản tr , Công ty phải công
bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc
cuộc họp Đại hội đ ng c đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để c đông có
thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. ng viên Hội đ ng quản tr phải
có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân đư c
công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm v một cách trung thực, cẩn trọng và vì l i ích
cao nh t của Công ty nếu đư c b u làm thành viên Hội đ ng quản tr . Thông tin liên
quan đến ứng cử viên Hội đ ng quản tr đư c công bố bao g m các nội dung tối thiểu
sau đây:
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a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
b. Trình độ chuyên môn;
c. Quá trình công tác;
d. Các chức danh quản lỦ khác (bao g m cả chức danh Hội đ ng quản tr của công
ty khác);
e. L i ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
f. Họ, tên của c đông hoặc nhóm c đông đề cử ứng viên đó;
g. Các thông tin khác;
h. Công ty có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang
nắm giữ chức v thành viên Hội đ ng quản tr , các chức danh quản lỦ khác và các l i
ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đ ng quản tr (nếu có).
3. Trường h p số lư ng ứng cử viên Hội đ ng quản tr thông qua đề cử và ứng cử
v n không đủ số lư ng c n thiết, theo quy đ nh tại khoản 5 Điều 115 Lu t Doanh nghiệp,
Hội đ ng quản tr đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc t chức đề cử theo cơ
chế đư c quy đ nh tại Quy chế quản tr nội bộ Công ty phải đư c công bố rõ ràng trước
khi Đại hội đ ng c đông biểu quyết b u thành viên Hội đ ng quản tr theo quy đ nh
pháp lu t.
4. Thành viên Hội đ ng quản tr phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy
đ nh tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Lu t doanh nghiệp và Điều lệ này.
Điềuă26. ThƠnhăph năvƠănhi măkỳăc aăthƠnhăviênăH iăđ ngăqu nătr
1. Số lư ng thành viên Hội đ ng quản tr là năm (05) người.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đ ng quản tr không quá năm (05) năm và có thể
đư c b u lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân ch đư c b u làm thành viên
độc l p Hội đ ng quản tr của Công ty không quá hai (02) nhiệm kỳ liên t c. Trường
h p t t cả thành viên Hội đ ng quản tr cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó
tiếp t c là thành viên Hội đ ng quản tr cho đến khi có thành viên mới đư c b u thay
thế và tiếp quản công việc.
3. Cơ c u Hội đ ng quản tr phải đảm bảo tối thiểu số lư ng Thành viên không
điều hành và Thành viên độc l p Hội đ ng quản tr theo quy đ nh pháp lu t.
4. Thành viên Hội đ ng quản tr không còn tư cách thành viên Hội đ ng quản tr
khi b Đại hội đ ng c đông miễn nhiệm trong các trường h p sau:
a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy đ nh tại Điều 155 của Lu t Doanh
nghiệp;
b. Có đơn từ chức và đư c ch p thu n;
c. B rối loạn tâm th n và thành viên khác của Hội đ ng quản tr có những bằng
chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;
d. Cung c p thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội
đ ng quản tr .
e. Các trường h p khác theo quy đ nh của pháp lu t và Điều lệ này.
5. Thành viên Hội đ ng quản tr không còn tư cách thành viên Hội đ ng quản tr
khi b Đại hội đ ng c đông bưi nhiệm trong các trường h p sau:
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a. Không tham gia các hoạt động của Hội đ ng quân tr trong 06 tháng liên t c, trừ
trường h p b t khả kháng;
b. Khi b kết án theo quy đ nh pháp lu t hình sự.
c. Các trường h p khác theo quy đ nh của pháp lu t và Điều lệ này.
6. Việc b u thành viên Hội đ ng quản tr phải đư c công bố thông tin theo các quy
đ nh pháp lu t về công bố thông tin trên th trường chứng khoán.
7. Thành viên Hội đ ng quản tr không nh t thiết phải là c đông của Công ty.
Điềuă27. QuyềnăvƠănghƿa v c aăH iăđ ngăqu nătr
1. Hội đ ng quản tr là cơ quan quản lỦ Công ty, có toàn quyền nhân danh Công
ty để quyết đ nh, thực hiện quyền và nghĩa v của Công ty, trừ các quyền và nghĩa v
thuộc thẩm quyền của Đại hội đ ng c đông.
2. Quyền và nghĩa v của Hội đ ng quản tr do pháp lu t, Điều lệ này và Đại hội
đ ng c đông quy đ nh. C thể, Hội đ ng quản tr có những quyền hạn và nghĩa v sau:
a. Quyết đ nh chiến lư c, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh
hàng năm của Công ty;
b. Kiến ngh loại c ph n và t ng số c ph n đư c quyền chào bán của từng loại;
c. Quyết đ nh bán c ph n chưa bán trong phạm vi số c ph n đư c quyền chào
bán của từng loại; quyết đ nh huy động thêm vốn theo hình thức khác;
d. Quyết đ nh giá bán c ph n và trái phiếu của Công ty;
e. Quyết đ nh mua lại c ph n theo quy đ nh tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Lu t
Doanh nghiệp;
f. Quyết đ nh phương án đ u tư và dự án đ u tư trong thẩm quyền và giới hạn theo
quy đ nh của pháp lu t;
g. Quyết đ nh giải pháp phát triển th trường, tiếp th và công nghệ;
h. Thông qua h p đ ng mua, bán, vay, cho vay và h p đ ng, giao d ch khác có giá
tr từ 35% t ng giá tr tài sản trở lên đư c ghi trong báo cáo tài chính g n nh t của Công
ty, trừ h p đ ng, giao d ch thuộc thẩm quyền quyết đ nh của Đại hội đ ng c đông theo
quy đ nh tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 3 Điều 167 Lu t Doanh nghiệp;
i. B u, miễn nhiệm, bưi nhiệm Chủ t ch Hội đ ng quản tr ; b nhiệm, bưi nhiệm,
khen thưởng, k lu t, quyết đ nh mức lương và các chế độ khác đối với Giám đốc, Phó
Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng chức năngCông ty, Trưởng văn phòng đại
diện và các cán bộ quản lỦ khác của Công ty theo đề ngh của Giám đốc;
j. Giám sát, ch đạo Giám đốc và Người quản lỦ khác Công ty trong điều hành công
việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;
k. Quyết đ nh cơ c u t chức, quy chế quản lỦ nội bộ của Công ty, quyết đ nh thành
l p công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua c ph n của doanh
nghiệp khác;
l. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu ph c v họp Đại hội đ ng c đông, triệu
t p họp Đại hội đ ng c đông hoặc l y Ủ kiến để Đại hội đ ng c đông thông qua ngh
quyết;
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m. Trình báo cáo tài chính hằng năm đư đư c kiểm toán lên Đại hội đ ng c đông;
n. Kiến ngh mức c tức đư c trả; quyết đ nh thời hạn và thủ t c trả c tức hoặc
xử lỦ lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
o. Kiến ngh việc t chức lại, giải thể Công ty; yêu c u phá sản Công ty;
p. Quyết đ nh ban hành Quy chế hoạt động Hội đ ng quản tr , Quy chế quản tr nội
bộ Công ty sau khi đư c Đại hội đ ng c đông thông qua; quyết đ nh ban hành Quy chế
về công bố thông tin của Công ty;
q. Quyền và nghĩa v khác theo quy đ nh của Lu t Doanh nghiệp, Lu t Chứng
khoán, quy đ nh khác của pháp lu t và Điều lệ này.
