
THU' M ~ I  HQP 
B@ 1101 D ~ N G  ~6 D ~ N G  T H U ~ G  N I ~ N  NAM 2017 

CTCP V&V ~h VA DICH H ~ G  HA 

H?i &ng qUan tri C8ng ty Wn trpng thdng Wo vl ldnh mbi Qt$ c8 darts dh tbam dy 
h g ~  Dgi hoi dhng c8 d8ng thubng ni&n nbn 2017 clia C8ng ty ch p h b  V& tki vB @ch VIJ 

Hing Hgi. Chi ti& &MU: 

1. Thbigirn: 0 9 g i t r O O p h ~ t , n g ~ y l 5 ~ 0 5 n 8 m 2 0 1 8 .  

2, Bia &i&m : Khhch sgn New World, 76 I2 Lai, Qu& 1, Tp.HCM 

3, Ngi dung D@ h+i: 

- B h  c8o ho~t  ang c h  Ban Kih soat aatn 201 7; 

Th&ng qua c$c tb trlnh: 

(I). Tb~tbangqua&cb~chinhd~d~kikmtohn8m2017. 

(6). T& tdih sirs d& Quy chk n?i w v& ~ u A n  tri ~ s n g  ty; 

(7). Tb trlnh bg sung nghh n& kinh doanh. 

(9). Tb trinh th8ng qua v&c Chh t* HOi &ng q u h  tri k i h  ~ 6 n g  G i h  & cSla 
C6ng ty n8m 2018; 

- Thu m&i hop, d y  xhc nh& tham dl;dfiy q u y ~  tham dg &ti Mi; PK&U g6p 9, C h m g  
trlnh h ~ p ,  TMng bib d& cik, h g  & sf! dugc @ d?n Quy c8 d8ng theo dja chi dang kf; 



- CActhi l i i$h~p D@ ~ i & h g d d s n g t h ~ ? m g n i ~ n n & n  2017sEdupc dangt&it&n 
website cSa TRA-SAS dia chi: http~/~~~.trasas.coin.vnl~ 

& ta.0 dih ki&n th* lgi cho vi@ d chh Dgi hoi duqc chu db, r h  mong Quf d 
d h g  vui lbng giri x b  n& tham dfl ~y quyh tbam 4 Dgi h4i theo M ~ U  Giiy x8c nh& 
tham d~ hy quyh tham & @ giri Um trong tAi lieu Dgi hoi vA dgng t8i tr&n webite 
www.msas.com.vn & C6ng ty trubc 16g30 n@y 09/05/2018 theo a a  chi: 

34 ~ g u ~ & n  Thj NghTa, P. ~ 6 x 1  T W ,  Q1, Tp. HCM 

D i b  thoqi: (028) 39250 222 - Fax: (028) 3925 7 1 73 



NO1 DUNG VA CHUUNG T R ~ H  
o41 HOI D ~ N G  c6 DGNG THU&NG NI&N NXM 2017 

C ~ N G  TY CO P ~ N  V ~ N  TA VA DJCH VlJ HANG FLh 
Tb&i @an: 09 gib 00 phfit, nghy 15 t h h g  05 nhm 20 18. 

Djn ddm: Khhch sm New World, 76 La Lai, P. BL NgM, Q. 1, Tp. HCM 
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ThltpkBaimgc 

~6 d6ng nh@ tAi lieu, th6 biiu quy6t 

~uy5nbbI~do-Gi6rithi~uthsflhphhnthamd~ 

~ h o d o k k t ~ u i k i b r n t r a d d h ~ t h a m d p d g i h ~ i  

Gibi thieu vB biiu quykt thang qua 

- T b h  p& Chb t q  d o h ,  Ban Thu e, Ban ~ i & m  

- NOi dung Chuung trlnh Dqi h6i 

Th6ng qua the le h vil&c, bi&u quy6t t@ Dgi hoi 

N$i dung @ bti 

Phat bi6u kbai m p  dgi hbi 

% & & q u 8 h ~ d & n g k i n h d o a n h n 8 m 2 0 1 7 v ~ ~ b h ~ ~ 2 0 1 8 ;  

Bho d o  hoqt dong c6a HOi dbng QUAII trj n h  2017; 

~ ~ o c h o h ~ t d ~ n ~ c ~ ~ a n ~ i & n s o a t n h 2 0 1 7  

Trlnh My cbc  ti^ trlnh: 

(1). Tb tdnh th6ng qua Bho d o  tAi chWl& duqc kikm t o h  n&m 2017. 

(2). Tb trhh p h h  phbi I@ n h u b  n h  2017 vB k& hogch n h  20 18. 

(3). TEr trinh c h ~ n  don vi ki&m t o h  Bgo d o  tAi chinh n h  201 8. 

(4). T b  binh thh lao HDQT, BKS d m  201 7 vh kb hqch nllm 201 8. 

(5).Tb trtnh bB sung, chinh sira ~ i & u  I+ CBng ty theo ~ i u  I+ m8u 

(6). Tb  trlnh s b  d8i Quy ch6 nOi bb v& Q u h  trj Cdng ty 

(7). Tb trlnh bh sung nghh ngh& kinh doad 

09h00-09h30 

09h30-Wh35 

09h35 - 09h40 

09h40 - IOhOO 

10h00-lOh10 

1OhiO- 10h15 

10hl5 - lOh30 

1 Oh30 - 1 Oh45 

IOh45- 10h50 

IOh50-1lh20 



TM. BAN TO CEdJ'c D N  HOI 

6. 

7, 

8. 

9, 

(S).Tb.trinh b$u cSrthhh v i h  HBQT, BMS kS.2018 -2023 

(9). Tb trlnh Chb tich HDQT kiem ~ 6 a g  G i h  d& c b  Cang ty n h  

2018 

mi hbi M u  I& biku quykt th8n8 qua c k  Bh d o  vB tb trtrih 

C8ng bd kbt qu8 b i h  quy& 

Thang qua Bien &I, Nghj quy& D@ hOi 

Phat bi&u dng k6t v$ b& mgc Dgi Mi 

llh20- 11M 

1lh4Q- 1lh45 

1lh45- 1 lh55 

1 lh55 - l2hW 



CONG HOA HQI NGW VI$T NAM 
DQc wp - Ty do - &nh pb6c 

4 

4- 
.... ... Tp. HCM ngdy thing n&n 2018 

GIAY XAC N%$N 

THAM D ~ N Y  QUY$N THAM D v  Bql HQI D ~ N G  ~6 D ~ N G  

THUONG N&N N ~ M  2017 

KinlrnH: C8ng ty ~8 phhn V@n tHi vP Djch vy Hhng HAi 

- Dia chi lih he: .................................................................. Di+n thwi: ............................... 
.................................................................................................. - ~ h n ~  s6 c6 phh s& hfku ('I: 

1. Trqc d p  tham dy 

X Oy qny&n cho b g / M  d th d m  a y :  

(Vui lbng danh dh c h k  (XI v8o d) 

- M+t trong d c  T k h  viCn HQi d8ng quAn trj hu& cdc thanh visn Ban ~ i & m  soat C&ng ty cd 
V& tAi v i  Dich q~ H h g  Hhi cb t h  sau &y: .................... .. ..................................... 

Bh nh& hy quyh duqc Uqi di+n cho b h  iiy than dy vh b i h  quykt tdn c8c v h  
d& nOu mng c u b  hpp Dgi hoi dhg d dang hubng n i h  nHm 201 7 cda Cdng ty E6 V& tei 
v& Dich w Hhng Hdi d chh nghy 15/05/20 18. 



quy djnh hien hanh c6a WQ I@ vA ~ i h  le crla Cbng ty cd V& t& vB Djch \y Hgng Mi, 
a h g  thlri cam kk khdng Uua ra bht cb khibu n& ki+n & gl dSi v&i a n g  ty. 

NguM d ~ p c  iiy q n y b  
(K9, ghi Id: h~ fgn) 

NguM tham dv/Ngu&i 5y quyen 
(KP, ghi r6 hp tin, ddng ddu nbu lr4 cd d&ngph@ nhh) 

- ( ' ~ ~ b l u ~ ~ c 8 p h 4 C n & h ~ & d & n g t h e o d a n h s a c h ~ i n g h y c h d t  18/04/2018. - M& cd dang chi duqc 6y quy&n cho mot ngrrdi. 

- d ~ n ~ w h ~ d i & n d ~ ~ ~ h ~ t & & ~ , n n o r i & v ~ n @ ~ & c l b a n @ i d ~ ~ ~ ~ & .  
- Vui lbng fax ho@ giYi thu x k  nh& tham dv/hy quy&n v& V h  Phbng CBng ty ch phh V#n 

tai vh Djch Hhg HAi tru& 16g39 nghy 09/05/2018. 



CQNG H ~ A  fi HQI ~Edl N G H h  V@T N A M  
D&lQp-Ty&-Iiqnh pbQc 

* *  *-- 
TPHCM, nghy26thangMnHm 2018 

QUY DJNH 

- Lu& Domh Nghi#p so' 68/2014/QH13 dupc ~ u 6 c  hdi d c  Cong hori xcS Mi chi nghib 
Vidf Num rMng qua nghy 26/11/2014; 

- ~ i i u  I$ tb c h k  vd hoqt dong ctia Cdng ry c6 Vdn rdi vrf D j d  vp Hdng Hai. 

Ie Ihn vi& biiu quyk, th6ng qua c8c Tfr trlnh, Nghi quykt tqi Dgi hiji dhng c6 d6ng thuimg 
n i h  n h  2017 ciia C6ng ty Ch p h h  V& tsi vB Dich w Hkng hhi theo quy dc vB th& 1e sau diy: 

r. M ~ C T & U  
- D h  bAo vi& t u h  thh theo d h g  c8c quy djnh phgp lu&. 
- D h  bAo nguyh dc cdng khai, d h  chb vii quyBn Igi hw phhp clla c8c cd dang. 

1. Khi ti& M h  &g I@ tham dy D@ h@, Ban t6 chirc d dp cho c6 Uhg ho& &c @i di$n theo 
iy quyh hpp $ The b ih  quyk TrQl m8i 'Ih& bh quy& & d &y chc thbng tin: hp th, 
ma d c8 dang/ngubi dgi di& hpp pMp c6 U h g ,  t h g  s6 & p& cb qy&n bi& ¶uy&. 

2. ~ $ t  cB cbc cb ddng hoec dqi dien ch d6ng l h  M tw dgng tham dy dugc quy&n t h m  
gia, phat bi&u 9 ki&n trong n@i dung chuung trlnh 6fI dugc Dqi hai thi3ng qua, bihu quy6t tgi 
cub hpp Dgi hgi dang cd U h g .  Cu& hgp Dgi hai dhng c6 b8ng duqc ti& hanh khi cb sh 
cd Mng dg hgp dd d i b  it nhdt 5 1% sh cb phh c6 quy&n bi&u quyh. 

J. C u b  h g ~  Dgi hbi dAng ca d h g  t h h g  n i b  do Chtl Gch H6i dBng qub trj 1h ch6 tm 
dibu khib cub  hpp. Cgc dqii b i h  v& nh8 dh tu tham gia cuoc hqp phai t u b  theo sy d i h  
khi$ cda Chh tga, d i h  kien cho cu@ h ~ p  di& ra mot csch th@n I@, nhanh cMng, 
hpp 16. Chh tga vh T h  Ij hgp mi Mi cd d6ng cd quyhn thw hi& & bi& phdp &n thih 
d& d i h  khib  cu& h ~ p  mat d c h  hqp 19, c6 tr4t tq, dhng them chuung trinh lpl duqc Mng 
qua vB p h h  hh dupc rnong mubn &a da sb dv hpp. 

4. Khi biku quyit thang qua noi dung c&c v h  d& lien quan, c6 d6ng how &ti dien c6 d6ng 
ti& hhh bib quy&t kg cach gia The bi&u quy&t. 

5 .  ~ 6 c h i r c k i h ~ h i ~ u : v i ~ k i ~ m p h i & u ~ d u q c ~ a n k i & m p h i ~ u t h ~ c h i ~ b h ~ & h ~ t i ~  
dkm s6 Th6 bi& quyh. Ban kih phi& se &m 98 Tht thn thhh tnrh, sau t36 d6m s6 the 
phin d6i vA sau c h g  d&m sh rhe kh8ng 9 k i h  vh bho d o  Dgi hgi . 



6.  ThBng qua quybt dinh: 

Quy& djnh cba dqi hGi d6ng d ddng chi duqc thong qua tqi cuoc hpp khi dupr s6 ch b n g  
dd di&n it nhh 5 1 % t6ng s6 phi& b i h  yy& d a  ls* eB c6 ddng dy hpp ch$ th*. 

Tnrdng hpp thSng qua quy&t ddjnh d sira ddi, td sung ~ i & u  16; loqi c6 phiku vB sh lupng c8 
duqc chb bh;  18 chirc lai, g i A i  td d n g  ty; giao djch mua MI thi s8n d n g  ty how 

c4c chi nhhh  thvc hi& c6 gib trj rir 35% W 14x1 dng gih t i  t8i s8n c6a dng ty t h h  theo 
bso c& t8i chlnh gh nhk dupr k i h  t& cia cBng ty thl phei dupr d c6 d6ng dqi di@n it 
nhb 65% dng sh phi& b i h  yy6t  c b  dt 4 cd d8ng dv h ~ p  ch$ the. 

7. N$i dung c u b  hpp Dgi hOi d8ng ch dbng duqc Thu k j  d o h  ghi chdp dfiy dB v b  BiZn bh 
cu& hpp. B i h  b8n c u b  hpp 18 M sd d soan thso N& j quyh clra Dgi hbi dbng d d6ng vh 
th8ng qua m6.C khi & mw. 

Dgi hbi dBng ch d8ng thdmg ni2n n&n 201 7 cSa CTCP V$n tAi VA Djch vy Hhg hhi ti& Mnh b h  
cir thanh vidn Hoi dBng q u h  ~ vh thanh vi&n Ban kiarn sdt nhiw ky 2018-2023 theo c8c n$i 
dung du&i day: 

~ g t  c-4 c8c ed d&ng s6. h h  c8 ph$n phh thdng cd quyh b i h  quykt tham dv dgi h@i ho#c IA 
dgi ditn thco Qy quy&n cih c8 d h g  sd h h  c8 p h h  phh th&ng cb quy& bi&u quyh 06 m#t 
ti$ B& h6i. M& c8 p h h  hi d i n  cho OI yyan bihu quy&t, tbng sd Iuqng cd p h h  sd h h  
hhg dng sh l m g  quy&n bi&u quyk 

2. T i h  ehuha d c  h g  vieo tham gia H@i &ag quh  td (tbeo qny dm tpi D&I 151 Lugt 
h n h  ngiiep 2014) 

- C6 dfi n a g  Iw h h h  vi d h  s l ~ ;  khbng h u b  dbi tirgng bj c h  q& 19 dmnh nghib 
theo quy dw c ~ a  phip lu&. 

- Cb trinh da chuyh mdn, kinh nghiem trong q& 19 kinh doanh cba d n g  ty vA k h h g  
nhh thi& phAi 18 c8 d h g  &a cbng ty, t m h g  hqp ~ i & u  It dng ty quy djnh khbc. 

3. Ti?u cbuhn c8c h g  v i h  tham gia BKS (quy dm tqi M u  164 Lust Doanh nghgp 
2014) 

- C6 n h g  lyc hanh vi d h  sp dhy dh vB khdng thuoc dbi tuqng bi t h h h  I@ vB q h  
19 doanh nghi$p theo quy djnb ciia Lu@ Doanh nghiep, 

Khdng phai 18 vq h@ic chhng, cha &, cha nubi, mg d&, me n d i ,  con &, con nubi, anh 
mot, chj ruot, em n@t ch thanh vian HQi dBng q u h  trj, G i b  U& ha& ~ 6 n g  g i h  
d& vd ng&i q u h  19 M c .  

- Khbng duqc gin c8c chSrc vy q u h  I$ cdng ty; khbng nhh thih phai IA c6 dBng hoBc 
ngmbi lao deng cba c8ng ty. 



Thee quy djnh tqi k h h  3, ~ i & u  1 1, ~ i & u  I& CBng ty : " ~ o '  ddng hoQc nhdm d i n g  nhn 
giil trdn 5% rdng sd cd ph&n phb tMng trung ih& hqn ZiOn tyc lir s6u tMng trd lin & 
q@'n dd ni cdc tkirnh vian H@i ddng q u h  trj vd Ban kiim s&t theo qty dfnh t m g  ling 
f ~ i  crfc ~ i i u  24.2 vd ~ i d u  32.2." 

Cy th6. Mi kh& 2 ~ i & u  24 ~ i b  I& Cang ty: "Cdc c& d6ng d m  giri tbi ?hi& M d cb 
cd quydn biku Rang thdi h4n lidn hrc if nhit 06 thdrrg cb &n gap s& qw'n 

biku qqdt ctia lring n@i v&i nhau d di  ni cdc ring viin HDQZ ~ o '  &rtg hopc nh6m co' 
dbmg F& gi8 fli 5% ddn duM 10% idng sb d phdn cd w ' n  biA q&t duqc d i  ni mdt 
(01) rbrg vizn; t& IP? dkn d& 3Q% drrqc 9 cri tbf Ib hai (02) k g  vtin; 11Z 30% din dm3 
4PA &rqC d cli thi do ba (03) htg vign; rri 40% d& 50% &c dd d ?6i da bdn (04) 
ring viin; tt? 5055 ddn M 60% Uupc & cti tdi da ndm (05) ling vidn; I+ 60% din dm% 
7U% dd cri t6i drr s(1U (06) k g  viin; tk 70% 8095% d m  dd cri fdi da b e  @7) ring 
vi&; vd ~ 8PA dudi 90% dupc dd c u  di L&r fdm (08) ling viin. " 

Truhg  hqp sh luqng d c  h g  vi&n HBQT th&ng qua d& cb vB h g  cQ v h  kh8ng do sb 
lugng ch thih. HDQT Uuong n h i b  d thd dd ck t h h  h g  cu v i h  h o b  t6 chirc & cb 
thao mqt w chh do C6ng ty quy dinh. Cu chb hay cach t h h  HDQT hung nhi@m dB ch 
h g  clk vih HDQT, BKS phai dupc ci3ng Id rd dng vB phiii dugc Dgi hOi dbng c8 dbng 
hang qua tns& khi ti&n hanh & ce, 

5. Q U Y ~  d& cik, h g  c* thhnh vSn Ban k i h  t d t  

Tai khoh 02 ~ i & u  32, ~ i & u  le CGng ty : "C&c cd ddrrg cb d n  g4p sb bidu qaydt 
csia t h g  rr@ lqi v& nhau & dd d & zing vi& Ban bdm sorft. C& &ng h& nhdm w 
ddng d m  gig rZr 5% d h  didi  10% ting sd c& phdn cd bibu quy&i drcQc bi cti m6f 
(01) h g  vUn; tir 10% din dudi 30% w c  de: a? #dl da hi (02) h g  viin; tic 30% dn dm% 
40% &YC dd cli #hi da ba (03) zing vi&; ~ 40% dbn dKM 50% ~ U Q C  dk cti. ihi da bhn (04) 
thg vi&; tiE 50% /08n dudj 60% dupe d ck t& du ndm (05) h g  viim " 

Theo quy d/nh Qi Kh& 01 ~ i i u  24 ~ i & u  I+ Cbng ty, sh lqmg tfrhnh vi&n HDQT it nhh 18 
ba (03) ngubi vA nhihu nhh 18 mwbi m@t (1 1) n g u ~ .  

Theo quy djnh tqi Kh& 01 ~ i & u  32 ~ i & u  1$ C8ng ty, Ban kibm sost CBng ty cb $6 thhh 
v i h  it d t  1h 3 @a) nw&i vb n h i h  nhit 118 5 (nh) n&. 

7. phi411 Mu v i  ghi b&u 

Danh shch h g  clf vi&n HGi dsng q h  trj, Ban ki&m so& dupc ghi dsy dir hg vB ten tr€n 
phi& bh. Tnrbng hgp Ban d chirc chua ghi dhy db ten c h  h g  cil v i k  U$1 phi& b h  
( t n r h g  hqp tab bg img cir v i h  phai gi6i thi@ 4i hi hoi) thl hi bi& quy& thhg qua 
danh dch img c[r vi&, c8 d6ng ty d i h  dAy hhq vB t&n img cir v i h  v b  phih b$l 
tr& khi ti& h h h  b h  cb. 



tm phb t r b  18 phiku. 

Cd tBng s6 quyh  b h  cir theo sh lupng c6 phb cha c8 bng  nh gio; 

d ddng hoQe d@ di#n Py quykn duqc p M  phi& blu Hei d n g  quh  trj, Ban Ki&n 
s ~ t  thee m i  s6 ham dg (& MIU VB dupe hy qqu&n]; 

- Tnrimg hqp ghi sai, cb d&ng dk nghj Ban d chirc d6i bsu khb; 

c8 dbng phhi ty mlnh ghi s6 quy&n b i h  quyh bfiu cho timg M g  C~ v i h  vBO 8 
&ng c h  img cir vi&n d6 tr&n phi& blu. Trong buimg hpp uf q u y ~  hqp 19 (d 
ahy u9 quy&n), ngubi duv 6y q u y ~  cd dsy &h quykn bi&u quy&. 

- phi& khhg theo mlu  quy dinh c6a C&lg ty, kh8ng ch dau cSla a n g  ty; 

phi& ggch x d ,  s h  chh, ghi them viVho& ghi t b  k h g  dhg, ki16ng thu& dolnh 
&h img cir vib  dg d~rqc DHDCD thbng nh& t h h g  qua trtr6.C khi M b6 
phi&; 

- phi& c6 dng s6 q u y ~  b i b  quy& cho nhhg h g  cir viSn cla cd dang wqt qui 
t8ng d quyh bi&u quy& c b  c8 ddng db sd hikulduqc ity quy&n. 

Vi& b i h  quy& du thhh vi& Hei &ng quAn tri vh Ban ~ i & m  so& thw hi& W phi& kin 
theo p h m g  t h h  b h  d8n phih; 

Ch ddng 4 th& d8n h&t dng s6 quyhn bihu quy& cbo met hat m4t s6 h g  c& vien. 

BanKihm pbida: 

Ban ~ i & m  phdu do ChS t ~ a  d& cir vB duqc D$ h+i dBng c8 d6ng thdng qua; 

Ban ~ i & n  phi& cd tdch nhigm: 
- Th6ng qua Quy ch6 bAu cSr; 

Thanh v ih  Ban ~ i & m  phi& kh&ng duqc c6 ten trong d m h  shch d cir vh img cb v8o HQi b n g  
q& tri, Ban k i h  soat. 

Vi& M phi& duqc bit &u khi vi@ phht phhiCu biu cir duqc h o b  dt vh kht thhc khi 
c8 d h g  cu6i c h g  bb bh v h  thhg phi&; 

V i e  k i h  ph& duqc tibn hanh ngay sau khi vi@ b& phi& k&t thhc; 

~ & t  qu8 kiim phibu duqc Igp thhh v h  bAn vh duqc Tmhg Ban kikm phi&u &ng bg 



lo. Ngayh dc ban d8n phi& n g a y h  dc  trting cik thbh  v i h  H@ ding qnlo bj, Ban &I 
soat 

Theo huhg dHn quy dinh qi phy lac dlnh kern theo Quy ch& nhy . 

Ngu&i tdng c~ t h h h  vien HDQT ho& a h  v i b  BKS duqc x k  djnh theo sh 
d u  cao nhht tinh tb cao x u b g  thhp, b& d$l tir irng cir vi2n c6 sh @iku bhu cao nhht 
cho dkn khi dP d t h h  vidn HDQT, Ban kikm d t  dB d m  Dqi hfii dbng cd ddng 
thang qua. 

Truhg  hqp s6 h g  crf vi&n tnlng cil nhih hcm sh t8i da theo quy d i  do eb ahiiu h g  
c~ vian dqt ry It sb phi& chhp thufin bhg nhau tht Dpi hoi &ng cd d6ng bi&u quy&t 
tqrc tikp dbi v&i n h h g  ngubi 66. 

Sau khi kiim phi6u, Ban ki&m phi& phhi I& b i h  b8n ki&m phibu. NGi dung bi& b8n kibm 
bao gBm: ~ d n ~  96 ch dbng tham gia dv hgp, dng s6 d d8ng tRam gia W phi&, tf 14 

quy&n bi$ quy&t d a  c8 d8ng ham gia bb so v&i tang s6 ¶uy&n b i b  quy6t c h  d 
d&ng tham gia dp hpp (theo phuong thk b h  dbn ~hibu),  sb vB d 14 ~ h i h  hpp 14, phi& 
khhg hpl, I@, dng; d vB ti le cpy&n bi&u quykt cho t h g  img c~ v i k  vAo HDQT 1 
BKS; 

IV. H@UL~CTHIEL~H 

Quy djnh nhy dupr xin 9 ki& t h h g  qua Dgi Mi vh d hi@ 1~ thi hsnh dbi vbi dt ch 
c&c c8 d8ng tham dp Qti boi. 

TM. BAN ~6 C ~ C  BqI HQI 

NGUYEN VAN Q U ~  



HWNG DAN BAU D ~ N  P-u 
1. Cich t h h  ldln d8n pbidr: 
GiB sk 
- Dqi h6i dhng c8 ddng b8u chgn 5 t h h h  v i h  HDQT trong t8ng sb 6 h g  viC vh b h  chpn 

03 thhh v i h  BKS trong dng sb 4 h g  vih.  
CBng ty X c6 100 d phh. Ch UBng ~ g u y b  VBn A J(r h h  20 c6 ~ h b  chiCm 20% s6 c6 

CA dung A sb. h b  20 di s8 quyh M u  quy& &a 4 I n g  A &bi vdi baa EBQT U: 
(20 x 5) = f 00 quy& b&u qnyk 
Ch ddng~guy8n Vlln A c6 thC b b  d b  theo phuungthirc sau: 

1. ~nh&100quy&nbi&uquy~c3smhhcho01hgcdrvi&othanhvi~HDQT. 
2. Chia d&u 100 quyh bihu quy& cho 05 h g  & vih tfisab v ih  HElQT (tmg dktarg &i 

h g  cr5 vidn nh&i &YC 20 q q d n  bi& &a c6' ddW ~-=n V i  A). 

3. &I l ~ ~ u y & a b i & u ~ u ~ & t & m l n h d l o m & & h ~ & ~ ~ v i h ~ ~ ~ ~ & c s s c h  
chia nhd I00 quy&n b i h  quy&t cho thg  img cS vih .  C6 &ng V h  A d &n 
1 0 0 q u ~ b i & u q u y & e c h m l n h c h o 2 h ~ 3  h e 4  ... h g c a ~ i 2 n t h e a n h i m ~ ~ l $ ~ u y & n  
bidu quyk k h h  nhau. 

4. cdd~n~~~u~&~h~c6&khan~bauchabiftkjrm&h~~&&theo~~.4thld 
a n g  d trbng. 

5. ~ & l ~  d quy&n bih quy& cho nbhg img vih k h g  wqt  qu& 100 quyb b k  quyk T d n g  
h w t & l g d q ~ ~ b * & u q & ~ ~ g i m g ~ ~ & c l l a c 8 & g ~ g u ~ ~ ~ ~ ~ q u 8  
con& l0oquy&nbi&uquy&tbl 1 0 0 ~ ~ b i ~ q ~ ~ ~ x e m n h u ~ g h q p l ~ .  

~ u o m g ~ d S i v 6 1 t n r h g h q p b h B K S  
Cd dsag A sE, hlfu 20 fB phh. 36 quyb b i b  quyk d a  ch U h g  A &i v&i b h  BKS UL: (20 x 3) 
= 60 quyh bi&u qu*. 

~hiln tmng COng ty X. Vi& bB dbn dugc minh hpa trong bang sau: 

~ & n g  s8 quyh bi6u qufi cho &MI v i h  db 
19 p&€u & 1 kg & = ------------------.A-k.--. ----------------- x 100% 

T& 4 c8 p h h  c6 quyh b h  q d t  &am& hop 

 PA.^ 

PA.2 

PA.3 
PA.4 

100 phi& 
20 phi& 
40 ~ b i d u  

20 phih 
40 

20 phi& 
20 

ZOphibu 20 p h i  

r 



C W G  HOA X& HOI cm N G ~ A  V@T NAM 

D@c 1Qp - Tp do - Bqnh phdc 

--oOo- 

Tp. HCM ngdy ... ihdng .... rtdm 201 8 

A THNG T ~ N  COA cb D~NG: 
-  en c6 d h g :  ................................................................................................................. ;, 

- S6 CMND/H? chi6ulGP~KKD ............................ dp n@y ..................... $i ................... 
- NW dpi dien dupe ~y quyb (ddi v6i d chk): ...................................................... 
- B$a chi l ih  h+: .................................................................................................................. 

............................. ................... ................ - Di@ th*: .*...1.. -1: ...,,...*......*.,...It..*. 

- sgC6phgnsdhh: ...................................................... .. .............................................. 
@g chk .............................................................................................................. ) 

B. N@ DUNG G ~ P  $: 

.............................................................................. ............................... I Chfi 8& gbp 9: ,,,... 
- Noi dung gbp 9: 

Xin mi lbng fax how & ~ h i h  gbp 9 tmk 16g30 ngriy 09/05/2018 vk: 

V& P H ~ N G  C ~ N G  TY CO P H ~  V@ T& VA DJCH VIJ HANG I3h 



VIV: ~e CU, m~ co TEANH &N HOI D ~ N G  QUAN TRJ VA BAN 

&M SOAT NEII$M KY 2018 - 2023 

CTCP Vm ~h VA DlCH VI) H ~ G  H& 

- ~dt  ~oanh nghi@ d 68/20 1 ~ / Q H  1 3 ng$y 26/13/20 14; - ~ i & u  14 td c h k  vh h o ~ t  Udng &I CTCP V&I thi vB Djch vy Hhg Hgi; 

HGi &rig quh tri Ci3ng ty C& p& V@ thi vA Djch w Hing Hgi tr6n wng thi3ng b8o d h  
Quq ~6 dhng v i  vi& h g  cir, && cir thhh v i h  HDQT, BKS n h i b  kj. 20 18 - 2023 vdi chi tikt nhu 
mu: 

NhiGm 2012 -2017 c h  HDQT vA BKS Cang ty ~6 p h h  V#n thi vA Dich vy Hgng Hhi d 
k& thee ~ Dqi h?i d8ng cb d h g  thvbng n i h  n h  2017. &ing thfri, Dqi h$i &ng c8 d8ng thuhg 
&&I 2017 $8 ti& hanh ducirthhh vien HDQT, BKS n h i i  I@ 2018 -2023. 

Q@ cd d&ng ho& nhbm ch d6ng c6 &i di&u ki$n h g  ca, Ud cil W h  v i h  v$o HDQT, BKS 
thw quy dinh ~ i & u  1$ t6 c h h  Y B  hwt dong CSng ty C& p h h  V& t& vh Dich vv Hhg Wi xin vui 
I6ng gSri ~8 so img cir, dk ch theo M ~ U  d m  @ kdm trong tAi lieu Dgi hai vit dang di trh website: 
www .tmm.oom.m d6n mng ty tmdc 16g30 my 09/05/20 1 8 theo dja chi: 

34 ~guygn Thj NghTa, P. &a Thh& Q1, Tp. HCM 

Tihu ch& h g  cu, d cu thhh v i h  vh HDQT, BKS n h i h  k j  20 I8 - 2023 trich dh tit f)i& 
16 th &h va hogt d6ng C4ng ty Cd phkn V#m t i i  vd Djch vp Hgng mi duqc trlnh My chi tiat tqi quy 

djnh v& thh 16 1Bm vi&, b& quykt, du cil tgi dgi h4i &ag ch d6ng t h h g  nidn dim 201 7 khn thee 

h8 so n8y. 

N&U qu8 thbi gim n&u trh, TRA-SAS W g  nh$n duqc HB sa h g  ch, dk c* cha quf C6 d h g  

thi HOi dBng q u h  tri + & cit nguh c6 dir tigu ch& VA didu ki& & img cG l h  thbh vi& HDQT, 
BKS cho d i e m  k$ m6i. 



CONG H ~ A  fi HQI NG- VI$T NAM 
B@c I@p -Ty do - Hqnb ph6c 

...................................................................................................................................................... 
~6 cd p h h  st5 h h  ta; thbi diim img ch, d& ck ................................. ci @ I+: .................. 
Sau khi xem x& ~ i k u  dk cir, img cil v8o Thhh vien HDQT, BKS theo quy djnh tqi 

Kh& I ~ i d u  I51 vd K h h  1, B ~ I I  164 c ia  L@ Doanh ngk@p, Tai di ngK: 

...................... ....................... ...................... - Sh CMNDMQ chi&: .. NgAy dp Nui chp 

- Th8ng tin W: ................... ,,.... ,...... ... ................................................................ 
(cdcddbngtingn~ u d n i d 0 ~ f b l n d o t h i l i e h v r b ~ ~ S n ~ h m n g i i n g d b 8 ~ .  ~hikudcl i .  
l i n g c l i ~ ~ d ~ d n ~ t y d ~ h r &  ~ p n ~ i u d ~ c h ~ ~ d n ~ ~ h f e ~ n g h d s a & l ~ n g v i & n ) .  

~b so. g&i k&m gbm: - M a  sao bpp l# CMNDMO cbdu; - BAII aao hqp it tic van bhg Mn quan; 
Su y&u If wb cia kng v i h  thea mhr 



CQNG H ~ A  XA HOI N C ~ A  VI@T NAM 
B?c l#p -Tv do - Hpoh phlc 

lP** 

Chhg t6i ddng 9 thhh lap nh6m ch d6ng c h  Cbng ty ~8 p& V b  ~ vh Djch H@ Hgi 
vit dk cir 6ng (B8) cb en sau d8y dupc dqi dien nMm vd tham gia img cir bhu thanh v i h  ..... 

Ng&i duqc hy quy6n tham gia h g  cir. 

CB dbng : .................... .. ...........................y..........~.............,,,,,.......................,........~..... 
Dia chi : .............................................................................................................................. 
$A lupng c8 phh  nhn giit : ................................................................................................ 
Ly lich trich ngang: 

- T M H ~ Q ~ ~ V ~ :  

- C h h ~ h i b t g i :  
- QuB trhh &g thc vd hh nghitm 1Bm vi$c : 

chit y CAC c8 d ~ n g  i ~ y  quyh : 



sd Yku LL LICII 
COA VNG VI&N TEAM GIA I~DQTLBKS 

C ~ N G  TY ~6 P H ~  V@ ~h VA DICH V(J &G HAI 
NHJ$M 2018 - 2023 

I .  Hg vh ten 

2. GiCri tfnh 

3. ~6 CMND (H6 chi&) ............................................................................................... 
4. Nghy thhg & sinh ............................................................................................... 
5. Nuisinh ................................... QU& dch: ......................................... 
6. Dht@ : .................................. Que q u h  .................................... ,.,.. 
7. Db chi thuhg trb ....... l+.l.lll....t................~..~~.,..~...~................,......~....~..........~...... 

8, bib tho@ li& &w .............. 1.1...m........................,......4........................~................ 
9. Trinh de v h  h6a ............................................................................................... 
10. Trinh @ chuyen m6n ............................................................................................... 
1 1. QUA trlnh c8ng t8c (niu #dm fat mi c8ng tdc, cht5.c vu nghd nghi$p): 

12. Chirc d n g  t8c hien nay: .................................................................................................... 

T8i xin cam doan nhang lbi khai tr&n 18 h& t o h  U h g  sv Wt, n&u c6 sai s6t t6i xin chju 
tt$ch ahiw tnr6.c PMp IGt. 



CONG H ~ A  XA HQI CHO N G H ~  W$T NAM 
D@ Qp-Tpdo-&gnh phic 

~ 8 :  02301&BC.TRS Tp. HCM, ng* 26 ttPrirtg 04 nbm 2018 

BAO CAO K ~ T  QUA H W T  DONG SXKD NAM 2017 
VA Kk HOQCH N& 2018 

1. DPnh gih kgt qua hogt deng s in  d t  kinh doanh 2017: 

1.1 Kh6 khHn 

Hoqt dQng ctia Cdng ty chiu qr thc deng tqrc tikp tir nhhg b i h  dong ciia dn kinh d trong 
nu& trong giai d w  2016 - 2017 nbi r i b  d8ng thbi chu Bnh hu6ng chung cfia c k  yy&u 
t8lrinht$tr&th&gi&i. 

- T l n h ~ l d n h t & ~ ~ n u k v ~ ~ ~ i ( r i t i $ t y c t 8 c d ~ n ~ l h c b o t ~ t n r b n g g i a o ~ v ~  
ta i t i&tycg ia~gm4p~p&~~nhi&menbphenkinhdnhu~anhnphiepda  
q u h  gia, c8c doanh hT nblin nhih  thanb phhn, nhih &g &h bi chia s8 vh suy 
giiim, Cbc quy ct'& mbi c h N M  nubc trong h h  vyc v& tihi, h~ quan ... c6 tsc deng 
nhih  chi& v&i hogt Wng giao nhgn v& tii, d t  18 v@ tSli container &no 8 t8, v&i chi pM 
h8ng  ngirng t8ng. 

Theo 14 uinh, W cam k& thw hi@ lqr do h6a djch qt logistics trong WTO vB hei d@p 
ASEAN v& logistics tit n8m 2014. Trong bgi canh c8c ach vlf cu s& hg Ag vB chk, 
tinh hinh cgnh traaR trong ngimh ngiiy dng diEn ra gay gh, c k  doanh nghiep mng nu& 
c6 nguy w nghy &g php t4u& ho& mi vb tay c k  d c  c h g  ty nu& ngorii, d c  qufi bau 
tu dang 06 xu hu6ng dhu tu vAo nghh logistic IBm cho d n g  vi& cquh esnh vk gii chuy&n 
sang Mt S$L1 chui hOgn toh  khk  vB vd c h g  & nghiet. 

Thj tdmg giao n@ V&I t&i c& trauh n@y &g cao v&i qr p u t  tribn nhaah vh sh luqng 
& la d sp lien do& l i b  k& cllra coIc &ng ty, t@ d o h  nu6r ngo8i. T~ m a  vAi d d  
n a e p  giao &&I qubc doaah 62iu th$p niCn 1990, nay dS cb hm 2000 wng ty giaa 
tr&i khkp 3 & nubc. 

Hwt dong kinh doanh c h  & doanh nghib xuh ~p lddu cdn &&IJ lrhb lrhsll lib quan 
d&n nhih sg t h y  ddi d chinh d e b  ah Vi@ Nam. 

Gih CA nhih lieu vB mot sd ybu td dhu vv8o lu6a thg  1h gnh hufmg t6i c6ng tk dp bh, 
I&n kk howh ho* dong sAn x d t  kinh d d  c b  Cdng ty. 

- SF n8 I\IC dY quY&t trlm c h  Ban lHnh dgo, sy c& g h g  kldng ngimg c h g  viri trinh do 
chuy8n m6n cao ciia t o h  thd CBCNV &I mang lai nhihg hi+u qui dang kb trong sp nghiw 
pbet trih chug c h  CBng ty vA ds Uupc nhilu k& quii kb8 quan. 

Q n h h u h g v ~ m ~  ti&uphattri6n~haC&ngtyduqc  an li4nh&ovafhratr&1 w s&n- 
n& kinh doenh o61 IGi, ObuyCn m8n Ma ky n h g   phi^ hpp VA &p dng nhu du cha th 
t r uhg  bib nay. Mpc ti& ho@ dong ciia Cang ty hi QI h g  vh nAng cao chh lugng djch v(l 
vbi dSi the vA khach bang hien hizu qua vie C h g  ty khang nghg &u tu thik bi, phwrng 
t i b  v& chuy&l, nhg cao n@+p vy q& 11 d8p lhng Qp th&i v6i sy phht trih chung &a xB 
hoi. 



Tlnh hlnh d6u tu ca sb hp thng trong nu& d ch dt &&u ti& mang tinh dot ph& @c 
bi# troog Hnh v(rc &u tu p u t  d n  cAng bi$ trong 66 e6 cfrc c h g  n u k  &u vvi r i k t  bi vA 
n b g  d t  bbc & ngang tkn khu w, mb r&lg h h g  nbi d c  c h g  v&i c8c khu d n g  
ngh@ vB dB thi, phat trih t h h g  cao &. 
~ n a y , v & t A i t h h 8  bi&n&hn hm 8 0 . / 1 d g d u & v ~ ~ h h g h h d t n h e p ~  
cih Viet Nam. Hoi nh& ldnh d qu& d lh gia I@ 1- hhng Ma chuyh qua d c  
hg b i h  ~ i r d 6 ~ ~ k e o m ~ e ~ y p h a t a i b  o i r a ~ ~ t 8 i ~ ~ ~ , ~ ~ c s c d j ~ h ~ i ~ 1 r h o ,  M. 

- Sy 6n @h d chlnh a, m6i truhg kinh t& vi m8 ngSy c h g  ing hohn thien lrl t ib d& thu 
h6t &u tu crSa nu& ngosi, tlr 46 g6p  hen liun gia t h g  llrpng h b g  hba xdt  @p d u .  

dYmqnhdnetacthi ~ c h o t u ~ ~ i d j a ( m ~ t i ~ u 1 ~ & ~ ~ h ~ c 6 l u ~ ~ h a n g  
l h ,  An && ci n h ,  &k bi& chu trqng kj bqp dang theo p h n g  t h h  door-tolduur, dk cb 
thetgo~ghhi@~&toa,wbetab@.~hende~dstm~tih~0%@p&~ant8i 
noi a 
T ~ ~ p h a t ~ h ~ ~ ~ c h u 8 i c u n g i m & h 8 t r p . & ~ d o a n b 8 n 1 ~ ~ n l r ~ r c n ~ o ~  
tbam gia thj tmhg Mi 4a. 



T4p trung xAy dtmg vB b g  bubc hoAn thii$n l$ &hag M o  do, th6ng k& s8 lieu phyc w 
cho c6ng the Marketing. 