3. Những v n đề sau đây phải đư c Hội đ ng quản tr phê chuẩn:
a. Thành l p các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Công ty;
b. Thành l p các công ty con của Công ty;
c. Trong phạm vi quy đ nh tại khoản 2 Điều 153 Lu t doanh nghiệp và trừ trường
h p quy đ nh tại khoản 2 Điều 138 và khoản 3 Điều 167 Lu t doanh nghiệp phải do Đại
hội đ ng c đông phê chuẩn, Hội đ ng quản tr quyết đ nh việc thực hiện, sửa đ i và
hủy bỏ các h p đ ng của Công ty;
d. Việc vay n và việc thực hiện các khoản thế ch p, bảo đảm, bảo lưnh và b i
thường của Công ty;
e. Các khoản đ u tư không thuộc hoặc vư t kế hoạch kinh doanh và ngân sách
hàng năm;
f. Việc mua hoặc bán c ph n, ph n vốn góp tại các công ty khác đư c thành l p
ở Việt Nam hay nước ngoài;
g. Việc đ nh giá tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền trong đ t phát hành
c phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao g m vàng, quyền sử d ng đ t, quyền sở hữu
trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;
h. Việc mua lại hoặc thu h i không quá 10% t ng số c ph n của từng loại đư đư c
chào bán trong mười hai (12) tháng;
i. Quyết đ nh giá mua lại hoặc thu h i c ph n của Công ty;
j. Các v n đề kinh doanh hoặc giao d ch mà Hội đ ng quản tr quyết đ nh c n phải
có sự ch p thu n trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.
4. Hội đ ng quản tr phải báo cáo Đại hội đ ng c đông kết quả hoạt động của Hội
đ ng quản tr theo quy đ nh tại Điều 280 Ngh đ nh số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng
12 năm 2020 của Chính phủ quy đ nh chi tiết thi hành một số điều của Lu t Chứng
khoán.
5. Trừ khi pháp lu t và Điều lệ quy đ nh khác, Hội đ ng quản tr có thể phân c p,
ủy quyền cho Người quản lỦ Công ty và nhân viên c p dưới khác đại diện xử lỦ công
việc thay mặt cho Hội đ ng quản tr .
Điềuă28. Thù lao, thư ng vƠăl iăíchăkhácăc aăthƠnhăviênăH iăđ ngăqu nătr
1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đ ng quản tr theo kết
quả và hiệu quả kinh doanh.
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2. Thành viên Hội đ ng quản tr đư c hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao
công việc đư c tính theo số ngày công c n thiết hoàn thành nhiệm v của thành viên
Hội đ ng quản tr và mức thù lao mỗi ngày. Hội đ ng quản tr dự tính mức thù lao cho
từng thành viên theo nguyên tắc nh t trí. T ng mức thù lao và thưởng của Hội đ ng
quản tr do Đại hội đ ng c đông quyết đ nh tại cuộc họp thường niên.
3. Thù lao của từng thành viên Hội đ ng quản tr đư c tính vào chi phí kinh doanh
của Công ty theo quy đ nh của pháp lu t về thuế thu nh p doanh nghiệp, đư c thể hiện
thành m c riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội
đ ng c đông tại cuộc họp thường niên.
4. Thành viên Hội đ ng quản tr nắm giữ chức v điều hành hoặc thành viên Hội
đ ng quản tr làm việc tại các tiểu ban của Hội đ ng quản tr hoặc thực hiện những công
việc khác ngoài phạm vi nhiệm v thông thường của một thành viên Hội đ ng quản tr ,
có thể đư c trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng l n,
lương, hoa h ng, ph n trăm l i nhu n hoặc dưới hình thức khác theo quyết đ nh của Hội
đ ng quản tr .
5. Thành viên Hội đ ng quản tr có quyền đư c thanh toán t t cả các chi phí đi lại,
ăn, ở và các khoản chi phí h p lỦ khác mà họ đư phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm
thành viên Hội đ ng quản tr của mình, bao g m cả các chi phí phát sinh trong việc tới
tham dự các cuộc họp Đại hội đ ng c đông, Hội đ ng quản tr hoặc các tiểu ban của
Hội đ ng quản tr .
6. Thành viên Hội đ ng quản tr có thể đư c Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm
sau khi có sự ch p thu n của Đại hội đ ng c đông. Bảo hiểm này không bao g m bảo
hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đ ng quản tr liên quan đến việc vi
phạm pháp lu t và Điều lệ này.
Điềuă29. Ch ăt chăH iăđ ngăqu nătr
1. Chủ t ch Hội đ ng quản tr do Hội đ ng quản tr b u, miễn nhiệm, bưi nhiệm
trong số các thành viên Hội đ ng quản tr .
2. Chủ t ch Hội đ ng quản tr không đư c kiêm Giám đốc.
3. Chủ t ch Hội đ ng quản tr có quyền và nghĩa v sau đây:
a. L p chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đ ng quản tr ;
b. Chuẩn b chương trình, nội dung, tài liệu ph c v cuộc họp; triệu t p, chủ trì và
làm chủ tọa cuộc họp Hội đ ng quản tr ;
c. T chức việc thông qua ngh quyết, quyết đ nh của Hội đ ng quản tr ;
d. Giám sát quá trình t chức thực hiện các ngh quyết, quyết đ nh của Hội đ ng
quản tr ;
e. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đ ng c đông;
f. Quyền và nghĩa v khác theo quy đ nh của pháp lu t và Điều lệ này.
4. Trường h p Chủ t ch Hội đ ng quản tr có đơn từ chức hoặc b miễn nhiệm, bưi
nhiệm, Hội đ ng quản tr phải b u người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ
ngày nh n đơn từ chức hoặc b miễn nhiệm, bưi nhiệm.
5. Trường h p Chủ t ch Hội đ ng quản tr vắng mặt hoặc không thể thực hiện đư c
nhiệm v của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện
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các quyền và nghĩa v của Chủ t ch Hội đ ng quản tr theo nguyên tắc quy đ nh tại Điều
lệ này. Trường h p không có người đư c ủy quyền hoặc Chủ t ch Hội đ ng quản tr
chết, m t tích, b tạm giam, đang ch p hành hình phạt tù, đang ch p hành biện pháp xử
lỦ hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo d c bắt buộc, trốn khỏi nơi cư
trú, b hạn chế hoặc m t năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nh n thức, làm chủ
hành vi, b Tòa án c m đảm nhiệm chức v , c m hành nghề hoặc làm công việc nh t
đ nh thì các thành viên còn lại b u một người trong số các thành viên giữ chức Chủ t ch
Hội đ ng quản tr theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có
quyết đ nh mới của Hội đ ng quản tr .
Điềuă30. Cu căhọpăc aăH iăđ ngăqu nătr
1. Chủ t ch Hội đ ng quản tr sẽ đư c b u trong cuộc họp đ u tiên của Hội đ ng
quản tr trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc b u cử Hội đ ng quản
tr đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu b u cao nh t hoặc t lệ phiếu b u cao
nh t triệu t p và chủ trì. Trường h p có nhiều hơn một (01) thành viên có số phiếu b u
cao nh t hoặc t lệ phiếu b u cao nh t và ngang nhau thì các thành viên b u theo nguyên
tắc đa số để chọn một (01) người trong số họ triệu t p họp Hội đ ng quản tr .
2. Hội đ ng quản tr phải họp thường kỳ ít nh t mỗi quỦ một (01) l n và có thể
họp b t thường.
3. Chủ t ch Hội đ ng quản tr triệu t p họp Hội đ ng quản tr khi có đề ngh của
các đối tư ng sau đây:
a. Ban kiểm soát;
b. Giám đốc;
c. Ít nh t hai ph n ba (2/3) cán bộ quản lỦ là các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng;
d. Ít nh t hai (02) thành viên Hội đ ng quản tr ;
e. Công ty kiểm toán độc l p thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.
4. Đề ngh quy đ nh tại khoản 3 Điều này phải đư c l p thành văn bản, trong đó
nêu rõ m c đích, v n đề c n thảo lu n và quyết đ nh thuộc thẩm quyền của Hội đ ng
quản tr .
5. Chủ t ch Hội đ ng quản tr phải triệu t p họp Hội đ ng quản tr trong thời hạn
bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nh n đư c đề ngh quy đ nh tại khoản 3 Điều này.
Trường h p không triệu t p họp theo đề ngh thì Chủ t ch Hội đ ng quản tr phải ch u
trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề ngh có quyền triệu t p
họp Hội đ ng quản tr .
6. Cuộc họp Hội đ ng quản tr đư c tiến hành tại tr sở chính của Công ty hoặc
tại đ a điểm khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết đ nh của Chủ t ch Hội đ ng
quản tr và đư c sự nh t trí của Hội đ ng quản tr .
7. Chủ t ch Hội đ ng quản tr hoặc người triệu t p họp Hội đ ng quản tr phải gửi
thông báo mời họp ch m nh t ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Trường h p khẩn,
khi xét th y c n thiết do yêu c u của công việc, thông báo họp Hội đ ng quản tr có thể
đư c gửi ngay cho các thành viên Hội đ ng quản tr và các Kiểm soát viên. Thành viên
Hội đ ng quản tr có thể từ chối thông báo mời họp. Thông báo họp Hội đ ng quản tr
phải xác đ nh c thể thời gian, đ a điểm họp, chương trình, các v n đề thảo lu n và quyết
đ nh, kèm theo tài liệu sử d ng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.
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Thông báo mời họp Hội đ ng quản tr có thể gửi bằng gi y mời, điện thoại, fax,
thư điện tử hoặc phương thức khác và bảo đảm đến đư c đ a ch liên lạc của từng thành
viên Hội đ ng quản tr , các Kiểm soát viên đư c đăng kỦ tại Công ty.
8. Chủ t ch Hội đ ng quản tr hoặc người triệu t p gửi thông báo mời họp và các
tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các thành viên Hội đ ng quản tr .
Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp Hội đ ng quản tr ; có quyền thảo lu n
nhưng không đư c biểu quyết.
9. Cuộc họp của Hội đ ng quản tr đư c tiến hành khi có từ ba ph n tư (3/4) t ng
số thành viên trở lên dự họp. Trường h p cuộc họp đư c triệu t p theo quy đ nh tại
khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy đ nh thì đư c triệu t p l n thứ hai
trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự đ nh họp l n thứ nh t. Trường h p này, cuộc
họp đư c tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đ ng quản tr dự họp.
10. Thành viên Hội đ ng quản tr đư c coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
trong trường h p sau đây:
a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
b. y quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy đ nh tại khoản 11
Điều này;
c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội ngh 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.
11. Trường h p gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết
phải đựng trong phong bì dán kín và phải đư c chuyển đến Chủ t ch Hội đ ng quản tr
ch m nh t là một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết ch đư c mở trước sự
chứng kiến của t t cả những người dự họp.
12. Thành viên phải tham dự đ y đủ các cuộc họp Hội đ ng quản tr . Thành viên
đư c ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu đư c đa số thành viên Hội
đ ng quản tr ch p thu n.
13. Ngh quyết, quyết đ nh của Hội đ ng quản tr đư c thông qua nếu đư c đa số
thành viên dự họp tán thành; trường h p số phiếu ngang nhau thì quyết đ nh cuối cùng
thuộc về phía có Ủ kiến của Chủ t ch Hội đ ng quản tr .
14. Ngh quyết theo hình thức l y Ủ kiến bằng văn bản đư c thông qua trên cơ sở
Ủ kiến tán thành của đa số thành viên Hội đ ng quản tr có quyền biểu quyết. Ngh quyết
này có hiệu lực và giá tr như ngh quyết đư c thông qua tại cuộc họp.
15. Chủ t ch Hội đ ng quản tr có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đ ng quản tr
tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đư đư c tiến hành
trong cuộc họp trừ khi có Ủ kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10)
ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đ ng quản tr đư c l p bằng tiếng Việt và có thể
l p bằng tiếng nước ngoài; trường h p 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 đư c
áp d ng. Biên bản phải có chữ kỦ của chủ tọa và người ghi biên bản; trường h p chủ
tọa, người ghi biên bản từ chối kỦ biên bản họp nhưng nếu đư c t t cả thành viên khác
của Hội đ ng quản tr tham dự họp kỦ và có đ y đủ nội dung theo quy đ nh thì biên bản
này có hiệu lực.