T h g  bubc hob thi* vB n h g  d p  & d n g  qUan trj CBng ty dhp h g  y&u & q u b  frj Cang 
ty dd chhg 

- T h g  a h g  g i h  sht vA trih khai thw hien v i e  quPn 19 C8ng ty thso quy d@ tqi ~ i h  it 
sh68i VBCSCQU~ chk quhnlyn6i ~ d I i  banhbh; 

- TIIp truog thw hien & dich vy logistics, v@ chuyh hsng b6a noi dia; 

- Chfi twng dko c u t  luqng djoh vy vh d6m Mo hi@ qu8 kinh doanh cao nhht, g i b  thihu 
n h h g  sai sbt raghi& w; 
Hpp lf hba dc chi phi dC tang hi& qui lrinh do& tih ki(m & chi phi v8n phbng, quAn 
19 c u t  chE & khoh chi phi 1h hhg, chi phi thd djch n g d ;  

Duy tr3 n h b  sy hpp 19, ti& ggpn dhi v(ri nh8n vign hi& truhg vh n h h  v i b  nghiep vy 
rmng vlln phbng, thu hiit lf vivien b8n Mng ch chat lum b b g  chi& skh thu n u p  vB 
khen thuhg phir hqp. 



CONG H(IA HOI cH~J N G H ~  V@T NAM 
B(k q p  - Ty do - Hgnh pb6c 

Kinh t& tmng nubc nhn 2017 dup nh@n 1 dang cb xu h u h g  trh tang mrbng h 
d jnh. Cgc chinh dch ban hhh trong n8m 20 1 7 dg pha buy tk dpg, tqo dihu kien cho khu 
qrc  doanh nghi&p wpt qua kh6 khae ~ 6 n ~  sAn P& trong nukc (GDP) nHm 2017 tsng 

6,8 1% so vbi n8m 201 6. Tuy nhi&n, gi8 x h g  dku, t$ gi8 v h  c6n nhibu bi6n dang gnh 

h h g  d&n hoqt dbng s8n x d t  kinh doanh c h  chc d& nghiep v$n thi, logistics* 

Nganh v& tAi b i b  vrfn phii d6i mat vbi nhih thir thkh. Nhu $u v#n chuy&n dy bho d 
kh6 khh vA kh6ng 8n dinh do nhiBu nguyb n h h  nhu Trung Q& diiu chhh dinh huhg 
phht trih kinh t&, sv thay dbi chinh dch v& quan he giao thuung My, A& va chc 

nubc khac en thk gi(ri ciing nhu sy dinh tr& ctia hi@ I& TPP. 

N h  2017, rn#c dh vh rht d u  kh& k h h  song v$n tAi, c h g  bikn aku cb sv t5ng tnrfmg 
ding ghi nh&. Siin luqng h b g  h6a thdng qua he thhg cAng bi&n Viet Nam tiip wc tang 
tmhg hn tuqng, ubc dqt 536,4 trieu thy t h g  17,55% so vbi n h  2016, trong 66 h h g  

container dqt 14,73 trieu TEUs, tang 13% so v6i n8m 20 16. 

Thi p h h  v$n tAi hang h6a d t  d@p khiu clSa doi tAu Viet Narn v h  duy tri b mirc khoAng 
10-12%, trong db thi p h h  v$n tAi Ring kh6 tang hgp c h i h  12%, hang container chikm 
8%, hAng lbng chi&m 8%. Tu t d m g  v& chuyh hang hda x d t  d@p khh c h  bGi thu Viet 
Nam chh y&u la dc nubc Trung QU&, Ddng Nam A, Chau mQt s6 thu bi&n dpl chb h g  

x d t  di chc nuCrc Dang Au. 

V6i tW1 hlnh b i h  @ng c h  n&n kinh tk ndi chug vh nghh v@ tAi bi&n nhi rieng dlf gnh 
h u h g  dkn k&t qui hoqt dbng kinh do& cha Gang ty. K& thk  nhn thi chhh 20 17, Cbng 
ty ghi nh$n doanh thu thdn 456,9 ~ dbng, t m g  img dgt 101,53% so vbi k6 hoach d& ra. 
Tuy nhien, v&i sp n6 1~ thi &a c b  Ban diku hanh trong v i e  ti& g i h  c k  chi phi hog 
dong, kkt ,etd lgi nhu& sau t h d  cia C h g  ty chi dqt g&n 17 @ d8ng, dqt 72,19% d hwch 

lgi nhuh sau thuk 23,5 tjr bbng mA Dgi hQi &ng c8 d6ng giao pho. 



n. HObT DONG HOI MNG Q U ~  TI(1 NU 2017: 

1.1 C l i  c n c  hhpp vl nw quy6t d a  ~ (b i  damg quh 

~ m n ~  n8m 2017, H@ d6ng quh trj &id chb o ~ o  phitn hpp ~ a i  d h g  q u h  tri 4nh kf, btit 
thudng vh ban hsnh CaC Nghj quy& d& quyk @h c8c noi dung quan bgng v& c8c llnh vyc k6 
hwh h q t  @ng kinh dosah. d chire qr, tili chhh... dam bb ho@ dong c b  C6ag ty 
hi& qu8 vh W thfi Uhg ~ i & u  14 cSa Cang ty. 

~goAi  ra, $j c6c phi& hpp H@ dang quAn trj, H O ~  ddng ¶uAn ~ c?& xem x&, W o  1~ va 
quydt djnh vi@ trikn khai c k  noi dung dung do& thm Nghj quy&t DHDCD. 

13 BJo d o  v i e  gi4m s i t  ~ d n ~  GUm dbf 
Can & v b  quy&n @ vP n h i b  vu c h  Hoi d6ng quih trj VA ~ 8 n g  G i h  dbc @ quy 4nh 
@ ~ i h  le C6ng ty, tmng n& 2017, Hbi dng q u h  tri d thyo hi& c6ng tho g i h  sB( ~ d n g  
0iamdgcmng&~vlpcsau: 

a) Tinh hhh  thw hen kk hogcb kiuh doanh 2017 

~rongdhn2017, ~andihhenh dd lw bhthanh vug~mircdc chi ti6u kk hoWh doanh 
thu VA lgi n h w  & chrqc DHDCD tMng qua. Cy thd: 

- ~danhthuth~:~t456,9t~~dang,tucm~img~101,53%sovirik~~h~ra 

- L q i n b ~ s a ~ t h d : ~ t & l 7 ~ & ~ n r r m g ~ ~ h o a n ~ 7 2 , 1 9 % s o v ~ k ~ h o ~  
lgi nhu& sau t h d  duqc DHDCD giao ph6. 

b) Tinh hhh tbpr Ngh/ guy& BHBCB, d c  Ngbi qrry&t c4a HDQT n&n 2417 

Nghi quykt c h  DHDCD duqc HQi &ng q u h  chi &a ~ 6 n g  G i h  d6c khai thp hi& 
&ern tk. 

13 B h  c h  chi phi B?i a8ng quln Y vh   an k i b  so& 
, w w  
&& 

C h  cir thee Nghj quy& DHDCD thuhg ni€n n h  2016 thi thh lao, chi phi hqt dQng cira 
Hoi dhng q d n  d Ban k i h  soat n8m 2017 Ilhu sau: 

a) TiPthhngOln017dhthsly05/3017 

& Thh 1Po H0i ding q u h  trj: 

~ 6 n g  dah lao HBQT 05 W n g  dku n b  2017: 85.000.000 dBn@hn. 

& Thh lao Bmrn kiim so& 

Tbng sh thanb vih nh& thh lao: 03 thanh vign 

~ n r h g   an kih soh: 5oo.000 dBnglthbg 



b) Tt thhg  06/U117 d$n thinp 12/L017 
4 Thh ho H@i d8ng q u h  trj: 

- ~ & n ~  sh thanh vih HDQT: 03 thanh vibn, 

- sb thanh vi& &&I thh lao: 03 hgnh v i k  

- ChhtichHDQT(O1): lO.OOO.000 d8ng/th8ng 

- TMnh v i h  (02) : 9.000.000 dBndthang 

~8~ thih lao HDQT 07 thing aibi nim 2017: 196*000.000 d8ng/nim. 

J Th& ho B m  ki6m soit 

- sd Wnh v i h  BKS: 03 W vien 
- ~ b n ~  s6 thanh vi&n @n thh lao: 03 thenh v i h  

- Tnrbng Ban k i h  90ht.t: 1 .OOO.OOO dang/thsng 

- ~ v i & n ( 0 2 ) :  ao0.m dAngWng. 

~ d n ~  thh Iao BKS 07 thlng cudi nam 2017: 18.200.000 d8ng/&m. 

Nhrr vay : 

-  ha^ thh lno HBQT nilm 201.1: 281 .W0.000 d&ng/ailm 

- ~ B n g  thii lao BKS d m  2017: 23.700.000 d k @ h  

La mot CBng ty hoqt dong trong nghh djch VIJ chu6i cung h g  vh giao nh@ v& v$n ~ 
hang h64 k&t qu8 sAn xd t  kinh doanh c h  Cang ty chju tat dGng tqrc tihp Mi ti& hlnh s8n 
x d t  c8ng nghiep VA thumg bong nu& vh tk. Trong vbng 5 n8m tbi, C6ng ty 
dinh hudng @p trung duy tri, t h g  huh nhg cao chh lupng djch chuai cung h g ,  trh 
co s& hq bg hien cb v i  mb rt)ng i i h  d o h  lib kit v6i chc &i t8c c h g  I@& ngh;, d n g  
c a o k ~ ~ ~ t r a n h c ~ a c 8 n ~ t y . ~ ~ n c g n h 6 6 , ~ ~ ~ - ~ ~ ~ d t i ~ ~ & ~ & c 8 c  
h q ~ t  dong &u tu v b  & Dnh vr;rc nganh ngh& kinh dt l6i hoac dbng th ti& +I vbi cslc 
I'inh qrc $t Mi, nAng cao uy tinh vA chh luqng djch vp, tim k i h  dai tk VA khach hang 
mbi, I& reng thi tnxlb.ng, song song v6ri vi& cihg c& vA duy tri mbi quan he hpp t8c vbi . 

dc &i 19 vA lrhach hang hi& hih. Ngohi ra, Cang ty kh6ng ngimg n$ng cao n h g  lvc q u h  
19, Ken toan t8 chirc theo h w g  chuy8n man h6a . 
ay &ng djnh huhg put trih @ng XI& nh$p k h k  thmg mqi, v$n tiii bing b6a d6 phb 
h q p v ~  tlnhhhh, @di&n &mot n&n kinhd hgph&tr i$n  n h u v i ~ ~ a m  chgnhu 
hu6ng phat trih c h  nganh gho d@, v@n tsi n6i chung vbi rnyc tih td thhh mQt trong 
nh- c&ng ty hang &u Vi& Nam ho@ @ng trow rlnh qrc djch vy Mu c$n d a  chuBi cung 
w 
Tr$n Wng b h  do. 



CQNG H ~ A  HQI NG- V@T NAM 

Doc l$p - Tp do - H Q ~ I  p h h  

Tp.HCM ngdy 26 rhhg 04 d m  2018 

BAN 
TAI 

Kinh @: 39i  hQi ddng cd dbng CUng ty ~d V@n tlli vil Jl@h vy H h g  h a  
C h  cir n h i h  qt vA quy&n hqn cb Ban Icih a t  quy & d ~  tqi &u 16 CTCP V&I thi vA Gch 
wHhghai,  t8i xinthay-~an k i & n s d  b b c b v b i ~ @  l@i d8ngchdangthubngni2n 
c8c noi dung sau: 

1. T W  hi& t h p  bin Nghj qnyh d# hQi d d8ag 

CW d Ngu quy&t DHDCD thubng nien n8m 2016, Ban k i h  s ~ h t  xin b h  c8o kh qui 
thyc bib nghj quY6t nhu sau: 

1.1. K h  quil thpr hEgn k6 hoqch ldnh doanh 2017 

~ r o n g ~ ~ d ~ ~ b i ~ t 8 c ~ ~ ~ ~ $ n h h l n h l c i n h d t h & @ ~ n h ~ k ~ t ~ u 8 ~ ~  
hi& doanh thu c h  C h g  ty wpt d W h  &it ra, 6 m h  101,53% k6 
hogsh. Tuy nhih, v6i sv d lyc t8i da c h  Ban diku hiiuh trong vi& ti& g i h  & chi 

h@d?ng, khqu81qi nh11&sau&u&cbc8n~ ty chi d@& 17 q d n 8 ,  &it 

72,19?4 kd ha& I q i  nhuQn sau thuk 23,s tjl dbng mB D~ hoi d h g  c8 ddng giso 
phb. 

12. Lqa chpn d m  vj k i b  t d n  
~ a n g t y l ~ c h ~ n ~ ~ n ~ t y ~ ~ ~ ) 1 ~ & ~ v ~ ~ u v h ~ 8 t ~ l ~ m d o n ~ k i b t a a n  
chobiio d o  tAichhhnlIm2017. 

12. Thh Lao H@€ d h g  q d n  Y, Sfn ldem milt 

CBn cu theo Nghj quy&t DHDCD thuhg nien n8m 2016, thh lm, chi phi host d@ 
ciiaHQi d&ng quBn trj vd Ban ~cik soat n&n 2017 &u sau: 

a) T-irtbg OlB017 &nth@ 0512017 

& ThMao~oi&ngq~antri: 

- T & ~ ~ ~ M U ~ V ~ & I H D Q T :  

chi tiau I 
.- 

vhn &&u le 

Doanh thu thuh 

I& nhu@ sau thub 

Ty 1e LNSTlDTT 
Tf l$ LNSTNBL 

K4 hqch 
2017 

23236.240 

450.000.000 

23.5001000 
T 

5,220? 

101,14% 

T h v  bi#m 
2017 
23.236240 

456.867.637 

16.M5.792 

3,71% 

73,01% 

Tf 1# hob thllnh 
a& hwch (%) 

100,WA 

101,53% 

72,19?4 

7 1,07% 

72,19% 



- ThAnhvih(O2): 5.OOO.000 ddng/th@ 

~ b &  th& la0 IIBQT 05 thhnp diu warn 201'1: 85.000.000 d&ng/n~m. 

& r n h ~ a n k i & n S o g t  

- ~h 4 t h a n h v i h ~ ~ ~ :  03 vida 

I ' - ~ d n g s b t h a n h v i i n ~ t h ~ l s o :  0 3 ~ v i b  
- Tmhg Bankihsost: 500.000 &&Ang 

1 - vitn (02): 300.000 ~nghhhng. 

~ 8 n ~  th l  lao BKS 05 thhg  dim Urn 2017: 5.500.000 d8nglnllm. 

b) ~bthang06/2017 &thang 1212017 

4 T h f a h ~ i d b n g q u i n ~ :  

- ~ & g s B t b a n h ~ i & ~ ~ ~ ~ :  03thanhvih 

- ~hng sh thanh ~h t h ~  lao: 03 thaah vik 

- ChQ ach HDQT (01): ~0.~0.000 db&kg 

1 - lMhvi&n(02): 9.000.000 dB- 
~ 8 n ~  thii loo - 67 thing c d i  nfim 2017: 1%+.000 dhnglnim. 

I I 

a Thirlao~etnIsibsoslt 

- ~h~dtheahdh~~~: 03 thhh vib 

- ~hgdthanhvi&&&~tMlao: 03tbsnhvih 

- ~ n r b n g ~ a n ~ h s o 8 t :  ' 1 .oa~.OOo dWth* 

- T h u  *en (02): 8oo.ooa d e *  
~ d n g  thi LO BKS 0-7 thing cudi nim 2017: 18.300.000 ~ B n g + n i a  

Nhtr*: 

1 - ~ 8 n ~  #& lao BKS nhu 2017: 23.700.000 dh~@lm 
2. Th$m tra b8o d o  tM chfnh nim 2017 

~anfib&&ti&1hanhb~&v~~&mrbng,dsoatb8oc8o~chinhdo~an 
di&u henh 14p vA cb f k h  cim dm vj ~ i b n  to& d@ u p  LA CBng ty TbHH ~ i h  MBn vA 
Tu v h  A&C. 
Ban k i h  sobt tldy: X& en W @ t rpg  y6q Bgo d o  t8i chinh c b  CTCP V& 
t a ; v a ~ h ~ ~ M i & p k g n h m g t h ~ v B h q p l ~ t i n h h i a h ~ c h t n b ~ n & y  
31/12/2017, c i tq  nhu kbt qd hoqt dong lrinh docmh YA luu chuybn tiin @ cho n8m tAi 
ehhh kbt thSo c h g  nghy, dupr I& vP thh My phh hqp vbi c8c Ch& myE lc6 toen Vi@ 
 am, ~ h e ~ d t d n d o m h n g k ~ p h i ~ n ~ v ~ o ~ o  dinhpbep 19ob lienq-,  an 



k i ~ m ~ s t d ~ t t h g ~ & v 6 i ~ c 8 o ~ c h i n b v ~ ~ k i ~ ~ k i & n ~ ~ b l i o c 8 o ~  
chinh n&n 2017 (W k&m bong t8i lib Dqi hei). 

3. Dhh @ Hnh hinh qah  di&u hllnh cia Hgi Ang @dn ta v# ~ & n ~  Gum d6c 
- ~ m n g n ~ m  2 0 1 7 , ~ ~ i d ~ ~ ~ u d n b j d ~ $ c f d r c & p h i ~ h ~ ~ ~ ~ i b ~ ~ u h ~ ~  
kf, bk thuhg vB ban banh c8c Ngu quyh d6 quy& djnh e8c noi dung quan trpng d 
chc hh k& hwh ho@ deng kinb doanh, t6 c h h  q~, t A i  chlnh... dBm b h  
hoqt U k g  c b  CBog ty hie quB vB thG & h g  ~ i k  c h  CBng ty. 

- Trong d c  c@c hpp Hei dang q u h  tri U&U d sv b m  gia c b  ~ B n g  G i h  & vh Ban 
k i h  so(4 tir 66 e6 nhhg 9 k i h  the0 lu& d6ng gbp cho yr phsll bib c h  Cdng ty. 

- HQi dng q u h  a t h d g  x u y b  &I &c nhmg n@i dug mh Dgi hoi & d6ng giao 
cho d& tlm giai p ~ p  thw bib. ~h~ ~ i & n  bgc t6 ch6@ bib di&u w h o ~  
dong k i d  doanh hang my, tuy thh htnh chung c h  ta tnrlrng tmng n&n 2017 vh 
d n k h 6 ~ n h ~ ~ a n & h s n h ~ d ~ d l \ r c ~ h g n h w p t c h i  ti&u~qinhu$n 
sau thd I& Dqi hoi c6 dbng clH giao. 

4. Kih nghi 
- ~ h d n ~ n ~ ~ ~ c a o c 6 n ~ t 8 c ~ ~ ~ v ~ d i & u ~ d ~ m b 8 o t g o & h k ~ t 8 i d a  

v ~ p h a t h u ~ n a n g l ~ c k d ~ i  n g i ~ & l @  d i & \ ~ d i C x h ~ t y p M t & 6 n d j n b ,  &t 

v h w  d c  chi tieukinhdoanh, tAi c h ~ n h ~ d ~ i  ddngddbggiao ,  &m b8o lpi ich 
h q p p h a p & d a c h o ~ & l g t y v ~ c 8 d g n g c ~ ~ t y .  

- ~ i b  ~ J C  hoen thi$n he &ng chc quy hiob, quy the hi& 06 phh hpp vbi Lu$t doanh 
@$p, ~ i & u  16 CBng ty, ctIc quy d d  bib W lih quan, v8n b h  nOi cho phb 
hqp vdi tinb hinh thyc d dsm bib bqp dbng lrinh doanh c h  Cbng ty c6 hi@ qu8, 

t h p b i ~ n d e n g ~ i e u l c ~ t y v ~ d e o g ~ h a p i ~ t  
- Tw dieu ki@ th* lqi cho h q t  a n g  cSa Ban kibm soat them d h g  quy djnh bPn 

nguyen tkc phbng n g h  ban && sai sbt troq mgi hogit dong nhh 118 hoqt @g t8i 
c w .  

I I 



- Lu& h a n k  h'ghiip sb 68/2014lQHi3 dtcpr w f c  Mi m&c CGng hod xb Mi chi rsghib fi$t 

Nam t h 6 g  qua lo& 26/11/2014; 

LMf chhg Udn d 7W200WQHIl QUA Mi m& C4ng hda xa' h@i chi nghj. Vj41 
Nam tMng qua ng& 29IW2006; Lu@ sh 62/2010/QH12 ngdy 24/11/2010 slba dhi bo* sung 
mot s& di& L@ chhg M n ;  

Ngh f sd 5W201WCP ngdy 20/07/2012 c i a  Chhhphi guy dirrh chi tidt v& h t h g  d& 
thi himk L U ~ C  chtkg M n  vti Lz@t srja ddl, b& sung m@r d diiu ah Lu@t chhg &oh; Ngh# 
Gnh sh 6W2015/ND-CP ngdy 26/06/2015 miu d&i M* sung m@t sb di& cria Nghl d M  sb 
58n012MD-CP; 

Hai dhg q u h  td kinh trlnh Dgi h?i d8ng c6 d6ng thting qua Bgo c8o t8i chhh nhn 2017 c h  

C8ng ty da & q ~  kihn toan bbi Gang ty TNHH ~ i & n  t o h  vB Tu vh A&C, 

Bho d o  tAi chinh ki&n t& n&m 2017 d?I d m  c8ng bg tMng tin th%o quy djnh, dBng th&i duqc 
dhg titi t&n bang tMng tin dien tir ciaa CGng ty, bao gbm c8c nai dung: 

1. Bb&ki&mtoBnt@cl9p; 
2. ~h~&dBik&toafi~in@y3lll~2017; 
3. ~ g o c 8 o ~ h ~ h h @ @ n ~ k i n h d o a n h n h 2 0 1 7 ;  
4. I340 c8o Luu chuy6n ti& G; 
5 .  muy& minh Bho d o  thi chfnh. 