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Điềuă31. CácăTi uăbanăthu căH iăđ ngăqu nătr
1. Hội đ ng quản tr có thể thành l p Tiểu ban trực thuộc để ph trách về chính
sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lỦ rủi ro và các Tiểu ban
khác . Số lư ng thành viên của Tiểu ban do Hội đ ng quản tr quyết đ nh có tối thiểu là
ba (03) người bao g m thành viên của Hội đ ng quản tr và thành viên bên ngoài. Các
thành viên độc l p Hội đ ng quản tr / thành viên Hội đ ng quản tr không điều hành nên
chiếm đa số trong Tiểu ban và một trong số các thành viên này đư c b nhiệm làm
Trưởng Tiểu ban theo quyết đ nh của Hội đ ng quản tr . Hoạt động của Tiểu ban phải
tuân thủ theo quy đ nh của Hội đ ng quản tr . Ngh quyết của Tiểu ban ch 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 đ nh của Hội đ ng quản tr , hoặc của tiểu ban trực thuộc
Hội đ ng quản tr phải phù h p với các quy đ nh pháp lu t hiện hành và quy đ nh tại
Điều lệ, Quy chế quản tr nội bộ Công ty.
Điềuă32. Ngườiăph ătráchăqu nătr ăCông ty vƠăThưăkỦăCông ty
1. Hội đ ng quản tr phải b nhiệm ít nh t một (01) Người ph trách quản tr Công
ty để hỗ tr công tác quản tr Công ty. Người ph trách quản tr Công ty có thể kiêm
nhiệm làm Thư kỦ Công ty theo quy đ nh tại khoản 5 Điều 156 Lu t Doanh nghiệp.
2. Người ph trách quản tr Công ty không đư c đ ng thời làm việc cho t chức
kiểm toán đư c ch p thu n đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.
3. Người ph trách quản tr Công ty có các quyền và nghĩa v sau:
a. Tư v n Hội đ ng quản tr trong việc t chức họp Đại hội đ ng c đông theo quy
đ nh và các công việc liên quan giữa Công ty và c đông;
b. Chuẩn b các cuộc họp Hội đ ng quản tr , Ban kiểm soát và Đại hội đ ng c
đông theo yêu c u của Hội đ ng quản tr hoặc Ban kiểm soát;
c. Tư v n về thủ t c của các cuộc họp;
d. Tham dự các cuộc họp;
e. Tư v n thủ t c l p các ngh quyết của Hội đ ng quản tr phù h p với quy đ nh
của pháp lu t;
f. Cung c p các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đ ng quản tr và các
thông tin khác cho thành viên của Hội đ ng quản tr và Kiểm soát viên;
g. Giám sát và báo cáo Hội đ ng quản tr về hoạt động công bố thông tin của Công
ty;
h. Là đ u mối liên lạc với các bên có quyền l i liên quan;
i. Bảo m t thông tin theo các quy đ nh của pháp lu t và Điều lệ này;
k. Các quyền và nghĩa v khác theo quy đ nh của pháp lu t và Điều lệ này.
4. Khi xét th y c n thiết, Hội đ ng quản tr quyết đ nh b nhiệm Thư kỦ Công ty
để hỗ tr Hội đ ng quản tr và Chủ t ch Hội đ ng quản tr thực hiện các nghĩa v thuộc
thẩm quyền theo quy đ nh của pháp lu t và Điều lệ này. Quyền và nghĩa v của Thư kỦ
Công ty đư c quy đ nh tại khoản 5 Điều 156 Lu t doanh nghiệp.
VIII. GIÁMăĐ CăVĨăNGƯỜIăĐI UăHĨNHăCÔNG TY KHÁC
Điềuă33. T ăch căb ămáyăqu nălỦ
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Hệ thống quản lỦ của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lỦ ch u trách nhiệm trước
Hội đ ng quản tr và ch u sự giám sát, ch đạo của Hội đ ng quản tr trong công việc
kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có một (01) Giám đốc, các Phó Giám đốc
và một (01) Kế toán trưởng và các chức danh quản lỦ khác do Hội đ ng quản tr b
nhiệm. Việc b nhiệm miễn nhiệm, bưi nhiệm các chức danh nêu trên phải đư c thông
qua bằng ngh quyết Hội đ ng quản tr .
Điềuă34. NgườiăđiềuăhƠnh Công ty
1. Theo đề ngh của Giám đốc và đư c sự ch p thu n của Hội đ ng quản tr , Công
ty đư c tuyển d ng Người điều hành Công ty khác với số lư ng và tiêu chuẩn phù h p
với cơ c u và quy chế quản lỦ của Công ty do Hội đ ng quản tr quy đ nh. Người điều
hành Công ty phải có trách nhiệm để hỗ tr Công ty đạt đư c các m c tiêu đề ra trong
hoạt động và t chức.
2. Giám đốc đư c trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Giám đốc do
Hội đ ng quản tr quyết đ nh.
3. Tiền lương của Người điều hành Công ty đư c tính vào chi phí kinh doanh của
Công ty theo quy đ nh của pháp lu t về thuế thu nh p doanh nghiệp, đư c thể hiện thành
m c riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đ ng
c đông tại cuộc họp thường niên.
Điềuă35. B ănhi m,ămi nănhi m,ănhi măv ăvƠăquyềnăh năc aăGiám đ c
1. Hội đ ng quản tr b nhiệm một (01) thành viên Hội đ ng quản tr hoặc một
(01) người khác làm Giám đốc.
2. Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; ch u
sự giám sát của Hội đ ng quản tr ; ch u trách nhiệm trước Hội đ ng quản tr và trước
pháp lu t về việc thực hiện quyền, nghĩa v đư c giao.
3. Nhiệm kỳ của Giám đốc không quá năm (05) năm và có thể đư c b nhiệm lại
với số nhiệm kỳ không hạn chế. Việc b nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy
đ nh tại h p đ ng lao động. Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy
đ nh của pháp lu t và Điều lệ này.
4. Giám đốc có các quyền và nghĩa v sau:
a. Quyết đ nh các v n đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công
ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đ ng quản tr ;
b. T chức thực hiện các ngh quyết, quyết đ nh của Hội đ ng quản tr ;
c. T chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đ u tư của Công ty;
d. Kiến ngh phương án cơ c u t chức, quy chế quản lỦ nội bộ của Công ty;
e. B nhiệm, miễn nhiệm, bưi nhiệm các chức danh quản lỦ trong Công ty, trừ các
chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đ ng quản tr ;
f. Quyết đ nh tiền lương và l i ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể
cả người quản lỦ thuộc thẩm quyền b nhiệm của Giám đốc;
g. Tuyển d ng lao động;
h. Kiến ngh phương án trả c tức hoặc xử lỦ lỗ trong kinh doanh;
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i. Quyền và nghĩa v khác theo quy đ nh của pháp lu t, Điều lệ này và ngh quyết,
quyết đ nh của Hội đ ng quản tr .
5. Hội đ ng quản tr có thể miễn nhiệm Giám đốc khi đa số thành viên Hội đ ng
quản tr có quyền biểu quyết dự họp tán thành và b nhiệm Giám đốc mới thay thế.
IX. BANăKI MăSOÁT
Điềuă36.

ngăc ,ăđềăc ăKi măsoátăviên

1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên đư c thực hiện theo cách thức tương tự quy
đ nh tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này.
2. Trường h p số lư ng các ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử
không đủ số lư ng c n thiết, theo quy đ nh tại khoản 5 Điều 115 Lu t doanh nghiệp,
Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc t chức đề cử theo cơ chế
đư c quy đ nh tại Quy chế quản tr nội bộ Công ty. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm
giới thiệu thêm ứng cử viên Ban kiểm soát phải đư c công bố rõ ràng trước khi Đại hội
đ ng c đông biểu quyết b u Kiểm soát viên theo quy đ nh của pháp lu t.
Điềuă37. Thànhăph năvƠănhi măkỳăc aăKi măsoátăviên
1. Số lư ng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) người.
2. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể đư c b u lại
với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường h p Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc
nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa đư c b u thì Kiểm soát viên đư hết
nhiệm kỳ v n tiếp t c thực hiện quyền và nghĩa v cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm
kỳ mới đư c b u và nh n nhiệm v .
3. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy đ nh tại khoản
1 Điều 169 Lu t doanh nghiệp, Điều lệ này và không thuộc các trường h p sau:
a. Làm việc trong bộ ph n kế toán, tài chính của Công ty;
b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc l p thực hiện kiểm toán
các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
4. Kiểm soát viên b miễn nhiệm trong các trường h p sau:
a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy đ nh tại
khoản 3 Điều này;
b. Có đơn từ chức và đư c ch p thu n;
c. Các trường h p khác theo quy đ nh của pháp lu t và Điều lệ này.
5. Kiểm soát viên bưi nhiệm trong các trường h p sau:
a. Không hoàn thành nhiệm v , công việc đư c phân công;
b. Không thực hiện quyền và nghĩa v của mình trong sáu (06) tháng liên t c, trừ
trường h p b t khả kháng;
c. Vi phạm nhiều l n, vi phạm nghiêm trọng nhiều l n nghĩa v của Kiểm soát viên
theo quy đ nh của Lu t Doanh nghiệp và Điều lệ này;
d. Trường h p khác theo ngh quyết Đại hội đ ng c đông.
Điềuă38. QuyềnăvƠănghƿaăv ăc aăBanăki măsoát

30/38

Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa v theo quy đ nh tại Điều 170 Lu t doanh
nghiệp và các quyền, nghĩa v sau:
1. Đề xu t, kiến ngh Đại hội đ ng c đông phê duyệt danh sách t chức kiểm toán
đư c ch p thu n thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; quyết đ nh t chức
kiểm toán đư c ch p thu n thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bưi miễn kiểm
toán viên đư c ch p thu n khi xét th y c n thiết.
2. Ch u trách nhiệm trước c đông về hoạt động giám sát của mình;
3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp lu t trong hoạt động
của thành viên Hội đ ng quản tr , Giám đốc, Người quản lỦ Công ty khác.
4. Đảm bảo phối h p hoạt động với Hội đ ng quản tr , Giám đốc và c đông.
5. Trường h p phát hiện hành vi vi phạm pháp lu t hoặc vi phạm Điều lệ này của
thành viên Hội đ ng quản tr , Giám đốc và Người điều hành Công ty khác, Ban kiểm
soát phải thông báo bằng văn bản với Hội đ ng quản tr trong vòng bốn mươi tám (48)
giờ, yêu c u người có hành vi vi phạm ch m dứt vi phạm và có giải pháp khắc ph c h u
quả;
6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đ ng c đông
thông qua.
7. Báo cáo tại Đại hội đ ng c đông theo quy đ nh tại Điều 290 Ngh đ nh số
155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy đ nh chi tiết thi hành một số điều
của Lu t Chứng khoán.
8. Có quyền tiếp c n h sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại tr sở chính, chi nhánh
và đ a điểm khác; có quyền đến đ a điểm làm việc của người quản lỦ và nhân viên của
Công ty trong giờ làm việc.
9. Có quyền yêu c u Hội đ ng quản tr , thành viên Hội đ ng quản tr , Giám đốc
và Người quản lỦ Công ty khác cung c p đ y đủ, chính xác, k p thời thông tin, tài liệu
về công tác quản lỦ, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.
10. Các quyền và nghĩa v khác theo quy đ nh của pháp lu t và Điều lệ này.
Điềuă39. Tiềnălương,ăthùălao,ăthư ngăvƠăl iăíchăkhácăc aăKi măsoátăviên
Tiền lương, thù lao, thưởng và l i ích khác của Kiểm soát viên đư c thực hiện theo
quy đ nh sau đây:
1. Kiểm soát viên đư c trả tiền lương, thù lao, thưởng và l i ích khác theo quyết
đ nh của Đại hội đ ng c đông. Đại hội đ ng c đông quyết đ nh t ng mức tiền lương,
thù lao, thưởng, l i ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.
2. Kiểm soát viên đư c thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử d ng d ch v tư
v n độc l p với mức h p lỦ. T ng mức thù lao và chi phí này không vư t quá t ng ngân
sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đư đư c Đại hội đ ng c đông ch p thu n,
trừ trường h p Đại hội đ ng c đông có quyết đ nh khác.
3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát đư c tính vào chi phí kinh
doanh của Công ty theo quy đ nh của pháp lu t về thuế thu nh p doanh nghiệp, quy đ nh
khác của pháp lu t có liên quan và phải đư c l p thành m c riêng trong báo cáo tài chính
hằng năm của Công ty.
Điềuă40. Trư ngăBanăki măsoát
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1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát b u trong số các Kiểm soát viên; việc
b u, miễn nhiệm, bưi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa
(1/2) số Kiểm soát 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, lu t, quản tr kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh
doanh của Công ty.
2. Quyền và nghĩa v của Trưởng Ban kiểm soát:
a. Triệu t p cuộc họp Ban kiểm soát;
b. Yêu c u Hội đ ng quản tr , Giám đốc và Người điều hành Công ty khác cung
c p các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;
c. L p và kỦ báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đư tham khảo Ủ kiến của Hội đ ng
quản tr để trình Đại hội đ ng c đông.
Điềuă41. Cu căhọpăc aăBanăki măsoát
1. Ban kiểm soát phải họp ít nh t hai (02) l n trong một năm, số lư ng thành viên
tham dự họp ít nh t là hai ph n ba (2/3) số Kiểm soát viên. Biên bản họp Ban kiểm soát
đư c l p chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các Kiểm soát viên tham dự họp phải
kỦ tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải đư c lưu giữ
nhằm xác đ nh trách nhiệm của từng Kiểm soát viên.