Hoi dbng q u h  td khh ginh &ti hbi d h g  d U h g  th6ng qua 

rdd f#u &.nb k h :  

BCTC dd hdm tu&n nbm 201 7 

Nd ~hd)r: 
- IWQT, BK;S lLd& bcjo do; 
- D m D  "dd thdng qua" 



CQNG H ~ A  fi HQI N G ~  Vl$T NAM 
IQp - TV do - Hgnh phic 

* * * -  
TP.HCM, n a y  26 t h h g  04 n h  201 8 

L@t chhg k h d n  s& 70/2006/QHl I drc~c Q& hdi d c  C6ng hb4 d h4i chi ngh1"a Vi#t 
Nam tEng qua ngdy 29/06/2006; Ludt s6 62/2010/QH12 ng* 244 1/2010 sria &i b6' sung 
met d biiu Lu$ c h h g  Rhorin; 

Nghj djnh s& 5812012ND-CP ngcj 20/07/2012 coia Chinhphzi quy djnh chi rib? vci. M g  &n 
thi Mnh Wt chhg  M n  d Lu4t s h  ddi, b& sung m6t sd diiu nia La@ c h h g  M n ;  Nghj 
dinh sd 6W2015ND-CP ng* 26/06/2015 sku ddi bof sung nt@ s$ ddu cda Nghf dink sh 
~ ~ o ~ ~ D - c F ;  

~ i #  4 d chtk vd b q t  deng cia C&g ry cdPhdn V& tdi vd Djch Hring Hhi; 

Brio cdo tiri chinh da hint todn fqj  ih& d i h  31/12/2017 clia Cdng ty 

1. P h m g  in phan phhi 1qi nhaQn a i m  2017: 

STT 

1 

2 

3 

4 

6 

NQi dung 

~ g i n h ~ s a u t h u ~ n h 2 0 1 7  

Trich I@p 4 c  Qug 

Lgi nhu& giB Igi chua ph&n ph6i tir cite n&n tmb 

~ & l ~  I q i  nhuh dimg chia c6 tirc cho ch d h g  

Chia d tirc nhn 2017 cho dc c8 d8ng (d phi& 
luuhlinhdh31/12/2017~:2.317.924cp) 

Lqi nhuh &n lqi sau khi chia c& & 

Tj. @ (%) 

1 00% 

30% 

Thhnb tihn (d&ng) 

16.965.79 1.536 

0 

76.563 h30.704 

93.529.422.240 

6.953 -772.000 

86.575.650.240 



Tbbi gian thy0 hi@ chia d Nc: 

HOi dbng q u h  tri Wnh trhh Dgi hQi dhng d d h g  mdng qua 



W N G  H ~ A  a HOI CHfJ N G ~  V@T N A M  
D@ IQp - TV do - Bgnh ph6c 

* * * -  
TPHCM, n@y 26 thhg 04 n h  20 I 8 

TO T R m  

D$r HQI B ~ N G  ~6 D ~ N G  T ~ & G  N&N N& 2017 

(Kh chqn Cdrtg ty kidm folin cho ndm tdi chinh 2018) 

- o i ~ ~ r d ~ h t b c v c 5 ~ t d ~ ~ c ~ ~ r r c ~ ~ ~ y c B ~ v ~ t & ~ ~ j ~ ~ ~ ~ m ;  

Vi+c Iw chon c h g  iy k h  tob &a TRA-SAS pMi thba m h  & di& kib MU: 

Do DHDtX chgn 1~ ngay tqi D W X D  thuhg n i h .  

- chiphikihtoanhqplf. 

p h h ~ # n t A i  vl ~ i c h  Z U L ~ ~ H P ~  k h h t r h h ~ g i  h&Uhgcdd6ngxem x&cetngqurvi@c hy 
quybcho ~ a j  d & l g q ~ t r j  & ~ n  m$ttrong&~ngtyk&ntoandudi &y&4iqmhi@ui@ 
k h  toan h b  c8o t3ii Mnh cho TRA-SAS theo quy t@h phap lugt trmg n8m t8i ehhh 201 8: 



C W G  H ~ A  a HQI ~m M G H ~  V@T NAM 
1Qp - Tv do - Hqnh phhc 

* * * -  
TP.HCM, ngay 26 thhg 04 d m  20!8 

mTRhH 

DM HQI MNG c6 DONG THU~NG N&N N& 2017 

(7% ndng qua thir Iao HDQT vd BKS ndm 201 7 vri kd hwch thic lao nim 2018) 

HOi d8ng q u h  kjnh trinh Bqi h@i dng cb d8ng xem x&t YA tbhng qua thh lao HDQT, BKS 
n h  2017 vh a m h  x i b  2018 nhu sau: 

1. Thh lao EBQT, BKS n im 2017: 

Chi phi hoqt @ng cfia H@i dhng q u h  trj vB Ban bdrn soat n&n 20 17 nhu sau: 

a) ~ i r t h h g  0112017 d& ~ ~ 0 5 1 2 0 1 7  

i Thh lm dmg quh  t i :  

- ~&ngdthhhvihHDQT: 03 thhh v h .  

- ~ 8 o g  d thhh vib nb$n thh b: 03 thhb vih.  

- Chd tjch HBQT (0 I): 7.000.000 d & l w g  

- Thanh vMn (02) : S.ocrO.ooO &@lhg 

~ 8 n g  thl Iao HDQT 05 tbhg du nPm 2017: 85.000.000 dang/n&m. 

4 TM lao Ban kih soh1 

- ~ 6 n g  s6 thsnh v i h  BKS: 03 thsnh v%n 

- ~ 6 n ~  d w vi€n I&$ thl lao: 03 ddnh vih 

- T ' v i h ( 0 2 ) :  300.000 &ghhhg. 

~ 6 a g  t h l  lao BKS 05 t h h g  dhu n3im 2017: 5.5@0.000 danghfirn. 

b) ~b thang 06~~017 d h  thhg 122017 

4 Thh lm Hoi dmg qwh trj: 
- ~ 6 n g  d thhh vih HDQT: 03 thanh vi8n. 

- ~ h n ~  sh Wnh vi& nh& thb lao: 03 thhh vi& 

- Chfi tjch HDQT (0 1): l O , ~ . O O O  d@th&ng 

- ThBnh v i h  (02) : 9.000.000 &ng&hg 

~ 8 n g  tha ho HBQT 07 thhng cu6i a m  2017: 1%.000,0W dbng/nam. 



9 ~ h h  lao I3m kih su#t 

- ~ 6 n g  s6 thhh v h  BKS: 03 W vi& 

- T & I ~  d thhh vih &&I thil !m: 03 thanh v i h  

- T&g Ban k i h  sp$lt: 1 ,OW.WO d&ng/thing 

- Thanhvih(02): SOO~OOO d8nSCtfihg. 

~b~ thil lao B I B  07 t h g  cudi n8m 2017: 18.200,M d&i@nhu. 

Nhu v+y: 

- ~ f m g  thh Ira EDQT nPm 2417: 281.000.000 dnglngrn 

- T ~ I ~  the lao BKS n h  M17: 23.700.000 deng/drn 

I 
2. hqch  thQ lao HDQT, BKS d m  2010: 

J Thh 1PO EI@ dsog qaih trj: 

- Chfi tich HDQT 

- Thiwlvih 

4 Thh lao Ban kern d t  

- ~rvbng ~ a n k i h ~ h  : 1,200.000 dBngt&g 

- ThBnhvih : I.OOO.OMl U h g t h h g .  

HQi dbng qubn trj kinh trinh Dgi hei d&rg d d8ng Wng qua 

Trh tqng kinh Mnh. 

I 
Nd nhb:  
- HDQT, BKT ''d brso c h "  

- DHDCD "dd tMng qua" 

I 



- Lu$ h u n k  Nghf#p sd 6W2014/QHI3 &rpc Qdc  hei d c  Ceng hod xd &i chi nghh Vitt 
Nam thdng quu ng& 26/11/2014; 

- Nghf &nh d' 7Il2017NBCP ngrj W/06;/2017 H d n g  d h  vd p i n  trj Cbng ty Lip &ng d h  
& C6ng ty dqi chring; 

- pi& l6 t i  c h k  v& hoqf d&g ah C6ng cdphAn V@I tai vd Djch yr Hiing Hi i ;  

Ngay 22/09/2017, BG TAi chinh ban hhnh TMng tu s6 95n017m-BTC h h g  dsrn mot sg d i h  
cha Nghi Bjnh s8 7 1/2017/NDXP. C h  c3 theo quy djnh Qi ~ i & u  3, Thdng tu 95/20 17m-BTC: 
"Cdng ty dqj chting thorn chi& ~ i &  I# mi& fqi Phy lvc sh 01 Tkdng ftr nrj d i  xdy dpg 0ith I$ 
C6ng ty, ddin b h  phi h q  v&i Quy djnh nia Lu4: d u i d  nghiep, Lu@ c h g  khorin, Nghl &h s6 
71/2017/ArD-CP c ia  Chinh phri hu&ng d& vd e n  tH cdng ty tip @tg dbi v& C6ng ty dqi c&g 
vri qtp &nh phbp lu41 hi& hdnh. " 

Tdn cu sb 66, nhh tqo ti& d& v h g  chb cho hoqt dong c6a Cbng ty c5lng n h h  a m  bAo tuh 
thil d h g  & quy djnh c h  phAp lug6 Hei &ng quh tfi d t i h  h h h  chinh s h  ~ i & u  1+ CBng ty 
theo d h g  ~ i &  14 m h  ban hanh kkn thco Thdng tu d 95/2017/IT-BTC. Kinh t inh Dgi bei d h g  
c6 ddng xem thbng qua vi& sira d8i ~ i & u  l+ Cbng ty the0 n4i dung duqc dinh k&m theo Tb 
trinh. 

Tlii r i a  * h  k k  

- & thao ~ i k u  lf;  

- Bdng idm t dt m& sd n$i dung s ria d&; 

&L&&E 
- HWT, BKS "dk bdo cdo: 



1 
 

MỘT SỐ THAY ĐỔI CHỦ YẾU BẢN DỰ THẢO ĐIỀU LỆ  

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI 

 

STT 
VẤN ĐỀ 

THAY ĐỔI 
ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI NĂM 2018 

GIẢI THÍCH 

(Lý do, mục đích thay đổi, cơ sở pháp lý,…) 

1 Mục tiêu 

hoạt động 

của Công ty 

Quy định tại Điều 3 Điều lệ Bổ sung thêm nội dung tại Khoản 1 Điều 3  

như sau : 

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Mã 

ngành: 5210) 

- Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 

(Mã ngành: 5022) 

- Vận tải hàng hóa hàng không (mã 

ngành 5120) 

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho 

vận tải đường sắt và đường bộ (Mã 

ngành: 5221) 

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho 

vận tải đường thủy ( Mã ngành 5222) 

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho 

vận tải hàng không ( mã ngành 5223) 

- Bốc xếp hàng hóa (Mã ngành: 5224) 

Nhằm mục tiêu đẩy mạnh phạm vi hoạt động kinh 

doanh, góp phần tăng trưởng doanh thu và lợi 

nhuận của Công ty 

2 Quyền của 

cổ đông 

Quy định tại Điều 11 Điều lệ 

 

Bổ sung thêm nội dung tại Điểm f Khoản 2 

Điều 11 như sau: 

“f) Tiếp cận thông tin về danh sách cổ đông 

có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông;” 

Sửa đổi theo Khoản 2 Điều 12 Điều lệ mẫu đính 

kèm TT 95/2017/TT-BTC:”2. Cổ đông phổ thông 

có các quyền sau: 

… f) Tiếp cận thông tin về danh sách cổ đông có 

quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông;…” 

3 Triệu tập 

Đại hội 

đồng cổ 

đông bất 

thường 

Điểm c Khoản 3 Điều 13 quy định: 

“c) Khi số thành viên của Hội đồng quản 

trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy 

định hoặc ít hơn một nửa số thành viên 

quy định trong Điều lệ; 

Sửa đổi nội dung tại Điểm c Khoản 3 Điều 13 

như sau: 

“c) Khi số thành viên của Hội đồng quản trị, 

Kiểm soát viên ít hơn số thành viên mà luật 

pháp quy định hoặc ít hơn 1/3 số thành viên 

Sửa đổi theo Điểm c Khoản 3 Điều 14 Điều lệ mẫu 

đính kèm TT 95/2017/TT-BTC:”… Số thành viên 

Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng 

quản trị, Kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo 

quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội 

đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với 
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quy định trong Điều lệ; …” số thành viên quy định tại Điều lệ này;…” 

4 Các vấn đề 

ĐHĐCĐ 

thường niên 

và bất 

thường 

quyết định 

Điểm l Khoản 2 Điều 14 quy định: 

“l) Quyết định giao dịch bán tài sản 

Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch 

mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị 

tài sản của Công ty và các chi nhánh của 

Công ty được ghi trong báo cáo tài 

chính gần nhất được kiểm toán;” 

Sửa đổi nội dung tại Điểm l Khoản 2 Điều 14 

như sau: 

” l) Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty 

hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 

35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và 

các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo 

cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;” 

Sửa đổi theo Điểm c Khoản 3 Điều 15 Điều lệ mẫu 

đính kèm TT 95/2017/TT-BTC:  

“l. Quyết định giao dịch đầu tư/bán số tài sản có 

giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công 

được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã 

được kiểm toán;…” 

5 Nhiệm vụ 

Người triệu 

tập ĐHĐCĐ 

phải thực 

hiện  

Điểm a Khoản 2 Điều 17 quy định:  

“a) Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ 

điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại 

hội chậm nhất ba mươi (30) ngày 

trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội 

đồng cổ đông; chương trình họp, và 

các tài liệu theo quy định phù hợp với 

luật pháp và các quy định của Công 

ty;” 

Sửa đổi nội dung tại Điểm a Khoản 2 Điều 17 

như sau: “a) Chuẩn bị danh sách các cổ đông 

đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội 

đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền 

dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập 

không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày 

gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ 

đông;” 

Sửa đổi theo Điểm a Khoản 2 Điều 18 Điều lệ mẫu 

đính kèm TT 95/2017/TT-BTC:” a. Chuẩn bị danh 

sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết 

tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có 

quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập 

không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi 

thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;” 

6 Thể thức 

tiến hành 

họp và biểu 

quyết tại 

ĐHĐCĐ 

Quy định tại Điều 19 Điều lệ. Bổ sung nội dung tại Khoản 5 Điều 19 như 

sau: “5. Chương trình và nội dung cuộc họp 

phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua 

trong phiên khai mạc. Chương trình phải 

xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng 

vấn đề trong nội dung chương trình họp.” 

Bổ sung theo nội dung tại Khoản 5 Điều 20 Điều 

lệ mẫu đính kèm TT 95/2017/TT-BTC. 

7 Thông qua 

quyết định 

của 

ĐHĐCĐ 

Quy định tại Điều 20 Điều lệ như sau: 

“1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 

2 Điều 20, các quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ 

được thông qua khi có từ 51% trở lên 

tổng số phiếu bầu của các cổ đông có 

quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc 

thông qua đại diện được ủy quyền có 

mặt tại Đại hội đồng cổ đông: 

Sửa đổi Điều 20 như sau: 

“1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, 

Khoản 3 Điều 20, các quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được 

thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu 

bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có 

mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy 

quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông: 

a) Thông qua báo cáo tài chính năm; 

Sửa đổi và bổ sung theo nội dung tại Điều 21 Điều 

lệ mẫu đính kèm TT 95/2017/TT-BTC. 
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a) Thông qua báo cáo tài chính năm; 

b) Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn 

của công ty; 

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay 

thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng 

quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều 

hành. 

 

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ 

sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng 

cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại 

hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch 

mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi 

nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên 

tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo 

Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm 

toán được thông qua khi có từ 65% trở 

lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có 

quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc 

thông qua đại diện được uỷ quyền có 

mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong 

trường hợp tổ chức họp trực tiếp) 

hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu bầu 

của các cổ đông có quyền biểu quyết 

chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý 

kiến cổ đông bằng văn bản). 

b) Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của 

công ty; 

c) Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành 

viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo 

cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng 

giám đốc điều hành. 

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban 

kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại 

khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp. 

3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, 

loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào 

bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, 

giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các 

chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên 

tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo 

cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được 

thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu 

bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt 

trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ 

quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. 

 

 

 

 

4. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu 

lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông 

qua nghị quyết đó không được thực hiện 

đúng như quy định. 

8 Yêu cầu Quy định tại Điều 23 Điều lệ như sau: Sửa đổi như sau: Sửa đổi và bổ sung theo nội dung tại Điều 24 Điều 
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hủy bỏ 

quyết định 

của 

ĐHĐCĐ 

“Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể 

từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội 

đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả 

kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ 

đông, cổ đông, thành viên Hội đồng 

quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 

Tổng giám đốc điều hành có quyền yêu 

cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ 

bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

trong các trường hợp sau đây: 

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại 

hội đồng cổ đông không thực hiện đúng 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp và 

Điều lệ Công ty. …” 

“Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ 

ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ 

đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý 

kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên 

Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 

Tổng giám đốc điều hành, cổ đông hoặc nhóm 

cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 11 Điều 

lệ này có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài 

xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng 

cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng 

văn bản không thực hiện đúng theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này…” 

lệ mẫu đính kèm TT 95/2017/TT-BTC. 

9 Thành phần 

và nhiệm kỳ 

của thành 

viên HĐQT 

Quy định tại Khoản 1 Điều 24. Bổ sung thêm nội dung vào Khoản 1 Điều 24 

như sau:” 1. Số lượng thành viên Hội đồng 

quản trị ít nhất là 3 người và nhiều nhất là 

mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội 

đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của 

thành viên Hội đồng quản trị không quá năm 

(05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể 

được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị 

không điều hành phải chiếm ít nhất một 

phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng 

quản trị…” 

Bổ sung theo quy định Khoản 2 Điều 26, Điều lệ 

mẫu đính kèm Thông tư 95/2017/TT-BTC: 

” Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: 

[Đối với công ty đại chúng chưa niêm yết] Tổng số 

thành viên Hội đồng quản trị không điều hành 

phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số 

thành viên Hội đồng quản trị. Trường hợp công ty 

đại chúng chưa niêm yết hoạt động theo mô hình 

quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 Luật doanh 

nghiệp, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của 

công ty đồng thời phải đảm bảo ít nhất một phần 

năm (1/5) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là 

thành viên độc lập. Trường hợp số thành viên Hội 

đồng quản trị của công ty có ít hơn (05) năm 

người, công ty phải đảm bảo có một thành viên 

Hội đồng quản trị là thành viên độc lập…..”  

Đồng thời, tại khoản 2 Điều 13 Nghị định 

71/2017/NĐ-CP cũng quy định như sau: 

“2. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại 
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chúng cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên 

điều hành và các thành viên không điều hành. Tối 

thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị 

phải là thành viên không điều hành.” 

10 Tư cách 

thành viên 

HĐQT 

Quy định tại Khoản 4 Điều 24. Bổ sung thêm nội dung tại Điểm f và g 

Khoản 4 Điều 24 như sau: 

“f) Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi 

cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội 

đồng quản trị; 

g) Các trường hợp khác theo quy định của 

pháp luật và Điều lệ này.” 

Bổ sung theo nội dung tại Khoản 3 Điều 26 Điều 

lệ mẫu đính kèm TT 95/2017/TT-BTC. 

11 Bổ nhiệm 

tạm thời 

thành viên 

HĐQT 

Quy định tại Khoản 5 Điều 24 như sau:” 

5. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm 

người khác tạm thời làm thành viên Hội 

đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát 

sinh và thành viên mới này phải được 

chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông 

ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội 

đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm 

thành viên mới đó được coi là có hiệu 

lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ 

nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội 

đồng quản trị mới được tính từ ngày việc 

bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc 

nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong 

trường hợp thành viên mới không được 

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi 

quyết định của Hội đồng quản trị cho 

đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng 

cổ đông có sự tham gia biểu quyết của 

thành viên Hội đồng quản trị thay thế 

vẫn được coi là có hiệu lực.” 

Nội dung này được lược bỏ trong Dự thảo 

Điều lệ sửa đổi. 

Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư 95/2017/TT-BTC 

không đề cập. 

12 Chủ tịch 

HDQT kiêm 

Quy định tại Khoản 1 Điều 26 như sau: 

”1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng 

Lược bỏ nội dung tại Khoản 1 Điều 26 như 

sau:  

Lược bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 12, Nghị 

định 71/2017/NĐ-CP:  
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VẤN ĐỀ 

THAY ĐỔI 
ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI NĂM 2018 

GIẢI THÍCH 

(Lý do, mục đích thay đổi, cơ sở pháp lý,…) 

nhiệm TGĐ quản trị phải lựa chọn trong số các thành 

viên Hội đồng quản trị để bầu ra một 

Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ 

đông quyết định khác, Chủ tịch Hội 

đồng quản trị không kiêm nhiệm chức 

vụ Tổng giám đốc điều hành của Công 

ty. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị 

kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều 

hành phải được phê chuẩn hàng năm 

tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.” 

“1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng 

quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên 

Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch.” 

”Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm 

nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của 

cùng 01 công ty đại chúng.” 