2. Ban kiểm soát có quyền yêu c u thành viên Hội đ ng quản tr , Giám đốc và đại
diện t chức kiểm toán đư c ch p thu n tham dự và trả lời các v n đề c n đư c làm rõ.
X. TRÁCHă NHI Mă CỦAă THĨNHă VIểNă H Iă Đ NGă QU Nă TR ,ă KI Mă
SOÁTă VIểN,ă GIÁMă Đ Că VĨă NGƯỜIă ĐI Uă HĨNHă CÔNGă TYă KHÁC CỦAă
CÔNG TY
Điềuă42. Tráchănhi măcẩnătrọngă
Thành viên Hội đ ng quản tr , Kiểm soát viên, Giám đốc và Người điều hành Công
ty khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm v của mình, kể cả những nhiệm v với tư
cách thành viên các tiểu ban của Hội đ ng quản tr , một cách trung thực, cẩn trọng vì
l i ích của Công ty.
Điềuă43. Tráchănhi mătrungăthựcăvƠătránhăcácăxungăđ tăvềăquyềnăl iă
1. Thành viên Hội đ ng quản tr , Kiểm soát viên, Giám đốc và Người quản lỦ Công
ty khác phải công khai các l i ích có liên quan theo quy đ nh của Lu t doanh nghiệp và
các văn bản pháp lu t liên quan.
2. Thành viên Hội đ ng quản tr , Kiểm soát viên, Giám đốc, Người quản lỦ Công
ty khác và những người có liên quan của các đối tư ng này ch đư c sử d ng những
thông tin có đư c nhờ chức v của mình để ph c v l i ích của Công ty.
3. Thành viên Hội đ ng quản tr , Kiểm soát viên, Giám đốc và Người quản lỦ Công
ty khác có nghĩa v thông báo cho Hội đ ng quản tr , Ban Kiểm soát về các giao d ch
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 tư ng đó hoặc với những người có liên quan của đối tư ng
đó theo quy đ nh của pháp lu t. Đối với các giao d ch nêu trên do Đại hội đ ng c đông
hoặc Hội đ ng quản tr ch p thu n, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các ngh
quyết này theo quy đ nh của pháp lu t chứng khoán về công bố thông tin.
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4. Thành viên Hội đ ng quản tr không đư c biểu quyết đối với giao d ch mang lại
l i ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy đ nh của
Lu t Doanh nghiệp và Điều lệ này.
5. Thành viên Hội đ ng quản tr , Kiểm soát viên, Giám đốc, Người quản lỦ Công
ty khác và những người có liên quan của các đối tư ng này không đư c sử d ng hoặc
tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao d ch có liên quan.
6. Giao d ch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đ ng quản tr , Kiểm
soát viên, Giám đốc, Người điều hành Công ty khác và các cá nhân, t chức có liên quan
đến các đối tư ng này không b vô hiệu trong các trường h p sau đây:
a. Đối với giao d ch có giá tr nhỏ hơn hoặc bằng 35% t ng giá tr tài sản đư c ghi
trong báo cáo tài chính g n nh t, những nội dung quan trọng của h p đ ng hoặc giao
d ch cũng như các mối quan hệ và l i ích của thành viên Hội đ ng quản tr , Kiểm soát
viên, Giám đốc, Người điều hành Công ty khác đư đư c báo cáo Hội đ ng quản tr và
đư c Hội đ ng quản tr thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội
đ ng quản tr không có l i ích liên quan;
b. Đối với giao d ch có giá tr lớn hơn 35% hoặc giao d ch d n đến giá tr giao d ch
phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao d ch đ u tiên có giá tr từ 35%
trở lên t ng giá tr tài sản đư c ghi trong báo cáo tài chính g n nh t, những nội dung
quan trọng của giao d ch này cũng như mối quan hệ và l i ích của thành viên Hội đ ng
quản tr , Kiểm soát viên, Giám đốc, Người điều hành Công ty khác đư đư c công bố cho
các c đông và đư c Đại hội đ ng c đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các c
đông không có l i ích liên quan.
Điềuă44. Tráchănhi măvềăthi tăh iăvƠăb iăthường
1. Thành viên Hội đ ng quản tr , Kiểm soát viên, Giám đốc và Người điều hành
Công ty khác vi phạm nghĩa v , trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành
nghĩa v của mình phải ch u trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của
mình gây ra.
2. Công ty b i thường cho những người đư, đang hoặc có thể trở thành một bên
liên quan trong các v khiếu nại, kiện, khởi tố (bao g m các v việc dân sự, hành chính
và không phải là các v kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đư hoặc đang
là thành viên Hội đ ng quản tr , Kiểm soát viên, Giám đốc, Người điều hành Công ty
khác, nhân viên hoặc đại diện đư c Công ty ủy quyền đư hoặc đang thực hiện nhiệm v
theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì l i ích của Công ty trên
cơ sở tuân thủ lu t pháp và không có bằng chứng xác nh n rằng người đó đư vi phạm
trách nhiệm của mình.
3. Chi phí b i thường bao g m chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản
phải thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê lu t sư) khi giải quyết những v
việc này trong khuôn kh lu t pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những
người này để tránh những trách nhiệm b i thường nêu trên.
XI. QUY NăĐI UăTRAăSỔăSÁCHăVĨăH ăS ăCÔNG TY
Điềuă45. Quyềnăđiềuătraăs ăsáchăvƠăh ăsơ
1. C đông ph thông có quyền tra cứu s sách và h sơ, c thể như sau:
a. C đông ph thông có quyền xem xét, tra cứu và trích l c thông tin về tên và đ a
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ch liên lạc trong danh sách c đông có quyền biểu quyết; yêu c u sửa đ i thông tin
không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích l c hoặc sao ch p Điều lệ này, biên
bản họp Đại hội đ ng c đông và ngh quyết Đại hội đ ng c đông;
b. C đông hoặc nhóm c đông quy đ nh tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền
xem xét, tra cứu, trích l c s biên bản và ngh quyết, quyết đ nh của Hội đ ng quản tr ,
báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, h p đ ng, giao
d ch phải thông qua Hội đ ng quản tr và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí m t
thương mại, bí m t kinh doanh của Công ty.
2. Trường h p đại diện đư c ủy quyền của c đông và nhóm c đông yêu c u tra
cứu s sách và h sơ thì phải kèm theo gi y ủy quyền của c đông và nhóm c đông mà
người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của gi y ủy quyền này.