13 Triệu tập 

họp HĐQT 

Nội dung quy định tại Điều 27 Điều lệ: 

“2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu 

tập các cuộc họp Hội đồng quản trị 

thường kỳ, lập chương trình nghị sự, thời 

gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) 

ngày trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch 

có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy 

cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải 

họp một (01) lần. 

… 

7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải 

được gửi trước cho các thành viên Hội 

đồng quản trị ít nhất năm (05) ngày 

trước khi tổ chức họp, các thành viên 

Hội đồng có thể từ chối thông báo mời 

họp bằng văn bản và việc từ chối này có 

thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp 

Hội đồng phải được làm bằng văn bản 

tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ 

chương trình, thời gian, địa điểm họp, 

kèm theo những tài liệu cần thiết về 

những vấn đề được bàn bạc và biểu 

quyết tại cuộc họp Hội đồng và các 

phiếu bầu cho những thành viên Hội 

đồng không thể dự họp. 

Sửa đổi nội dung tại Khoản 2, Khoản 7, 

Khoản 8 Điều 27 như sau: 

“2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập 

các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ, 

lập chương trình nghị sự, thời gian và địa 

điểm họp ít nhất năm (05) ngày làm việc 

trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu 

tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng 

ít nhất là mỗi quý phải họp một (01) lần. 

… 

7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải 

được gửi trước cho các thành viên Hội đồng 

quản trị ít nhất năm (05) ngày làm việc trước 

khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có 

thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản 

và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. 

Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng 

văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ 

chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm 

theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề 

được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội 

đồng và các phiếu bầu cho những thành viên 

Hội đồng không thể dự họp. 

 

Sửa đổi và bổ sung theo nội dung tại Điều 30 Điều 

lệ mẫu đính kèm TT 95/2017/TT-BTC. 



7 
 

STT 
VẤN ĐỀ 

THAY ĐỔI 
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GIẢI THÍCH 

(Lý do, mục đích thay đổi, cơ sở pháp lý,…) 

… 

8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

lần thứ nhất chỉ được tiến hành các quyết 

định khi có ít nhất 3/3 thành viên Hội 

đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc 

thông qua người đại diện (người được uỷ 

quyền). 

Trường hợp không đủ số thành viên dự 

họp theo quy định, cuộc họp phải được 

triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) 

ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ 

nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến 

hành nếu có 2/3 thành viên Hội đồng 

quản trị dự họp. 

… 

14. Chủ tịch Hội đồng quản trị có 

trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội 

đồng quản trị cho các thành viên và biên 

bản đó là bằng chứng xác thực về công 

việc đã được tiến hành trong các cuộc 

họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội 

dung biên bản trong thời hạn mười (10) 

ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp 

Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng 

Việt và phải có chữ ký của tất cả các 

thành viên Hội đồng quản trị tham dự 

cuộc họp hoặc Biên bản được lập 

thành nhiều bản và mỗi biên bản có 

chữ ký của ít nhất một (01) thành viên 

Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp. 

…. 

8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần 

thứ nhất chỉ được tiến hành các quyết định 

khi có ít nhất 3/4 thành viên Hội đồng quản 

trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại 

diện (người được uỷ quyền). 

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp 

theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập 

lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ 

ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp 

triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một 

nửa (1/2) thành viên Hội đồng quản trị dự 

họp….” 

… 

 

14. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách 

nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản 

trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng 

chứng xác thực về công việc đã được tiến 

hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến 

phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn 

mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên 

bản phải có chữ ký của chủ tọa và người 

ghi biên bản.” 

 

 

 

 

Bổ sung nội dung tại Điểm e Khoản 9 Điều 

27 như sau: “e) Kiểm soát viên có quyền 

dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền 

thảo luận nhưng không được biểu quyết.” 
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GIẢI THÍCH 

(Lý do, mục đích thay đổi, cơ sở pháp lý,…) 

14 Quyền và 

nghĩa vụ 

Ban kiểm 

soát 

Quy định tại Khoản 1 Điều 33 Điều lệ. Sửa đổi như sau: 

“1. Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa 

vụ theo quy định tại Điều 165 Luật doanh 

nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau: 

a) Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ 

đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập 

thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của 

công ty; 

b) Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt 

động giám sát của mình; 

c) Giám sát tình hình tài chính công ty, 

tính hợp pháp trong các hoạt động của 

thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám 

đốc, người quản lý khác, sự phối hợp hoạt 

động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng 

quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông; 

d) Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm 

pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của 

thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám 

đốc và người điều hành doanh nghiệp 

khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội 

đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám 

(48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm 

chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc 

phục hậu quả; 

e) Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định của Luật doanh nghiệp. 

f) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy 

định của pháp luật và Điều lệ này.” 

Sửa đổi và bổ sung theo nội dung tại Khoản 1 Điều 

38 Điều lệ mẫu đính kèm TT 95/2017/TT-BTC. 

15 Cuộc họp 

của Ban 

kiểm soát 

Quy định tại Khoản 3 Điều 33 Điều lệ: 

“3. Ban kiểm soát có thể ban hành các 

quy định về các cuộc họp của Ban kiểm 

Sửa đổi như sau: 

“3. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy 

định về các cuộc họp của Ban kiểm soát và 

Sửa đổi theo nội dung tại Khoản 3 Điều 38 Điều lệ 

mẫu đính kèm TT 95/2017/TT-BTC. 
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(Lý do, mục đích thay đổi, cơ sở pháp lý,…) 

soát và cách thức hoạt động của Ban 

kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối 

thiểu hai (02) lần một năm và số lượng 

thành viên tham gia các cuộc họp tối 

thiểu là hai (02) người.” 

cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban 

kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một 

năm và số lượng thành viên tham gia các 

cuộc họp từ hai phần ba (2/3) tổng số Kiểm 

soát viên trở lên. 

16  Quy định tại khoản 4 Điều 2 điều lệ: 

“4. Chủ tịch Hội Đồng quản trị  là đại 

diện pháp luật công ty” 

Sửa đổi như sau: 

“4. Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc điều 

hành là Đại diện pháp luật công ty” 

 

(*) Lưu ý: các nội dung được bôi đậm là các nội dung được chỉnh sửa, bổ sung so với các nội dung gốc. 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức 

chính thức vào ngày ...  tháng ...  năm ....  

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ 

Điều 1. Giải thích thuật ngữ 

1. Trừ trường hợp các điều khoản hoặc ngữ cảnh của Điều lệ này quy định khác, các thuật 

ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau: 

a) “Công ty” là Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải; 

b) “Vốn điều lệ” là tổng giá trị mệnh giá số cổ phần đã phát hành mà các cổ đông đã 

thanh toán đủ và được ghi vào Điều lệ công ty; 

c) “Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 

2010; 

d) “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước 

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

e) “Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) lần đầu; 

f) “Người quản lý Công ty” là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám 

đốc và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm; 

g) “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau theo quy định của 

Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp; 

h) “Cổ đông lớn” là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ năm phần trăm (5%) trở 

lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;  

i) “Việt Nam” là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

j) “UBCKNN” là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

2. Trong Điều lệ này, việc tham chiếu tới bất kỳ điều khoản hoặc văn bản nào sẽ bao gồm 

cả những văn bản sửa đổi hoặc thay thế của điều khoản hoặc văn bản đó. 

3. Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ) được đưa vào để thuận tiện cho việc theo dõi và 

không ảnh hưởng tới ý nghĩa, nội dung của Điều lệ. 

4. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán 

sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh. 
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II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI 

HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

Điều 2. Tên, hình thức pháp lý, trụ sở, cơ cấu tổ chức và thời hạn hoạt động của Công 

ty 

1. Tên Công ty:  

a) Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ 

HÀNG HẢI 

b) Tên Tiếng Anh: TRACIMEXCO - SUPPLY CHAINS AND AGENCY 

SERVICES J.S COMPANY 

c) Tên viết tắt: TRA-SAS 

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

Việt Nam. 

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là  

a) Địa chỉ trụ sở chính: 34 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến thành, Q1, Tp. HCM; 

b) Điện thoại: (028) 39250 222   Fax: (028) 3925 0555 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Tổng giám đốc điều hành) là đại diện pháp 

luật cho công ty. 

5. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực 

hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị 

và trong phạm vi luật pháp cho phép. 

6. Thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn, trừ 

trường hợp chấm dứt hoạt động trước thời hạn hoặc gia hạn hoạt động theo quy định tại 

Điều lệ này. 

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

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty 

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là : 

- Khu du lịch sinh thái (không hoạt động tại trụ sở); 

- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế, Mua bán vật liệu điện; 

- Mua bán hàng thực phẩm; 

- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Mua bán chất diệt khuẩn, diệt côn trùng 

dùng trong gia đình (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh). Mua bán đồ dùng cá nhân và 
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gia đình, mỹ phẩm, chất xử lý mùi không khí, chất tẩy rửa, kim khí điện máy, dụng cụ 

thể thao (trừ súng đạn thể thao và vũ khí thô sơ), đồ chơi trẻ em (trừ đồ chơi có hại 

cho tính cách giáo dục nhân cách của trẻ)...; 

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; 

- Sản xuất chất diệt khuẩn, diệt côn trùng dùng trong gia đình; 

- Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương; 

- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; 

- Mua bán phụ tùng xe có động cơ, các loại máy móc thiết bị; 

- Mua bán vật liệu xây dựng. Mua bán gỗ nhập khẩu và gỗ rừng trồng, giấy, sản phẩm 

từ giấy; 

- Nhà hàng và dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; 

- Vận tải bằng xe buýt; 

- Đại lý vận tải đường biển; Đại lý vận tải và giao nhận hàng hóa; 

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi 

thuê; 

- Bán buôn đồ uống; 

- Mua bán nguyên vật liệu, vật tư, phụ liệu phục vụ sản xuất thuốc lá, hóa chất, ngành 

in, ngành công nghiệp, ngành nông, lâm, ngư nghiệp; 

- Sản xuất vật liệu xây dựng; 

- Kinh doanh khách sạn; 

- Bảo dưỡng, sửa chữa xe có động cơ và ôtô, xe máy, phụ tùng xe có động cơ, các loại 

máy móc thiết bị; 

- Mua bán nông, lâm sản nguyên liệu; 

- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 

- Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán); 

- Môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất; 

- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; 

- Đại lý môi giới, đấu giá; 
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- Dịch vụ khai thuê hải quan; 

- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi; 

- Kinh doanh lữ hành nội đia và quốc tế; 

- Khai thác đá, sỏi, cát, đất sét; 

- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; 

- Bán buôn vải, hàng may sẵn, giầy dép. 

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa. 

- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa. 

- Vận tải hàng hóa hàng không. 

- Hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt đường bộ, đường thủy và hàng 

không. 

- Bốc xếp hàng hóa. 

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là huy động và sử dụng vốn có hiệu quả nhằm thu lợi 

nhuận tối đa, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tăng lợi tức cho cổ đông, đóng 

góp cho Ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh: 

Điều 4. Phạm vi hoạt động kinh doanh 

1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện 

hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty. 

2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho 

phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

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

Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần 

1. Vốn điều lệ của Công ty là 23.236.240.000 đồng. (Hai mươi ba tỷ, hai trăm ba mươi sáu 

triệu, hai trăm bốn mươi ngàn đồng). 

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.323.624 cổ phần với mệnh giá là 

10.000 đồng/cổ phần. 

2. Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp 

với các quy định của pháp luật. 

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông, 
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cổ phần chi phối, cổ phần đặc biệt và cổ phần ưu đãi. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo 

từng loại cổ phần được quy định tại Điều 11 Điều lệ này. 

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại 

hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

5. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 

tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại 

hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội 

đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó 

cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, 

nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều 

kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp cổ phần được bán qua Sở giao 

dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá. 

6. Công ty có thể mua cổ phần do chính công ty đã phát hành theo những cách thức được 

quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần do Công ty mua lại là cổ 

phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với quy 

định của Điều lệ này, Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn liên quan. 

7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật. 

Điều 6. Chứng nhận cổ phiếu 

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

phần sở hữu. 

2. Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu của Công ty và chữ ký của đại diện theo pháp luật của 

Công ty theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp. Chứng nhận cổ phiếu phải ghi rõ số 

lượng và loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ và các thông tin 

khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy 

định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần được cấp 

chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in 

chứng nhận cổ phiếu. 

4. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị hỏng hoặc bị tẩy xoá hoặc bị đánh mất, mất cắp 

hoặc bị tiêu huỷ, người sở hữu cổ phiếu đó có thể yêu cầu được cấp chứng nhận cổ phiếu 

mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi 

phí liên quan cho Công ty. 
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Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác 

Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty (trừ các thư 

chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự) được phát hành có dấu và chữ ký 

mẫu của đại diện theo pháp luật của Công ty. 

Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần 

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy 

định khác. Cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo 

các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền 

lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần 

từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán. 

Điều 9. Thu hồi cổ phần 

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả mua cổ phiếu, 

Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại 

cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không thanh toán 

đầy đủ gây ra cho Công ty. 

2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiếu là bảy (07) 

ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp 

không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi. 

3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn 

trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện. 

4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán. Hội đồng quản trị có 

thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho người đã sở hữu cổ 

phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng 

quản trị thấy là phù hợp. 

5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần 

đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo tỷ 

lệ vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho 

đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng 

chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi. 

6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu 

hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong 

việc gửi thông báo. 
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V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT  

Điều 10. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát 

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

1. Đại hội đồng cổ đông; 

2. Hội đồng quản trị; 

3. Ban kiểm soát; 

4. Ban Tổng Giám đốc điều hành. 

VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

Điều 11. Quyền của cổ đông 

1. Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ 

phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ 

tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty. 

2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau: 

a) Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền 

biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền 

hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa; 

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

c) Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ 

này và pháp luật hiện hành; 

d) Được ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà 

họ sở hữu; 

e) Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cổ đông trong Danh sách cổ 

đông đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin 

không chính xác; 

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

g) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, sổ biên bản họp Đại hội 

đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 

h) Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương 

ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty sau khi Công ty đã thanh toán cho chủ nợ và 

các cổ đông nắm giữ loại cổ phần khác của Công ty theo quy định của pháp luật; 

i) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định của Luật 

Doanh nghiệp; 

j) Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật. 
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(Các quyền đối với các loại cổ phần khác.) 

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên 

tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau: 

a) Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại 

các Khoản 2 Điều 24 và Khoản 2 Điều 32 Điều lệ này; 

b) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy 

định tại Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp; 

c) Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự 

và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông; 

d) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành 

hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; 

phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu 

hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ 

thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ 

đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, 

tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công 

ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; 

e) Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này. 

Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông 

Cổ đông có các nghĩa vụ sau: 

1. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế của Công ty; chấp hành quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 

2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp 

hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy 

quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông. 

3. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định. 

4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần. 

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

6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một 

trong các hành vi sau đây: 

a) Vi phạm pháp luật; 

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

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

Công ty. 

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông 

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

thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường 

niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn 

địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy 

định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính năm và 

dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm toán viên độc lập có thể được mời tham 

dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính năm. 

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

sau: 

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

b) Bảng cân đối kế toán năm, các báo cáo sáu (06) tháng hoặc quý hoặc báo cáo kiểm 

toán của năm tài chính phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu 

kỳ; 

c) Khi số thành viên của Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ít hơn số thành viên mà luật 

pháp quy định hoặc ít hơn 1/3 số thành viên quy định trong Điều lệ; 

d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này yêu cầu triệu 

tập Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải 

nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn 

bản yêu cầu được lập thành nhiều bản, trong đó mỗi bản phải có chữ ký của tối thiểu 

một cổ đông có liên quan; 

e) Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các 

thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các 

nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động 

hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình; 

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

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

a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) 

ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại Điểm c 

Khoản 3 Điều 13 hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm d và Điểm e Khoản 3 

Điều 13; 
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b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định tại Điểm a Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban 

kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp; 

c) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định 

tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, 

nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 này có quyền thay thế Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 

6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp. 

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông có quyền đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến 

hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến 

hành họp Đại hội đồng cổ đông được công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những 

chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại. 

Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 

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

a) Báo cáo tài chính năm được kiểm toán; 

b) Báo cáo của Hội đồng quản trị; 

c) Báo cáo của Ban kiểm soát; 

d) Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty. 

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

sau: 

a) Thông qua các báo cáo tài chính năm; 

b) Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh 

nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức 

mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội 

đồng cổ đông; 

c) Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị; 

d) Lựa chọn công ty kiểm toán; 

e) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm 

soát; 
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f) Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của 

Hội đồng quản trị; 

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

h) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và 

việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba năm đầu tiên kể từ 

ngày thành lập; 

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

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

k) Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại 

cho Công ty và các cổ đông của Công ty; 

l) Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị 

từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi 

trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán; 

m) Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành; 

n) Việc Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị; 

o) Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy 

định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng 

giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài 

chính gần nhất được kiểm toán; 

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

3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây: 

a) Thông qua các hợp đồng quy định tại Khoản 2 Điều 14 khi cổ đông đó hoặc người có 

liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng; 

b) Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó trừ 

trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ 

đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc chào mua công khai 

trên Sở giao dịch chứng khoán. 

4. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra 

thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 15. Các đại diện được ủy quyền 

1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo luật pháp có thể uỷ quyền cho 

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

2. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản 

theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây: 

a) Trường hợp cổ đông cá nhân là người uỷ quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của 

cổ đông đó và người được uỷ quyền dự họp; 

b) Trường hợp người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức là người uỷ quyền 

thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện 

theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp; 

c) Trong trường hợp khác thì giấy uỷ quyền phải có chữ ký của người đại diện theo 

pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp. 

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

khi vào phòng họp. 

3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người uỷ quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định 

đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định đại diện đó 

được xuất trình cùng với giấy uỷ quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của giấy uỷ 

quyền đó (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty). 

4. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 15, phiếu biểu quyết của người được uỷ 

quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường 

hợp sau đây: 

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

hành vi dân sự; 

b) Người uỷ quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định uỷ quyền; 

c) Người uỷ quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc uỷ quyền. 

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về 

một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi 

cuộc họp được triệu tập lại. 

Điều 16. Thay đổi các quyền 

1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu 

lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng 

thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên 

biểu quyết thông qua. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu 

đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ 

đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) giá trị 
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mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như 

nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi (30) ngày sau đó và những 

người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) 

có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền đều được coi là đủ số lượng đại 

biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người 

nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ 

phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp 

nêu trên. 

2. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy 

định tại Điều 18 và Điều 20 Điều lệ này. 

3. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với 

các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc 

phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đổi khi Công ty phát hành 

thêm các cổ phần cùng loại. 

Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội 

đồng cổ đông 

1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu 

tập theo các trường hợp quy định tại Điểm b hoặc Điểm c Khoản 4 Điều 13 Điều lệ này. 

2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây: 

a) Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng 

cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không 

sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông; 

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

c) Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có 

quyền dự họp. 

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố 

trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết 

hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo 

họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại 

hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, 

được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, 

các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ 

đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu 
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không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu 

rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm: 

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

b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội 

đồng quản trị, Kiểm soát viên; 

c. Phiếu biểu quyết; 

d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp; 

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

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền đề 

xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm 

bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày 

khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và 

loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp. 

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến 

Khoản 4 Điều 17 trong các trường hợp sau: 

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

b) Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 5% cổ phần 

phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại Khoản 3 

Điều 11 Điều lệ này; 

c) Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bàn bạc 

và thông qua; 

d) Các trường hợp khác. 

6. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong chương trình 

họp. 

7. Trường hợp tất cả cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham 

dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông, những 

quyết định được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đều được coi là hợp lệ kể cả 

trong trường hợp việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông không theo đúng trình tự và thủ tục 

hoặc nội dung biểu quyết không có trong chương trình. 

Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% 

cổ phần có quyền biểu quyết. 

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ 
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thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ 

đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức 

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành 

khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại 

diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết. 

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần 

thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội 

đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày 

dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không 

phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và 

có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông 

lần thứ nhất. 

Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 

1. Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông 

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

hết. 

2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ 

quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ 

đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến 

hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối 

nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết 

định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ từng vấn đề 

được Chủ toạ thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những 

người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ toạ. 

Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị 

của Chủ toạ nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành. 

3. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền 

tham gia và biểu quyết tại đại hội. Chủ toạ không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ 

đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ 

đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng. 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ toạ các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. 

Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên 

còn lại bầu một người trong số họ làm chủ toạ cuộc họp. Trường hợp không có người có 

thể làm chủ toạ, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội 

đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu 

cao nhất làm chủ toạ cuộc họp. 
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Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển 

Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ 

toạ cuộc họp. 

5. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong 

phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề 

trong nội dung chương trình họp. 

6. Chủ toạ là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài 

chương trình của Đại hội đồng cổ đông. 

7. Chủ toạ đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ 

đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết. 

8. Chủ toạ của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều 

khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để đại hội phản ánh được 

mong muốn của đa số đại biểu tham dự. 

9. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được 

uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh 

thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không chịu tuân thủ 

những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, Người triệu tập họp Đại 

hội đồng cổ đông sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ 

đông hoặc đại diện nêu trên tham gia đại hội. 

10. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể 

tiến hành các biện pháp thích hợp để: 

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

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

c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. 

 Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp 

nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy 

vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác. 