3. Thành viên Hội đ ng quản tr , Kiểm soát viên, Giám đốc và Người điều hành
Công ty khác có quyền tra cứu s đăng kỦ c đông của Công ty, danh sách c đông, s
sách và h sơ khác của Công ty vì những m c đích liên quan tới chức v của mình với
điều kiện các thông tin này phải đư c bảo m t.
4. Công ty phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đ i b sung Điều lệ, Gi y chứng
nh n đăng kỦ doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản,
ngh quyết Đại hội đ ng c đông và Hội đ ng quản tr , biên bản họp Đại hội đ ng c
đông và Hội đ ng quản tr , các báo cáo của Hội đ ng quản tr . các báo cáo của Ban kiểm
soát, báo cáo tài chính năm, s sách kế toán và các tài liệu khác theo quy đ nh của pháp
lu t tại tr sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các c đông và Cơ quan đăng kỦ
kinh doanh đư c thông báo về đ a điểm lưu trữ các tài liệu này.
5. Điều lệ này phải đư c công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.
XII. CÁCăTỔăCH C,ăCÔNGăNHỂNăVIểNăVĨăCÔNGăĐOĨN
Điềuă46. CôngănhơnăviênăvƠăcôngăđoƠn
1. Giám đốc phải l p kế hoạch để Hội đ ng quản tr thông qua các v n đề liên quan
đến việc tuyển d ng, cho người lao động ngh việc, tiền lương, bảo hiểm xư hội, phúc
l i, khen thưởng và k lu t đối với người lao động và Người điều hành Công ty.
2. Giám đốc phải l p kế hoạch để Hội đ ng quản tr thông qua các v n đề liên quan
đến quan hệ của Công ty với t chức Công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính
sách quản lỦ tốt nh t, những thông lệ và chính sách quy đ nh tại Điều lệ này, các quy
chế của Công ty và quy đ nh pháp lu t hiện hành.
XIII.ăPHỂNăPH IăLỢIăNHU N
Điềuă47. Phơnăph iăl iănhuận
1. Đại hội đ ng c đông quyết đ nh mức chi trả c tức và hình thức chi trả c tức
hàng năm từ l i nhu n đư c giữ lại của Công ty.
2. Công ty không thanh toán lưi cho khoản tiền trả c tức hay khoản tiền chi trả
liên quan tới một loại c phiếu.
3. Hội đ ng quản tr có thể kiến ngh Đại hội đ ng c đông thông qua việc thanh
toán toàn bộ hoặc một ph n c tức bằng c phiếu và Hội đ ng quản tr là cơ quan thực
thi quyết đ nh này.
4. Trường h p c tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại c phiếu
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đư c chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đ ng 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 tài khoản ngân hàng do c đông cung c p. Trường h p Công ty đư chuyển khoản
theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do c đông cung c p mà c đông đó không
nh n đư c tiền, Công ty không phải ch u trách nhiệm về khoản tiền Công ty đư chuyển
cho c đông này. Việc thanh toán c tức đối với các c phiếu niêm yết/đăng ký giao
d ch tại Sở giao d ch chứng khoán có thể đư c tiến hành thông qua công ty chứng khoán
hoặc Công ty lưu kỦ và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
5. Căn cứ Lu t Doanh nghiệp, Lu t Chứng khoán, Hội đ ng quản tr thông qua
ngh quyết, quyết đ nh xác đ nh một ngày c thể để chốt danh sách c đông. Căn cứ theo
ngày đó, những người đăng kỦ với tư cách c đông hoặc người sở hữu các chứng khoán
khác đư c quyền nh n c tức bằng tiền mặt hoặc c phiếu, nh n thông báo hoặc tài liệu
khác.
6. Các v n đề khác liên quan đến phân phối l i nhu n đư c thực hiện theo quy
đ nh của pháp lu t.
XIV.ăTĨIăKHO NăNGỂNăHĨNG,ăNĔMăTĨIăCHệNHăVĨăH ăTH NGăK ă
TOÁN
Điềuă48. TƠiăkho năngơnăhƠng
1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các chi nhanh ngân
hàng nước ngoài đư c phép hoạt động tại Việt Nam.
2. Theo sự ch p thu n trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường h p c n
thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy đ nh của pháp
lu t.
3. Công ty tiến hành t t cả các khoản thanh toán và giao d ch kế toán thông qua
các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản.
Điềuă49. NămătƠiăchính
Năm tài chính của Công ty bắt đ u từ ngày 01 tháng 01 hàng năm và kết thúc vào
hết ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đ u tiên bắt đ u từ ngày Công ty
đư c c p Gi y chứng nh n đăng kỦ kinh doanh và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 cùng
năm.
Điềuă50. Ch ăđ ăk ătoán
1. Chế độ kế toán Công ty sử d ng là Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam
(VAS) hoặc chế độ kế toán doanh nghiệp theo quy đ nh pháp lu t liên quan.
2. Công ty l p s sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ h sơ kế toán theo quy
đ nh pháp lu t về kế toán và pháp lu t liên quan. Những h sơ này phải chính xác, c p
nh t, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao d ch của Công ty.
3. Công ty sử d ng đơn v tiền tệ trong kế toán là đ ng Việt Nam. Trường h p
Công ty có các nghiệp v kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì đư c tự
chọn ngoại tệ đó làm đơn v tiền tệ trong kế toán, ch u trách nhiệm về lựa chọn đó trước
pháp lu t và thông báo cho cơ quan quản lỦ thuế trực tiếp.
XV. BÁOă CÁOă TĨIă CHệNH,ă BÁOă CÁOă THƯỜNGă NIểNă VĨă TRÁCHă
NHI MăCÔNGăB ăTHÔNGăTIN
Điềuă51. Báo cáo tài chínhănăm,ăsáuăthángăvƠăquỦ
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1. Công ty phải l p báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải đư c kiểm
toán theo quy đ nh của pháp lu t. Công ty công bố báo cáo tài chính năm đư đư c kiểm
toán theo quy đ nh của pháp lu t về công bố thông tin trên th trường chứng khoán và
nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Báo cáo tài chính năm phải bao g m đ y đủ các báo cáo, ph l c, thuyết minh
theo quy đ nh pháp lu t 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 l p và công bố các báo cáo tài chính bán niên đư soát xét và báo
cáo tài chính quỦ theo quy đ nh pháp lu t về công bố thông tin trên th trường chứng
khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Điềuă52. Báoăcáoăthườngăniên
Công ty phải l p và công bố Báo cáo thường niên theo các quy đ nh của pháp lu t
về chứng khoán và th trường chứng khoán.
XVI.ăKI MăTOÁNăCÔNGăTY
Điềuă53. Ki mătoán
1. Đại hội đ ng c đông ch đ nh một công ty kiểm toán độc l p hoặc thông qua
danh sách các công ty kiểm toán độc l p và ủy quyền cho Hội đ ng quản tr quyết đ nh
lựa chọn một trong số các đơn v 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 thoả thu n với Hội
đ ng quản tr .
2. Báo cáo kiểm toán đư c đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty.
3. Kiểm toán viên độc l p thực hiện việc kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính
của Công ty đư c tham dự các cuộc họp Đại hội đ ng c đông và đư c quyền nh n các
thông báo và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội c đông và đư c phát
biểu Ủ kiến tại đại hội về các v n đề có liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính của
Công ty.
XVII. CONăD U
Điềuă54. Conăd u
1. D u bao g m d u đư c làm tại cơ sở khắc d u hoặc d u dưới hình thức chữ kỦ
số theo quy đ nh của pháp lu t về giao d ch điện tử.
2. Hội đ ng quản tr quyết đ nh loại d u, số lư ng, hình thức và nội dung d u của
Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty.
3. Hội đ ng quản tr , Giám đốc sử d ng và quản lỦ con d u theo quy đ nh của pháp
lu t hiện hành.
XVIII. GI IăTH ăCÔNGăTY
Điềuă55. Gi iăth ăCông ty
1. Công ty có thể b giải thể trong những trường h p sau:
a. Theo ngh quyết, quyết đ nh của Đại hội đ ng c đông;
b. B thu h i Gi y chứng nh n đăng kỦ doanh nghiệp, trừ trường h p Lu t Quản lỦ thuế
có quy đ nh khác;
c. Các trường h p khác theo quy đ nh của pháp lu t.
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2. Việc giải thể Công ty do Đại hội đ ng c đông quyết đ nh, Hội đ ng quản tr thực hiện.
Quyết đ nh giải thể này phải thông báo hay xin ch p thu n của cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt
buộc) theo quy đ nh.
Điềuă56. Thanh lý
1. Sau khi có quyết đ nh giải thể Công ty, Hội đ ng quản tr phải thành l p Ban
thanh lỦ g m ba (03) thành viên, trong đó hai (02) thành viên do Đại hội đ ng c đông
ch đ nh và một (01) thành viên do Hội đ ng quản tr ch đ nh từ một công ty kiểm toán
độc l p. Ban thanh lỦ chuẩn b các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban
thanh lý có thể đư c lựa chọn trong số nhân viên Công ty hoặc chuyên gia độc l p. T t
cả các chi phí liên quan đến thanh lỦ đư c Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản
n khác của Công ty.
2. Ban thanh lỦ có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng kỦ kinh doanh về ngày
thành l p và ngày bắt đ u hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lỦ thay mặt Công
ty trong t t cả các công việc liên quan đến thanh lỦ Công ty trước Toà án và các cơ quan
hành chính.
3. Tiền thu đư c từ việc thanh lỦ đư c thanh toán theo thứ tự sau:
a. Các chi phí thanh lý;
b. Các khoản n lương, tr c p thôi việc, bảo hiểm xư hội và các quyền l i khác
của người lao động theo thỏa ước lao động t p thể và h p đ ng lao động đư kỦ kết;
c. N thuế;
d. Các khoản n khác của Công ty;
e. Ph n còn lại sau khi đư thanh toán t t cả các khoản n từ m c (a) đến (d) trên
đây đư c chia cho các c đông. Các c ph n ưu đưi đư c ưu tiên thanh toán trước.
XIX.ăGI IăQUY TăTRANHăCH PăN IăB ă
Điềuă57. Gi iăquy tătranhăch păn iăb
1. Trường h p phát sinh tranh ch p, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công ty
quyền và nghĩa v của các c đông theo quy đ nh tại Lu t Doanh nghiệp, Điều lệ này,
các quy đ nh pháp lu t khác hoặc thỏa thu n giữa:
a. C đông với Công ty;
b. C đông với Hội đ ng quản tr , Ban kiểm soát, Giám đốc hay Người điều hành
Công ty khác;
Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh ch p đó thông qua thương lư ng và hoà
giải. Trừ trường h p tranh ch p liên quan tới Hội đ ng quản tr hoặc Chủ t ch Hội đ ng
quản tr , Chủ t ch Hội đ ng quản tr chủ trì việc giải quyết tranh ch p và yêu c u từng
bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh ch p trong vòng mười (10) ngày làm việc
kể từ ngày tranh ch p phát sinh. Trường h p tranh ch p liên quan tới Hội đ ng quản tr
hoặc Chủ t ch Hội đ ng quản tr , b t cứ bên nào cũng có thể yêu c u ch đ nh một chuyên
gia độc l p làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh ch p.
2. Trường h p không đạt đư c quyết đ nh hoà giải trong vòng sáu (06) tu n từ khi
bắt đ u quá trình hoà giải hoặc nếu quyết đ nh của trung gian hoà giải không đư c các
bên ch p nh n, b t cứ bên nào cũng có thể đưa tranh ch p đó ra Trọng tài kinh tế hoặc
Toà án kinh tế.
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3. Các bên tự ch u chi phí có liên quan tới thủ t c thương lư ng và hoà giải. Việc
thanh toán các chi phí của Toà án đư c thực hiện theo phán quyết của Toà án.
XX.ăBỔăSUNGăVĨăS AăĐỔIăĐI UăL ă
Điềuă58. B ăsungăvƠăs aăđ iăĐiềuăl
1. Việc b sung, sửa đ i Điều lệ này phải đư c Đại hội đ ng c đông xem xét,
quyết đ nh.
2. Trường h p pháp lu t có quy đ nh liên quan đến hoạt động của Công ty chưa
đư c đề c p trong bản Điều lệ này hoặc trường h p quy đ nh pháp lu t mới khác với
điều khoản trong Điều lệ này thì áp d ng những quy đ nh đó để điều ch nh hoạt động
của Công ty.
XXI.ăNGĨYăHI UăL C
Điềuă59. NgƠyăhi uălực
1. Bản điều lệ này g m 21 chương 59 điều đư c Đại hội đ ng c đông Công ty C
ph n D ch v K thu t PTSC Thanh Hóa nh t trí thông qua ngày 09 tháng 04 năm 2021
tại phiên họp Đại hội đ ng c đông thường niên 2021 và cùng ch p thu n hiệu lực toàn
văn của Điều lệ này.
2. Điều lệ đư c l p thành mười (10) bản, có giá tr như nhau và phải đư c lưu trữ
tại tr sở chính của Công ty.
3. Điều lệ này là duy nh t và chính thức của Công ty.
4. Các bản sao hoặc trích l c Điều lệ này có giá tr khi có chữ kỦ của Chủ t ch Hội
đ ng quản tr hoặc tối thiểu một ph n hai (1/2) t ng số thành viên Hội đ ng quản tr .
Họ, tên, chữ kỦ của người đại diện theo pháp lu t của Công ty.
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