11. Trong trường hợp tại Đại hội đồng cổ đông có áp dụng các biện pháp nêu trên, Người 

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông khi xác định địa điểm đại hội có thể: 

a) Thông báo đại hội được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và chủ toạ đại hội 

có mặt tại đó (“Địa điểm chính của đại hội”); 

b) Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không dự họp được 

theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với địa điểm 
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chính của đại hội có thể đồng thời tham dự đại hội; 

 Thông báo về việc tổ chức đại hội không cần nêu chi tiết những biện pháp tổ chức 

theo Điều khoản này. 

12. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham gia 

đại hội ở địa điểm chính của đại hội. 

Hàng năm Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. Đại hội đồng cổ 

đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 

Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng 

cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu 

bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được 

ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông: 

a) Thông qua báo cáo tài chính năm; 

b) Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty; 

c) Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và 

báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành. 

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại 

khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp. 

3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, 

loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh 

nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 

35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được 

kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền 

biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội 

đồng cổ đông. 

4. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua 

nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định. 

Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông 

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 
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1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, kể cả các 

vấn đề quy định tại khoản 2, Điều 143 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13. 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo 

quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa 

chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho 

các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười 

lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. 

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

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi 

đăng ký kinh doanh của Công ty; 

b) Mục đích lấy ý kiến; 

c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc 

chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, 

quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại 

diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu 

biểu quyết của cổ đông; 

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

e) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với 

từng vấn đề lấy ý kiến; 

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

g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của 

Công ty. 

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

diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. 

Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai 

được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn 

đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ. 

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban 

kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm 

phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 

c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số 

phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ 

đông tham gia biểu quyết; 

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

e) Các quyết định đã được thông qua; 

f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của 

Công ty, người kiểm phiếu và của người giám sát kiểm phiếu. 

 Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải 

liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu 

trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không 

trung thực, không chính xác. 

6. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai 

mươi tư (24) giờ và gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết 

thúc kiểm phiếu. 

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông 

qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ 

sở chính của Công ty. 

8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số 

cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá 

trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại 

hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công 

ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười 

lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông 

được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ 

đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định 

trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, 

có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký và được lập theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp 

và văn bản uỷ quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
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Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng 

cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành 

viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cổ đông hoặc 

nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền yêu cầu Toà án hoặc 

Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau 

đây: 

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn 

bản không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. 

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

này. 

Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ theo quyết định của Toà án hoặc 

Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ có thể xem xét tổ chức 

lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ này. 

VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 3 người và nhiều nhất là mười một (11) 

người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội 

đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại 

với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành 

phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) 

tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng 

viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng 

số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% 

được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng 

viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% 

được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) 

ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 

90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

3. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn 

không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử 

viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản 

trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử 
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viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua trước khi tiến hành đề cử. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các 

trường hợp sau: 

a) Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản 

trị; 

b) Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty; 

c) Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những 

bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi; 

d) Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng 

sáu (06) tháng mà không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị 

quyết định chức vụ của người này bị bỏ trống; 

e) Thành viên đó bị bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 

f) Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng 

quản trị; 

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

5. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các 

quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty. 

Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của 

Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả 

các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. 

2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản 

lý khác. 

3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và Điều lệ Công ty và quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và 

nhiệm vụ sau: 

a) Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm; 

b) Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua; 

c) Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý Công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc 
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điều hành và quyết định mức lương của họ; 

d) Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty; 

e) Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa 

chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý 

đối với cán bộ quản lý đó; 

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

loại; 

g) Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và các chứng quyền cho phép người sở 

hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước; 

h) Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong 

trường hợp được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền; 

i) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác, 

người đại diện của Công ty. Việc bãi nhiệm nêu trên không được trái với các quyền 

theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có); 

j) Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều 

hành; 

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

tức; 

l) Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty. 

4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: 

a) Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của Công ty; 

b) Thành lập các công ty con của Công ty; 

c) Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp 

quy định tại Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê 

chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ 

bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thâu 

tóm công ty và liên doanh); 

d) Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty uỷ nhiệm là đại diện thương mại và 

Luật sư của Công ty; 

e) Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường 

của Công ty; 

f) Các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị đầu tư đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn; 

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

h) Việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan đến việc 

phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ; 

i) Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần; 

j) Quyết định mức giá mua hoặc thu hồi cổ phần của Công ty; 

k) Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải có sự chấp 

thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình. 

5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về 

việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc điều hành và những cán bộ 

quản lý khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo cho 

Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm của Công ty bị coi là không có giá trị và 

chưa được Hội đồng quản trị thông qua. 

6. Trừ khi luật pháp và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể uỷ quyền cho nhân 

viên cấp dưới và các cán bộ quản lý đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty. 

7. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được uỷ quyền thay thế) được 

nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng 

mức thù lao cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao 

này được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thoả thuận trong Hội đồng quản 

trị hoặc chia đều trong trường hợp không thoả thuận được. 

8. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa 

hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, công ty con, công 

ty liên kết của Công ty và các công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện 

phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty. 

9. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng 

quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc 

khác mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một 

thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền 

công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức 

khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. 

10. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và 

các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên 

Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản 
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trị . 

Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội 

đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và làm chủ toạ Đại hội đồng cổ đông 

và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác 

quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo 

cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm 

tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi nhiệm, Hội đồng quản trị 

phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày. 

Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội 

đồng quản trị để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến 

hành trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị 

nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp 

có nhiều hơn một (01) thành viên có số phiếu bầu cao nhất ngang nhau thì các thành viên 

này bầu một người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ, lập 

chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ngày làm việc trước 

ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít 

nhất là mỗi quý phải họp một (01) lần. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích 

của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, 

không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới 

đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn: 

a) Tổng giám đốc điều hành hoặc ít nhất ba (03) cán bộ quản lý khác; 

b) Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; 

c) Ban kiểm soát. 

4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời 

hạn mười lăm (15) ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị 

không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những 



Trang 29 /45 
 

thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở 

Khoản 3 Điều 27 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

5. Trường hợp có yêu cầu của kiểm toán viên độc lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu 

tập họp Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty. 

6. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành ở địa chỉ đã đăng ký của Công ty hoặc 

những địa chỉ khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch Hội 

đồng quản trị và được sự nhất trí của Hội đồng quản trị. 

7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản 

trị ít nhất năm (05) ngày làm việc trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể 

từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. 

Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy 

đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn 

đề được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành 

viên Hội đồng không thể dự họp. 

Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, 

nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký 

tại Công ty. 

8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành các quyết định khi 

có ít nhất 3/4 thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại 

diện (người được uỷ quyền). 

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại 

trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại 

được tiến hành nếu có hơn 1/2 thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

9. Biểu quyết. 

a) Trừ quy định tại Điểm b Khoản 9 Điều 27, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc 

người được uỷ quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản 

trị có một (01) phiếu biểu quyết; 

b) Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch 

hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi 

ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng 

quản trị không được tính vào số lượng đại biểu tối thiểu cần thiết có mặt để có thể tổ 

chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có 

quyền biểu quyết; 

c) Theo quy định tại Điểm d Khoản 9 Điều 27, khi có vấn đề phát sinh trong một cuộc 
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họp của Hội đồng quản trị liên quan đến lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị hoặc 

liên quan đến quyền biểu quyết một thành viên mà những vấn đề đó không được giải 

quyết bằng việc tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị 

có liên quan, những vấn đề phát sinh đó được chuyển tới cho chủ toạ cuộc họp quyết 

định. Phán quyết của chủ toạ liên quan đến vấn đề này có giá trị là quyết định cuối 

cùng trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị 

liên quan chưa được công bố đầy đủ; 

d) Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điểm a và 

Điểm b Khoản 4 Điều 35 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng 

đó. 

e) Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng 

không được biểu quyết. 

10. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng 

hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết bản thân là 

người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai bản chất, nội dung của quyền lợi đó 

trong cuộc họp mà Hội đồng quản trị lần đầu tiên xem xét vấn đề ký kết hợp đồng hoặc 

giao dịch này. Trường hợp một thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và 

người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với Công ty, thành 

viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của 

Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ 

có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng liên quan. 

11. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở ý kiến tán thành 

của đa số thành viên Hội đồng quản trị có mặt (trên 50%). Trường hợp số phiếu tán 

thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là 

phiếu quyết định. 

12. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức nghị sự giữa các thành 

viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm 

khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể: 

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

họp; 

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

Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại 

hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác (kể cả việc sử dụng phương tiện này 

diễn ra vào thời điểm thông qua Điều lệ hay sau này) hoặc là kết hợp tất cả những 

phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi 
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là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là 

địa điểm mà nhóm thành viên Hội đồng quản trị đông nhất tập hợp lại, hoặc nếu 

không có một nhóm như vậy, là địa điểm mà Chủ toạ cuộc họp hiện diện. 

Các quyết định được thông qua trong một cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và 

tiến hành một cách hợp thức có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải 

được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng 

quản trị tham dự cuộc họp này. 

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

thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có 

hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua tại 

cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ. 

14. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho 

các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành 

trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn 

mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi 

biên bản. 

15. Hội đồng quản trị có thể thành lập và uỷ quyền cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên 

của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc 

nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình 

thực hiện quyền hạn được uỷ thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội 

đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm 

những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và 

cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng 

(a) phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên của 

tiểu ban và (b) nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham 

dự và biểu quyết tại phiên họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.  

16. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng 

quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị được coi là có 

giá trị pháp lý kể cả trong trong trường hợp việc bầu, chỉ định thành viên của tiểu ban 

hoặc Hội đồng quản trị có thể có sai sót. 

VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ 

CÔNG TY 

Điều 28. Tổ chức bộ máy quản lý 
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Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội 

đồng quản trị và trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một (01) Tổng 

giám đốc điều hành, Giám đốc điều hành, giám đốc nghiệp vụ, Giám đốc tài chính và một 

Kế toán trưởng và các chức danh khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn 

nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thực hiện bằng nghị quyết Hội đồng 

quản trị được thông qua một cách hợp thức. 

Điều 29. Cán bộ quản lý 

1. Theo đề nghị của Tổng giám đốc điều hành và được sự chấp thuận của Hội đồng quản 

trị, Công ty được tuyển dụng cán bộ quản lý cần thiết, với số lượng và chất lượng phù 

hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý công ty do Hội đồng quản trị đề xuất tuỳ từng thời 

điểm. Cán bộ quản lý phải có sự mẫn cán cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công 

ty đạt được các mục tiêu đề ra. 

2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với 

Tổng giám đốc điều hành do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những cán 

bộ quản lý khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng 

giám đốc điều hành. 

Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc điều 

hành 

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm 

Tổng giám đốc điều hành; ký hợp đồng trong đó quy định mức lương, thù lao, lợi ích và 

các điều khoản khác liên quan khác. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của 

Tổng giám đốc điều hành phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và 

được nêu trong Báo cáo thường niên của Công ty. 

2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành là (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc 

bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám 

đốc điều hành không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này. 

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

a) Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch 

kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội 

đồng cổ đông thông qua; 

b) Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao 

gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và 

điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông 

lệ quản lý tốt nhất; 
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c) Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà Công ty cần tuyển dụng để Hội 

đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm nhằm thực hiện các hoạt động quản lý tốt 

theo đề xuất của Hội đồng quản trị, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức 

lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ 

quản lý; 

d) Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, mức 

lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan 

đến hợp đồng lao động của họ; 

e) Trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp 

theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài 

chính năm (05) năm; 

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

g) Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi là 

bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty 

theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, 

báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng 

năm tài chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những 

thông tin quy định tại các quy chế của Công ty; 

h) Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của 

Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng giám đốc 

điều hành và pháp luật. 

4. Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ 

đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan 

này khi được yêu cầu. 

5. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng giám đốc điều hành khi đa số thành viên Hội 

đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm một Tổng giám đốc 

điều hành mới thay thế. 

Điều 31. Thư ký Công ty 

Hội đồng quản trị chỉ định một (01) hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và 

những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm 

Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. 

Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tuỳ từng thời 

điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm: 

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

2. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp. 

3. Tham dự các cuộc họp. 

4. Đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp. 

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

tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

 Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và 

Điều lệ Công ty. 

IX. BAN KIỂM SOÁT 

Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát 

1. Ban Kiểm soát của Công ty có ít nhất ba (03) thành viên và nhiều nhất là năm (05) thành 

viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính 

của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập 

đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít 

nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. 

Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội 

đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Ban 

kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là 

người có chuyên môn về kế toán. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm 

sau: 

a) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 

b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác cung 

cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; 

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

trị để trình Đại hội đồng cổ đông. 

2. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các 

ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng 

số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% 

được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng 

viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% 

được đề cử tối đa năm (05) ứng viên. 

3. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không 

đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ 

chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ 
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chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ 

ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử. 

4. Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Ban kiểm 

soát không quá năm (05) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số 

nhiệm kỳ không hạn chế. 

5. Thành viên Ban kiểm soát không còn tư cách thành viên trong các trường hợp sau: 

a) Thành viên đó bị pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát; 

b) Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính của 

Công ty; 

c) Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Ban kiểm soát có 

những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi dân 

sự; 

d) Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát liên tục 

trong vòng sáu (06) tháng liên tục không được sự chấp thuận của Ban kiểm soát và 

Ban kiểm soát ra quyết định rằng chức vụ của người này bị bỏ trống; 

e) Thành viên đó bị cách chức thành viên Ban kiểm soát theo quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông. 

Điều 33. Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp 

và các quyền, nghĩa vụ sau: 

a) Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực 

hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty; 

b) Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình; 

c) Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên 

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa 

Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cổ đông; 

d) Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của 

thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và giám đốc điều hành, giám 

đốc nghiệp vụ,  giám đốc tài chính, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản 

trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi 

phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả; 

e) Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp. 

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

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác phải 

cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu 
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cầu của Ban kiểm soát. Thư ký Công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao các thông tin 

tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị và bản sao 

các biên bản họp Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho thành viên Ban kiểm soát 

vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị. 

3. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban kiểm soát và cách 

thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm 

và số lượng thành viên tham gia các cuộc họp từ hai phần ba (2/3) tổng số Kiểm soát 

viên trở lên. 

4. Mức thù lao của các thành viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông quyết định. 

Thành viên của Ban kiểm soát được thanh toán các khoản chi phí đi lại, khách sạn và các 

chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc 

thực thi các hoạt động khác của Ban kiểm soát. 

X. NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN 

KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH) VÀ CÁN BỘ 

QUẢN LÝ KHÁC 

Điều 34. Trách nhiệm cẩn trọng 

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và 

cán bộ quản lý khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ 

với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực vì lợi ích cao 

nhất của Công ty và với mức độ cẩn trọng mà một người thận trọng phải có khi đảm nhiệm 

vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự. 

Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và 

cán bộ quản lý khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại 

lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin 

có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc 

cá nhân khác. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và 

cán bộ quản lý khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể 

gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân 

kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác. 

3. Công ty không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, 

thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và những 

người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có 

các lợi ích tài chính, trừ trường hợp các khoản vay hoặc bảo lãnh nêu trên đã được Đại 
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hội đồng cổ đông chấp thuận. 

4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, 

thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác hoặc những 

người liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác 

hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính 

không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây: 

a) Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong 

báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng 

như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị 

đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng 

quản trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách 

trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi 

ích liên quan; 

b) Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% của tổng giá trị tài sản được ghi trong 

báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này 

cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị 

đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về 

vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này; 

c) Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp 

lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của công ty vào thời điểm giao 

dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc một tiểu ban trực thuộc Hội 

đồng quản trị hay các cổ đông cho phép thực hiện. 

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, 

cán bộ quản lý khác và những người có liên quan với các thành viên nêu trên không 

được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho 

người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan. 

Điều 36. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và 

cán bộ quản lý khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn 

thành nghĩa vụ của mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm 

về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra. 

2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan 

trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không 
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phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành 

viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc là đại diện được Công ty uỷ 

quyền hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Công ty với tư cách thành viên 

Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc đại diện theo uỷ quyền của Công ty 

với điều kiện người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích hoặc 

không chống lại lợi ích cao nhất của Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có 

bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình. Khi thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của Công ty, thành 

viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc là đại 

diện theo ủy quyền của Công ty được Công ty bồi thường khi trở thành một bên liên 

quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Công ty là người khởi 

kiện) trong các trường hợp sau: 

a) Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi 

ích của Công ty; 

b) Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện trách 

nhiệm của mình. 

3. Chi phí bồi thường bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán 

quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được 

coi là mức hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. 

Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người đó để tránh những trách nhiệm bồi 

thường nêu trên. 

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

Điều 37. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập tại Khoản 2 Điều 24 và Khoản 2 Điều 32 Điều lệ 

này có quyền trực tiếp hoặc qua người được uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm 

tra danh sách cổ đông, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục 

các hồ sơ đó trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của công ty. Yêu cầu kiểm tra do đại 

diện được uỷ quyền của cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền của cổ đông mà người đó 

đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy uỷ quyền này. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và 

cán bộ quản lý khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ 

đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức 

vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật. 
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3. Công ty phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và 

Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị. các báo cáo của Ban kiểm soát, 

báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định của pháp 

luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và cơ quan đăng ký 

kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các giấy tờ này. 

4. Điều lệ Công ty phải được công bố trên website của công ty. 

XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN  

Điều 38. Công nhân viên và công đoàn 

1. Tổng giám đốc điều hành phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề 

liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động thôi việc, lương , bảo hiểm xã hội, 

phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và cán bộ quản lý. 

2. Tổng giám đốc điều hành phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề 

liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông 

lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, 

các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành. 

XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN  

Điều 39. Phân phối lợi nhuận 

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm 

từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. 

2. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể quyết định tạm ứng cổ 

tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của công ty. 

3. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan 

tới một loại cổ phiếu. 

4. Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ 

hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định 

này. 

5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi 

trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực 

hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về ngân 

hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông 

tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, 
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Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty chuyển cho cổ đông thụ 

hưởng. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng 

khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký 

chứng khoán Việt Nam. 

6. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết 

xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người 

đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận 

cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. 

7. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của 

pháp luật. 

XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ 

THỐNG KẾ TOÁN 

Điều 40. Tài khoản ngân hàng 

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

được phép hoạt động tại Việt Nam. 

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công ty 

có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật. 

3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài 

khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản. 

Điều 41. Năm tài chính 

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

12 dương lịch hàng năm.  

Năm tài chính đầu tiên của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và kết thúc vào ngày 31 

tháng 12 của năm đó. Trường hợp năm tài chính đầu tiên của Công ty ít hơn bốn (04) tháng, 

Báo cáo tài chính của năm đó được kiểm toán gộp với Báo cáo của năm tài chính tiếp theo. 

Điều 42. Chế độ kế toán 

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS) hoặc chế độ kế toán 

khác được Bộ Tài chính chấp thuận. 

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt. Công ty lưu giữ hồ sơ kế toán theo loại hình 

của các hoạt động kinh doanh mà Công ty tham gia. Những hồ sơ này phải chính xác, 

cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty. 

3. Công ty sử dụng đồng Việt Nam (hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi trong trường hợp 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận) làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế 
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toán. 

XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG 

BÁO RA CÔNG CHÚNG 

Điều 43. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý 

1. Công ty phải lập bản báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật cũng như các 

quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy 

định tại Điều 45 Điều lệ này, và trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài 

chính, phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho 

cơ quan thuế có thẩm quyền, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán 

(đối với các công ty niêm yết) và cơ quan đăng ký kinh doanh. 

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh 

một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Công ty trong năm tài 

chính, bảng cân đối kế toán phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt 

động của Công ty tính đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết 

minh báo cáo tài chính.. 

3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo sáu tháng và quý theo các quy định của Uỷ ban 

Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết) và 

nộp cho cơ quan thuế hữu quan và cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy định của 

Luật Doanh nghiệp. 

4. Các báo cáo tài chính được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), báo cáo sáu 

tháng và quý của công ty phải được công bố trên website của Công ty. 

5. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản báo cáo tài 

chính năm được kiểm toán, báo cáo sáu tháng và quý trong giờ làm việc của Công ty, tại 

trụ sở chính của Công ty và phải trả một mức phí hợp lý cho việc sao chụp. 

Điều 44. Báo cáo thường niên 

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về 

chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY  

Điều 45. Kiểm toán 

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông 

qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết 
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định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty 

cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội 

đồng quản trị. Công ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán 

độc lập sau khi kết thúc năm tài chính. 

2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính năm phản 

ánh các khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội 

đồng quản trị trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

3. Bản sao của báo cáo kiểm toán được gửi đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty. 

4. Kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán Công ty được phép tham dự các cuộc họp Đại 

hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến 

Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại đại 

hội về các vấn đề có liên quan đến kiểm toán. 

XVII. CON DẤU  

Điều 46. Con dấu 

1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty và con dấu được 

khắc theo quy định của luật pháp. 

2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành sử dụng và quản lý con dấu theo quy định 

của pháp luật hiện hành. 

XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ  

Điều 47. Chấm dứt hoạt động 

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

a) Khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn; 

b) Toà án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành; 

c) Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

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

2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ đông 

quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải thông báo hay xin 

chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định. 

Điều 48. Gia hạn hoạt động 

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất bảy (07) tháng trước khi kết 

thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của 

Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị. 
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2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ 

đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có 

mặt tại Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Điều 49. Thanh lý 

1. Tối thiểu sáu (06) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi 

có một quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm 

ba (03) thành viên. Hai (02) thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và một (01) 

thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý 

chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được 

lựa chọn trong số nhân viên Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên 

quan đến thanh lý được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty. 

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành lập 

và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt Công ty trong tất 

cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Toà án và các cơ quan hành chính. 

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

a) Các chi phí thanh lý; 

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

c) Thuế và các khoản nộp cho Nhà nước; 

d) Các khoản vay (nếu có); 

e) Các khoản nợ khác của Công ty; 

f) Số dư còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (e) trên đây được 

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

XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ  

Điều 50. Giải quyết tranh chấp nội bộ 

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của Công ty 

hay tới quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh 

nghiệp, các luật khác hoặc các quy định hành chính quy định giữa: 

a) Cổ đông với Công ty; 

b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành hay cán bộ 

quản lý cao cấp, 

Các bên liên quan sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng và hoà 

giải. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ chủ trì việc giải quyết tranh chấp, trừ khi tranh 
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chấp có liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp 

tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ 

bên nào cũng có thể yêu cầu, chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tư 

cách là trọng tài cho quá trình giải quyết tranh chấp. 

2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt đầu 

quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp 

nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Toà án kinh 

tế. 

3. Các bên tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc 

thanh toán các chi phí của Toà án được thực hiện theo phán quyết của Toà án. 

XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ  

Điều 51. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ 

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

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công 

ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới 

của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp 

luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty. 

XXI. NGÀY HIỆU LỰC  

Điều 52. Ngày hiệu lực 

1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 52 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 

Vận tải và Dịch vụ hàng hải nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2014 được tổ chức ngày 26 tháng 07 năm 2015 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn 

văn của Điều lệ này. 

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

a) Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương. 

b) Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Uỷ ban nhân dân 

Tỉnh, Thành phố; 

c) Bốn (04) bản lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty. 

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

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội 

đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. 

5. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc của các cổ đông sáng lập hoặc 
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của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập của Công ty./. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI 



CQNG H ~ A  X,& HOI C H ~  N G H ~  V@T NAM 
D& @p - do - Hgnh phic 

* * * -  
TP.HCM, nghy 26 thhg 04 nhn 20 18 

(V/v S k  d&i Quy ch& ndi bg qtuin tqi Cbng ry)  

- L a  awnh Wghi&p sh 6&Y2014/QH13 & Qdc Mi nu& Cdng Aoli xi? hdi chi nghk Vi#t 
Nam thing qua ng& 264 1/2014; 

- Ngh# 4nh  s& 7ID017m-CP ngdy 06/06/2017 Hrcdrrg d qurin trj Cdng ry &p &ng &i 
vdi Cdng ~y &i c h g ;  

- D&U 14 16 c k  vd h o ~ t  d&g & CSng cbpkrfn V& t d  vd Djch w H h g  Hui; 

Nghy 22/09/2017, TAi chhh ban hanh ThaPlg tu sh 9512017m-3TC h u h g  d& me s6 &u 
c h  N&j djnh d 71/2017/NEl-CP. C&n cir theo quy @h Mi ~ i & u  4. TMng hr 95n017m-BTC: 
"Cbng ty dqi chhng tham chi& mgu Quy chd ngi v& quh c8ng ty tqi Phy Ip sh 02 Thbng tu 
nAy d& xtiy d r ~ g  Quy ck nai v& qusln trj ding ty, d8m & phh hgp vdi quy djnh &a L@t 
doanh nghi+p, L@ & h 8  kh&, Ngbi djrh d 71R017/ND-CP &a Chinh phl h&g d h  v& 

q u h  d n g  ty 4p dwg d8i v6.i c8ng ty dqi c h h g  VA ~ i h  14 d n g  ty." 

T&n w & 66, nhan dim bAo t d n  thfi d h g  d c  quy &@ cOa phhp 146 Hbi &ng quAn tri ti& 
hanh sha d6i Quy chb quh  tri C6ng ty theo h g  Quj & ban hafih k h  theo Thang tu 96 
95n017m-BTC vh ~ i b u  16 t6 ehk ho@ dong &a C h g  ty. KLnh trlnh DM Mi dang cd dang xem 
x& Wing qua vi+ sirrr d8i Quy ch& n4i v& Quh tri C8ng ty theo nai dung duqc dinh lh theo 
Tb trlnh. 

Wnh trhh hoi dbg cd d&ng xem x& 
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QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số………/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày .../.../2018 của ĐHĐCĐ) 

 

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải được xây dựng 

theo quy định của: 

a. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

b. Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

c. Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 

70/2006/QH11; 

d. Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng 

đối với Công ty đại chúng; 

e. Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 Hướng dẫn một số điều của Nghị 

định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối 

với Công ty đại chúng; 

f. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải; 

2. Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và 

Dịch vụ Hàng Hải để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn 

mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, 

Ban kiểm soát và cán bộ quản lý của công ty. 

3. Quy chế này cũng là cơ sở để đánh giá việc thực hiện quản trị công ty của Công ty. 

Điều 2. Giải thích thuật ngữ 

1. Chữ viết tắt: 

a. “Công ty” là Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải; 

b. “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần” số 0304184415 đăng ký 

lần đầu ngày 24/01/2006 đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 06/09/2017 do Sở Kế 

hoạch Đầu tư TP.HCM cấp; 

c. “ĐHĐCĐ”: Đại hội đồng cổ đông; 

d. “HĐQT”: Hội đồng quản trị; 

e. “BKS”: Ban kiểm soát. 

2. Những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

a. “Quản trị công ty” là hệ thống các nguyên tắc, bao gồm: 
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- Đảm bảo cơ cấu quản trị hợp lý; 

- Đảm bảo hiệu quả hoạt động của HĐQT, BKS; 

- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và những người có liên quan; 

- Đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông; 

- Công khai minh bạch mọi hoạt động của công ty. 

b. “Cổ đông lớn” là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ năm phần trăm trở lên số 

cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành; 

c. “Người quản lý doanh nghiệp” bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội 

đồng quản trị, Tổng giám đốc ( tồng giám đốc điều hành), giám đốc điều hành, giám 

đốc nghiệp vụ, giám đốc tài chính và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm 

quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công 

ty; 

d. “Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng giám đốc (Tổng giám đốc điều hành), 

Giám đốc điều hành, Giám đốc nghiệp vụ, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và 

người điều hành khác theo quyết định của HĐQT trên cơ sở đề nghị của Tổng 

Giám đốc điều hành; 

e. “Thành viên HĐQT không điều hành” (sau đây gọi là thành viên không điều hành) 

là thành viên HĐQT không phải là Tổng giám đốc điều hành, Giám đốc điều hành, 

giám đốc nghiệp vụ, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và những người điều hành 

khác theo quy định của Điều lệ công ty; 

f. “Thành viên độc lập HĐQT” (sau đây gọi là thành viên độc lập) có các tiêu chuẩn và 

điều kiện sau đây: 

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không 

phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất 

trong 03 năm liền trước đó. 

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ 

cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định; 

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con 

đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người 

quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty; 

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết của công ty; 

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó 

g. Người phụ trách quản trị công ty là người có trách nhiệm và quyền hạn sau: 
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- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông; 

- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ 

đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 

- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

- Tham dự các cuộc họp; 

- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp; 

- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các 

thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên; 

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

ty; 

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

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

h. Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật 

doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán; 

3. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản pháp 

luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản đó. 

4. Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định về quản trị công ty khác với quy định tại 

Nghị định này thì áp dụng quy định của pháp luật chuyên ngành. 

 

CHƯƠNG II: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐHĐCĐ 

Điều 3. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ 

Công ty sẽ thực hiện thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại 

hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. Thông báo được công 

bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao 

dịch chứng khoán Hà Nội. 

Điều 4. Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ 

Thông báo họp ĐHĐCĐ được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, 

đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà 

nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải gửi thông báo mời 

họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm 

(15) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ (tính từ ngày mà thông báo được gửi 

hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương 

trình họp ĐHĐCĐ, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội 

được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong 
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trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp ĐHĐCĐ, thông báo mời họp phải 

nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm: 

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

b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên 

HĐQT, Kiểm soát viên; 

c. Phiếu biểu quyết; 

d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp; 

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

Điều 5. Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ 

Cổ đông có thể xác nhận việc tham dự ĐHĐCĐ bằng cách gửi giấy xác nhận tham dự 

ĐHĐCĐ (theo mẫu đính kèm trong Thông báo mời họp) bằng fax hoặc gửi qua đường 

bưu điện về địa chỉ Công ty trong thời hạn được nêu tại Thông báo mời họp. 

Nếu cổ đông không thể tham dự ĐHĐCĐ thì có thể uỷ quyền cho người khác tham dự. 

Việc uỷ quyền cho người đại diện tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ phải lập thành văn bản theo 

mẫu của Công ty. Người được uỷ quyền dự họp phải nộp văn bản uỷ quyền (bản gốc) cho 

Công ty trước khi vào tham dự ĐHĐCĐ. 

Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải 

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

Cổ đông đến dự ĐHĐCĐ muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và 

biểu quyết tại Đại hội. Chủ toạ không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến 

muộn đăng ký và hiệu lực của các vấn đề đã biểu quyết trước khi cổ đông đến muộn tham 

dự sẽ không bị ảnh hưởng.  

Điều 6. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết trong ĐHĐCĐ 

1. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy 

quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ 

đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến 

hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối 

nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết 

định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn 

đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu 

những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ 

tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa 

cuộc họp. 

2. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký 

ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa 

không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của 

những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 
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Điều 7. Cách thức kiểm phiếu 

1. ĐHĐCĐ bầu Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ toạ cuộc họp để thực hiện việc kiểm 

phiếu đối với các vấn đề cần thông qua tại Đại hội.  

2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty, các quyết định 

của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu 

bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy 

quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ: 

a.  Thông qua báo cáo tài chính năm; 

b.  Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; 

c.  Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên HĐQT, BKS và báo cáo việc HĐQT 

bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành. 

3. Bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó 

mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với 

số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền 

dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. 

4. Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu 

và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch 

mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị 

tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông 

qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực 

tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ. 

5. Các nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không 

được thực hiện đúng như quy định. 

Điều 8. Thông báo kết quả kiểm phiếu 

Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu trực tiếp 

tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Thông báo kết quả kiểm phiếu phải nêu cụ thể số phiếu tán thành, 

số phiếu không tán thành, số phiếu không có ý kiến đối với từng vấn đề. 

Điều 9. Cách thức phản đối quyết định của ĐHĐCĐ 

1. Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, 

nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ 

phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số 

lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải 

được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết về 

các vấn đề quy định tại khoản này. 

2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với 

giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 
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90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các 

bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít 

nhất 03 tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết 

định cuối cùng. 

Điều 10. Lập biên bản họp ĐHĐCĐ 

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình 

thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh 

và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

b. Thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ; 

c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 

d. Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp ĐHĐCĐ về từng vấn 

đề trong chương trình họp; 

f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách 

đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng; 

g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức 

biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không 

có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; 

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

i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có 

hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng 

Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 

2. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ 

tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội 

dung biên bản. 

3. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong 

thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm 

(15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp. 

4. Biên bản họp ĐHĐCĐ được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến 

hành tại cuộc họp ĐHĐCĐ trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra 

theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. 

5. Biên bản họp ĐHĐCĐ, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ 

đông, văn bản ủy quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở 

chính của Công ty. 



QUY CHẾ QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI 

 

 

9 
 

Điều 11. Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ 

Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được công bố thông tin theo quy định tại Điều lệ công ty và các 

quy định của pháp luật chứng khoán. 

Điều 12. Việc ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 

1. HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ 

khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. 

2. HĐQT phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu giải 

trình dự thảo nghị quyết. HĐQT phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong 

một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước 

ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu 

kèm theo được thực hiện theo quy định tại  Điều 21 Điều lệ công ty. 

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

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

b. Mục đích lấy ý kiến; 

c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh 

nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá 

nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính 

của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước 

công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp 

khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng 

loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; 

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

e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối 

với từng vấn đề lấy ý kiến; 

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

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Công ty. 

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

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

tổ chức được ủy quyền. 

5. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công ty theo các hình thức sau: 

a. Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và 

không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử 

phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận 

được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong 

trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm kiểm phiếu trong trường hợp 
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gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là 

phiếu không tham gia biểu quyết. 

6. HĐQT kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của BKS hoặc của cổ 

đông không phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội 

dung chủ yếu sau đây: 

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

b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 

c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt 

số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu 

biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

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

e. Các vấn đề đã được thông qua; 

f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty, 

người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu. Các thành viên HĐQT, người 

kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính 

trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các 

thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung 

thực, không chính xác. 

7. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ 

ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên 

bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty 

trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 

8. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài 

liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của 

Công ty. 

9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số 

cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị 

như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ. 

 

CHƯƠNG III: THÀNH VIÊN HĐQT 

Điều 13. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT 

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh 

nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp; 

2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất 

thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác. 
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3. Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác. 

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

HĐQT 

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) 

tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng 

viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số 

cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được 

đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; 

từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề 

cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 

70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử 

tối đa tám (08) ứng viên. 

Điều 15. Cách thức bầu thành viên HĐQT 

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, 

theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu 

nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần 

tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên 

HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có 

số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường 

hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng 

của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau 

hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 

Điều 16. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT 

 Thành viên HĐQT không còn tư cách thành viên HĐQT trong các trường hợp sau: 

a. Không đủ tư cách làm thành viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc 

bị luật pháp cấm không được làm thành viên HĐQT; 

b. Có đơn từ chức; 

c. Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của HĐQT có những bằng chứng chuyên 

môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi; 

d. Không tham dự các cuộc họp của HĐQT trong vòng sáu (06) tháng liên tục mà 

không có sự chấp thuận của HĐQT; 

e. Theo quyết định của ĐHĐCĐ; 

f. Cố tình cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên 

HĐQT gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh và lợi ích của Công ty. 
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Điều 17. Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT 

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

lệ Công ty. 

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

Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT 

được đưa vào tài liệu họp ĐHĐCĐ và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai 

mạc cuộc họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu 

về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên HĐQT phải có cam kết bằng văn bản về 

tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam 

kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT. Thông 

tin liên quan đến ứng viên HĐQT được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây: 

1. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

2. Trình độ học vấn; 

3. Trình độ chuyên môn; 

4. Quá trình công tác; 

5. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh 

quản lý khác; 

6. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên 

đó hiện đang là thành viên HĐQT của Công ty; 

7. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có); 

8. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có); 

9. Các thông tin khác (nếu có). 

 

CHƯƠNG IV: HỌP HĐQT 

Điều 19. Thông báo họp HĐQT 

1. Thông báo họp HĐQT phải được gửi cho các thành viên HĐQT và các Kiểm soát viên ít 

nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Thành viên HĐQT có thể từ chối thông báo 

mời họp bằng văn bản, việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản 

của thành viên HĐQT đó. Thông báo họp HĐQT phải được làm bằng văn bản tiếng Việt 

và phải thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, chương trình, nội dung các vấn đề thảo 

luận, kèm theo tài liệu cần thiết về những vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc 

họp và phiếu biểu quyết của thành viên. 

2. Thông báo mời họp được gửi bằng thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng 

phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên HĐQT và các Kiểm soát viên 

được đăng ký tại Công ty. 
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Điều 20. Điều kiện tổ chức họp HĐQT 

1. Các cuộc họp của HĐQT được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên 

HĐQT có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa 

số thành viên HĐQT chấp thuận. 

2. Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập 

lần thứ hai trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc 

họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên HĐQT dự 

họp. 

Điều 21. Cách thức biểu quyết 

1. Trừ quy định tại điểm b khoản 9 Điều 27 Điều lệ công ty, mỗi thành viên HĐQT hoặc 

người được ủy quyền theo quy định tại khoản 8 Điều này trực tiếp có mặt với tư cách cá 

nhân tại cuộc họp HĐQT có một (01) phiếu biểu quyết; 

2. Thành viên HĐQT không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà 

thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn 

hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên HĐQT không được tính vào tỷ 

lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp HĐQT về những quyết định mà 

thành viên đó không có quyền biểu quyết; 

3. Theo quy định tại điểm d khoản 9 Điều 27 Điều lệ Công ty, khi có vấn đề phát sinh tại 

cuộc họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên HĐQT mà thành 

viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết định 

cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên HĐQT liên quan 

chưa được công bố đầy đủ; 

4. Thành viên HĐQT hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm a và điểm b khoản 

5 Điều 35 Điều lệ công ty được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó; 

5. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp HĐQT, có quyền thảo luận nhưng không được biểu 

quyết. 

Điều 22. Cách thức thông qua nghị quyết của HĐQT 

1. HĐQT thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành viên HĐQT dự 

họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu 

quyết của Chủ tịch HĐQT là phiếu quyết định. 

2. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán 

thành của đa số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá 

trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp. 

Điều 23. Ghi biên bản họp HĐQT 

Biên bản họp HĐQT phải được ghi đầy đủ, trung thực. HĐQT có thể yêu cầu một thành 

viên HĐQT hoặc một người khác làm thư ký ghi biên bản họp. 
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Điều 24. Thông báo nghị quyết HĐQT 

Nghị quyết HĐQT phải được thông báo tới các bên có liên quan theo quy định tại Điều lệ 

công ty. 

 

CHƯƠNG V: KIỂM SOÁT VIÊN 

Điều 25. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên 

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 

Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau: 

1. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; 

2. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo 

cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó. 

Điều 26. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí Kiểm soát viên 

1. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các 

ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng 

số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được 

đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; 

từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề 

cử tối đa năm (05) ứng viên. 

2. Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần 

thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy 

định tại Điều lệ công ty và Quy chế này. Cơ chế BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS 

phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử. 

Điều 27. Cách thức bầu kiểm soát viên 

Việc biểu quyết bầu BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ 

đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành 

viên được bầu của BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của 

mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Kiểm soát viên được 

xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu 

cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 

ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì 

sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn 

theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 

Điều 28. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên 

1. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Luật 

doanh nghiệp; 
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b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục mà 

không được sự chấp thuận của BKS; 

c. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

2. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 

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

b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy 

định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

c. Theo quyết định của ĐHĐCĐ; 

Điều 29. Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên 

Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều lệ 

Công ty và quy định pháp luật chứng khoán. 

 

CHƯƠNG VI: CÁC TIỂU BAN THUỘC HĐQT 

Điều 30. Các tiểu ban thuộc HĐQT 

Hội đồng quản trị có thể thành lập và uỷ quyền cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên 

của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc 

nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực 

hiện quyền hạn được uỷ thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản 

trị đề ra. Các quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người 

không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó 

được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng (a) phải đảm bảo số 

lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên của tiểu ban và (b) nghị 

quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết tại 

phiên họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị. 

Điều 31. Nguyên tắc hoạt động của các tiểu ban 

Việc thực thi quyết định của HĐQT, hoặc của tiểu ban trực thuộc HĐQT, hoặc của người 

có tư cách thành viên tiểu ban HĐQT phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành 

và quy định tại Điều lệ công ty. 

 

CHƯƠNG VII: NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP 

Điều 32. Các tiêu chuẩn của người điều hành doanh nghiệp 

1. Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước 

HĐQT và chịu sự giám sát, chỉ đạo của HĐQT trong công việc kinh doanh hàng ngày của 

Công ty. Công ty có Tổng giám đốc điều hành, Giám đốc điều hành, giám đốc nghiệp vụ, 

Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do HĐQT bổ nhiệm. 
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Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng 

nghị quyết HĐQT. 

2. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ Công ty đạt được 

các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức. 

Điều 33. Tổng giám đốc 

1. HĐQT bổ nhiệm một (01) thành viên HĐQT hoặc một người khác làm Tổng giám đốc 

điều hành; ký hợp đồng trong đó quy định thù lao, tiền lương và lợi ích khác. Thù lao, tiền 

lương và lợi ích khác của Tổng giám đốc điều hành phải được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường 

niên, được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm và được nêu trong Báo 

cáo thường niên của Công ty. 

2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành không quá năm (05) năm và có thể được tái bổ 

nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. 

Tổng giám đốc điều hành không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải 

đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

3. Tổng giám đốc điều hành có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch 

kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội 

đồng cổ đông thông qua; 

b. Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao 

gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và 

điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông 

lệ quản lý tốt nhất; 

c. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà Công ty cần tuyển dụng để Hội 

đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm nhằm thực hiện các hoạt động quản lý tốt 

theo đề xuất của Hội đồng quản trị, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức 

lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ 

quản lý; 

d. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, mức 

lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan 

đến hợp đồng lao động của họ; 

e. Trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính 

tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch 

tài chính năm (05) năm; 

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

g. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi là 

bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty 

theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, 
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báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho 

từng năm tài chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm 

những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty; 

h. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của 

Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng giám đốc 

điều hành và pháp luật. 

4. Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trước HĐQT và ĐHĐCĐ về việc thực hiện 

nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cấp này khi được yêu cầu. 

5. HĐQT có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên HĐQT có quyền biểu 

quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế. 

Điều 34. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp khác 

Theo đề nghị của Tổng giám đốc điều và được sự chấp thuận của HĐQT, Công ty được 

tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy 

chế quản lý của Công ty do HĐQT quy định 

Điều 35. Ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp 

Công ty ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp 

luật lao động. 

Điều 36. Các trường hợp miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp 

Người điều hành doanh nghiệp bị miễn nhiệm trong các trường hợp theo quy định tại Điều 

lệ Công ty và hợp đồng lao động đã ký kết. 

Điều 37. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp 

Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp theo quy định tại 

Điều lệ Công ty và quy định pháp luật chứng khoán. 

 

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

ĐIỀU HÀNH. 

Điều 38. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT và BKS 

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

a. Thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo được gửi đến các thành viên BKS cùng 

thời gian gửi đến các thành viên HĐQT; 

b. Các nghị quyết của HĐQT được gửi đến BKS (đồng thời với thời điểm gửi Tổng 

giám đốc điều hành) trong thời hạn theo quy định tại Quy chế này và Điều lệ Công 

ty; 

c. Khi BKS đề xuất lựa chọn Kiểm toán độc lập, HĐQT phải phản hồi ý kiến theo quy 

định tại Quy chế này và Điều lệ Công ty; 
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d. Các nội dung khác cần xin ý kiến của BKS phải được gửi trong thời hạn quy định 

và BKS có trách nhiệm phản hồi theo đúng quy định tại Quy chế này và Điều lệ 

công ty. 

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

a. Thường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động, tham khảo ý kiến của 

HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên ĐHĐCĐ; 

b. Trong các cuộc họp của BKS, BKS có quyền yêu cầu thành viên HĐQT (cùng lúc 

yêu cầu Tổng giám đốc điều hành, thành viên kiểm toán nội bộ (nếu có) và kiểm 

toán viên độc lập) tham dự và trả lời các vấn đề mà thành viên BKS quan tâm; 

c. Cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của BKS phải có kết luận bằng căn bản (không trễ 

hơn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc) gửi cho HĐQT để có thêm cơ sở giúp 

HĐQT trong công tác quản lý Công ty. Tùy mức độ và kết quả của cuộc kiểm tra 

trên, BKS cần phải bàn bạc thống nhất với HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trước 

khi báo cáo trước ĐHĐCĐ. Trường hợp không thống nhất quan điểm thì được ủy 

quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản và trưởng BKS có trách nhiệm báo cáo với 

ĐHĐCĐ gần nhất; 

d. Trường hợp BKS phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ 

công ty của các thành viên HĐQT, BKS thông báo bằng văn bản với HĐQT trong 

vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm pháp luật chấm dứt vi phạm và có 

biện pháp khắc phục hậu quả đồng thời BKS có trách nhiệm báo cáo trước ĐHĐCĐ 

đồng thời báo cáo, công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành; 

e. Đối với các kiến nghị liên quan đến tình hình hoạt động và tài chính của công ty thì 

BKS phải gửi văn bản và tài liệu liên quan trước ít nhất 15 ngày làm việc so với 

ngày dự định nhận được phản hồi. 

f. Các nội dung khác cần xin ý kiến của HĐQT phải được gửi trước ít nhất là 7 ngày 

làm việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng 7 ngày làm việc. 

Điều 39. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Tổng giám đốc điều hành. 

1. Đối với công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT phải thông báo cho 

Tổng giám đốc điều hành về việc phối hợp, sử dụng nguồn lực trong thời hạn hợp lý theo 

quy định tại Điều lệ Công ty. 

2. Trong trường hợp cấp thiết, HĐQT có quyền yêu cầu Tổng giám đốc điều hành, cán bộ 

điều hành khác trong công ty cung cấp các thông tin về hoạt động của công ty. HĐQT 

không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho 

người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan. 

3. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phê duyệt theo quy định của pháp luật và Điều 

lệ công ty mà được Tổng giám đốc điều hành đề xuất phải được HĐQT phản hồi trong 

thời hạn theo quy định của Điều lệ Công ty. 
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4. Hội đồng quản trị quyết định khen thưởng hoặc kỷ luật đối với việc hoàn thành hoặc không 

hoàn thành thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT đối với Tổng 

giám đốc điều hành. 

Điều 40. Việc tiếp cận thông tin 

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

yêu cầu cung cấp và bảo mật tuyệt đối các thông tin thu thập trong quá trình giám sát hoạt 

động công ty. Việc tiết lộ các thông tin này chỉ được phép thực hiện khi có yêu cầu của cơ 

quan có thẩm quyền nhưng phải thông báo cho HĐQT trước khi cung cấp hoặc các trường 

hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Các thông tin và tài liệu này bao gồm: 

a. Thông báo mời họp cùng tài liệu liên quan, phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT; 

b. Biên bản, Nghị quyết của HĐQT; 

c. Báo cáo của Tổng giám đốc điều hành; 

d. Thông tin, tài liệu về quản lý, báo cáo tài chính; 

e. Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT; 

f. Tài liệu khác liên quan. 

Điều 41. Phối hợp hoạt động giữa BKS và Tổng giám đốc điều hành. 

BKS có chức năng kiểm tra và giám sát. 

a. Trong các cuộc họp của BKS, BKS có quyền yêu cầu Tổng giám đốc điều hành 

(cùng lúc yêu cầu cả thành viên HĐQT và thành viên kiểm toán nội bộ (nếu có) và 

kiểm toán viên độc lập) tham dự và trả lời các vấn đề mà các thành viên BKS quan 

tâm; 

b. Cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của BKS phải có kết luận bằng văn bản (không trễ 

hơn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc) gửi cho Tổng giám đốc điều hành để có 

thêm cơ sở giúp Tổng giám đốc điều hành trong công tác quản lý Công ty. Tùy theo 

mức độ và kết quả của cuộc kiểm tra trên, BKS cần phải bàn bạc thống nhất với 

Tổng giám đốc điều hành trước khi báo cáo trước ĐHĐCĐ. Trường hợp không 

thống nhất quan điểm thì được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản và Trưởng 

BKS có trách nhiệm báo cáo với ĐHĐCĐ gần nhất; 

c. Trường hợp BKS phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm điều lệ 

công ty của Tổng giám đốc, BKS thông báo bằng văn bản với Tổng giám đốc điều 

hành trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có 

giải pháp khắc phục hậu quả đồng thời BKS có trách nhiệm báo cáo trước ĐHĐCĐ 

đồng thời công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành; 
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d. Thành viên BKS có quyền yêu cầu Tổng giám đốc điều hành tạo điều kiện tiếp cận 

hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty tại Trụ sở chính hoặc 

nơi lưu trữ hồ sơ; 

e. Đối với thông tin, tài liệu về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo 

tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, văn bản yêu cầu của BKS phải được gửi 

đến công ty trước ít nhất 48 giờ. BKS không được sử dụng các thông tin chưa được 

phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có 

liên quan. 

f. Các nội dung khác cần xin ý kiến của Tổng giám đốc điều hành: phải được gửi 

trước ít nhất là 7 ngày làm việc và Tổng giám đốc điều hành sẽ phản hồi trong vòng 

7 ngày làm việc. 

Điều 42. Phối hợp giữa Tổng giám đốc điều hành và HĐQT, BKS. 

1. Tổng giám đốc điều hành là người thay mặt điều hành hoạt động của công ty, đảm bảo 

công ty hoạt động liên tục và hiệu quả. 

2. Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và HĐQT về việc thực hiện 

nhiệm vụ và quyền hạn và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu; 

3. Khi có đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty, Tổng 

giám đốc điều hành gửi cho HĐQT sớm nhất có thể nhưng không ít hơn 7 ngày trước 

ngày nội dung đó cần được quyết định; 

4. Tổng giám đốc điều hành phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua các vấn đề liên quan 

đến việc tuyển dụng, cho người lao động thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, 

khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và cán bộ quản lý; 

5. Các nội dung khác cần xin ý kiến của HĐQT phải được gửi trước ít nhất là 7 ngày làm 

việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng 7 ngày. 

 

CHƯƠNG IX: NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Điều 43. Tiêu chuẩn của người phụ trách quản trị công ty 

Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: 

a. Có hiểu biết về pháp luật; 

b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán 

các báo cáo tài chính của Công ty; 

c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của 

HĐQT. 
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Điều 44. Quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị công ty 

1. Tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ theo quy định và các công việc liên quan 

giữa Công ty và cổ đông; 

2. Chuẩn bị các cuộc họp HĐQT, BKS và ĐHĐCĐ theo yêu cầu của HĐQT hoặc BKS; 

3. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

4. Tham dự các cuộc họp; 

5. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật; 

6. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho 

thành viên của HĐQT và Kiểm soát viên; 

7. Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của công ty. 

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

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

Điều 45. Việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty 

HĐQT công ty niêm yết chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị 

công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm 

kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do HĐQT quyết định, tối đa là năm (05) năm và 

có thể được bổ nhiệm lại. 

Điều 46. Các trường hợp miễn nhiệm người phụ trách quản trị công ty 

HĐQT có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với 

các quy định pháp luật hiện hành về lao động. HĐQT có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ 

trách quản trị công ty tùy từng thời điểm. 

Điều 47. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người phụ trách quản trị công ty 

Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định 

tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật chứng khoán. 

 

CHƯƠNG X: NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH 

Điều 48. Trách nhiệm cẩn trọng 

Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc điều hành và người điều hành khác có 

trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành 

viên các tiểu ban của HĐQT, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty. 

Điều 49. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 

1. Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc điều hành và người điều hành khác 

phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 Luật doanh nghiệp và 

các quy định pháp luật khác. 
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2. Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc điều hành và người điều hành khác 

không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty 

vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức 

vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác. 

3. Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc điều hành và người điều hành khác 

có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của 

Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá 

nhân khác. 

4. Trừ trường hợp ĐHĐCĐ có quyết định khác, Công ty không được cấp các khoản vay 

hoặc bảo lãnh cho các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc điều hành, 

người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên 

hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính trừ trường hợp công ty đại 

chúng và tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc 

các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn 

kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác. 

5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên HĐQT, Kiểm soát 

viên, Tổng giám đốc người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ 

hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng 

giám đốc điều hành, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành 

viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau 

đây: 

a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng hai mươi phần trăm (20%) tổng giá 

trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của 

hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên HĐQT, 

Kiểm soát viên, Tổng giám đốc điều hành, người điều hành khác đã được báo cáo tới 

HĐQT. Đồng thời, HĐQT đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một 

cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên HĐQT không có 

lợi ích liên quan; 

b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài 

sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp 

đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên HĐQT, 

Kiểm soát viên, Tổng giám đốc điều hành, người điều hành khác đã được công bố 

cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và 

những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này; 

c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và 

hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của Công ty vào thời 

điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được HĐQT hoặc ĐHĐCĐ thông qua. Thành 

viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc điều hành, người điều hành khác và các 

tổ chức, cá nhân có liên quan tới các thành viên nêu trên không được sử dụng các 
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thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực 

hiện các giao dịch có liên quan. 

Điều 50. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 

1. Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc điều hành và người điều hành khác vi 

phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của 

mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại 

do hành vi vi phạm của mình gây ra. 

2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan 

trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không 

phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành 

viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc điều hành, người điều hành khác, nhân viên 

hoặc là đại diện được Công ty ủy quyền hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu 

của Công ty với tư cách thành viên HĐQT, người điều hành doanh nghiệp, nhân viên 

hoặc đại diện theo ủy quyền của Công ty với điều kiện người đó đã hành động trung thực, 

cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích hoặc không mâu thuẫn với lợi ích của Công ty, trên cơ sở 

tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm những 

trách nhiệm của mình. 

3. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của Công ty, 

thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, người điều hành khác, nhân viên hoặc là đại diện theo ủy 

quyền của Công ty được Công ty bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ 

khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) trong các trường hợp 

sau: 

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

ích của Công ty; 

b. Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện trách 

nhiệm của mình. 

4. Chi phí bồi thường bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán 

quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được 

coi là hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công 

ty có thể mua bảo hiểm cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu 

trên. 

 

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

Điều 51. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty 

1.  Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế này sẽ do HĐQT xem xét và quyết định. 

2.  Trong trường hợp những quy định của Pháp luật có liên quan đến hoạt động của công ty 

chưa được đề cập trong bản Quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới 
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của Pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của Pháp 

luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của công ty. 

 

CHƯƠNG XII: NGÀY HIỆU LỰC 

Điều 52. Ngày hiệu lực 

1.  Quy chế này gồm 12 chương 52 điều, được ĐHĐCĐ thông qua ngày ... tháng .... năm 

2018. 

2.  Quy chế này là duy nhất và chính thức của Công ty. 

3.  Các bản sao hoặc trích lục Quy chế quản trị công ty phải có chữ ký của Chủ tịch HĐQT 

hoặc ít nhất ½ tổng số thành viên HĐQT mới có giá trị. 

 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỊCH HĐQT 
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B8 sung nganh ngh& kinh do& n6u tr& tqi S& K& h& ~h tu Tp.HCM Ang t h ~  d i h  chi& 
c8c noi dung ti* quan tqi ~ i & u  14 CBng ty. 

HOi d&ng q u h  trj kfnh trinh Dgi hai dbng c8 d&lg th8ng qua 

Trb mng kfnh trinh. 



CWG H ~ A  a HOI N G H ~  VI$T NAM 
£I@ u p  - Tp do - Eqnh phlc 

* * * , -  
VHCM, ngiy 26 thhg 04 n h  20) 8 

DN HQI D ~ N G  c6 DBNG TEU'&NG d~ NAM 2017 

(7% & cri thknh viin HDQT, BKS nhi#m ~ 2018-2023) 

I 
- h m h  NghiBp sd d%LZOl4/QH13 &rpc Qdc Mi n d c  Cbng h& xi Mi chti nghra Vi@i 

Nam th6ng qua ngdy 26/11/2014; 

The0 quy It'@ @ ~ i & u  14 Cbng ty c8 p h h  V!$I t i i  vh Djch vy H h g  Hgi, n h i b  kS HDQT 
BKS 201 2- 20 17 dfl k&t thhc. ~ h h  U h  Mo & c6ng tAc q u b  trj di&u h h h  cha HDQT VA 

su g i h  sslt c h  BKS d6i vbi hogt dong kinh doanh chi CBng ty. Hoi dang qudn rj Cbng ty c6 
V&I tsi VA Dich H h g  Hhi kinh trtnh &4 hoi d n g  c8 d6ng phb chuh t h t q  qua s6 

lrrqng thsnh v i h  Hbi &ng quh trj vd Ban lrih so& nhi@ Ij 201 8-2023 nhrr MU; 

39 luqng thanh v ih  HDQT : 03 tMnh vih.  

56 luwg thanh vikn BKS : 03 thanh vien. 

mi dang quhn trj ldnh trWl Dgi h4i ding id &ng Wng qua, 

I 

&?mk 
- BKS "def bdo cdo: 
- D m D  "be' t h h g  pa" 



CONG H ~ A  fi HQI CHO NG- VIGT NAM 
D@ u p  - do - Hqnh ph6c 

* * * -  
TPHCM, ngAy 26 thhg 04 n h  20 1 8 

~d T F t h  

HQI D ~ N G  c6 D ~ N G  W ~ G  NI&N NAM 2017 

(7% W n g  qua v@c Chd f#ch HDQT ki&m Gidm d& didu hdnh Cdng ty ndm 2018) 

Cdn cti: 

~ ~ d n h h ~ ~ ~ ~ k i n h d o r t n h v h n ~ n ~ ~ ~ ~ l n h d g o , ~ ~ a n l ~ , d i h h a n h c 6 n g t y , ~ ~ i & ~  
qudn trj d nghi Dgi h@i dbng e6 d h g  phd oh& v& 6ng .......................... - ChilW mi 
~ ~ ~ ~ ~ n h ~ ~ ~ n g $ i h & d i h h s n h c 8 n g ~ ~ 2 0 1 $ .  

Nd lihdn: 
- HDQX BKS "& b&o c h :  
- BHDCD "d; thdng qua" 



HBm nay, ngAy 15/05/2018, C8ng ty C6 ph$l V&I tAi vB Djch HBag HBi dB d chk cu& h ~ p  
Dd Mi d h g  c6 ddng thubng nib o8m 2017 @i Khkh sqn New World, s8 76 U Lai, Qu@ 1, 

Tp.HCM vbi . . . . . . . . . . . . d d8ng tham dv, dqi di&n hqp phap cho . . . . . . . . . . . . . . . . . . P& m g  
h g  ....... % sh dphh cbquybn bihcquy&tcb Cdagty. 

D@ hoi da the0 IUgn vB ¶uy&t nghi hung qua c8c Mi dung sau: 

Bib 1 TMng qua Bdo d o  ~ d t  qpl kinh do& 2017 vri ~g hqch khh dmnh 2018 

~ ~ h ~ i t h a n g ~ t t h 8 n g q u a ~ q u 8 ~ d ~ w ~ d o a n b ~ 2 0 1 7 ~ ~ ~ ~ h ~ d g n g  
doanh n&n 201 8 nhu sau: 

~4 hoqch hoqt deng kinh doanh nim 2018: 

~anVjtinh:~gandgng 

Cbl Mu 

v6n di&u 14 
Doanh thu thdn 

~ g i  nhwsauthd 

Ty 14 LNSTDTT 

Tf 14 LNSTIVDL 

T ~ w  w n  

23.236.240 

456.867.637 

16.%5.792 

3,71% 

73,01% 

K& hobch 

23 236.240 

450.000.000 

23.500.000 

5 3 %  

101,14% 

Tf 1$ h o b  thhh 
I$ ho@ 

100,Wh 

101,53% 

72,19% 

7 1,OWo 

72,lYh 



~ i i u  2. ThGng qua B4o d o  hoat dgng d a  Hoi %dng quin trj nHm 2017 

Dqi hei thbng nh$t thdng qua Bio d o  hoat d$ng cki H$i d&ng q u h  rri n&n 20 17. 

~p@bi6u~u~&ttAnthAnh: .... %. 

~ i k u  3. Th6ng qua Bbo d o  hoat d b g  cfia Ban ki&m so4t nn8m 2017 - 
Dpi hOi thbng nhh th6ng qua B h  d o  hogt dong c k  Ban ki&m so& nHm 201 7. 

Ty 1e biiu quy&t thn t h a :  .. ..%. 

Eli811 4. Thdng qua BIio d o  t9i ehInb nlm 2017 aP dtrtyc ki6m tohn M C6ng ty TNaA 

~ i t m  t o h  vh TW v8n A&C 

Bgi hoi t h h g  nhht th6ng qua B b  & tAi chinh n&n 201 7 da d m  kiam t o h  bbi C6ng ng TNHH 
~ i b m  toin vh Tu vkn A&C. 

Dqi hoi &6ng nhit thhg qua vi& pbsln phbi 1~-i  nh- n&m 2017 td. K& howh p h h  phhi Ipi 
nhu& n&n 20 1 8 nhu sau: 

Thdi gian thgc hi& chia cd tirc: 

Dpt 1: chi tr& 15% &jm & IA 15MD018. 

Dprt 2:  chi trA 15% ch@m nh$t 121 15/8/2018. 

STT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Nei dung 

~qinh1@nsauthu6n&n2017 

Trichl&~&QuY 

~ p r i & ~ & ~ l ~ c h v a p b p h 6 i t t r d c n 8 m ~  

~ ~ l q i n h ~ d t 1 1 1 g c h i a ~ ~ c c h o ~ d 8 n g  

Chia cd timc &n 2017 cho & c.d d h g  (cd phibu 
luu hhh dh 31/12/2017 18: 2.317.924 cp) 

Lqi nhu& cbn l+i sau khi chia & tirc 

1 00940 

1 

30% 

T ~ P ~ B  tibn (48ng) 

16,965,791,536 

II 

76.563.630.704 

S)3,$29,422.240 

6253- 7724BQ 

Wm5?5&O,;k$Q 



04 6. Llp chpn dm vj ki6m t o h  bho d o  thi chhh CGng ty nlim 2018 

D$ Mi &ng thdng qua 1~ chpn danh d c h  C6ng ty kikm toan vh hy quy&n cho HDQT chpn 
mi)1tronge8ccdngty ki~mto;~nsau&~.~~hi@n~i~t0anbsoc8o~chlnhc8n~tyn~m2018: 

1. CBngty ki&m t d n  Ernst and Young, 
2. C6ng ty ~ i 6 m  to4n KPMG. 
3. CGng ty ~ i d m  tohn Deloftte. 
4. C6ng ty ~ i d m  t o h  vh TW vb A&C. 

TJi le biku quydt thn Mnh . . ..% 

~ i h 7 .  Thb~quathlIaoH~id~ngquinh/,B.nidbso;ltnlimM17vl~~hqehMl8: 

ThL lao H#i B8ng q u h  td vB Ban k i h  soit nHm 2017 nhu mu: 

a) T& tbhng OlnOf 7 d&n thhng 05R017 

L T '  ho H?i d o g  @n tri: 
- ~ihgd t h 8 n h v i h m ~ ~ :  03 thanh vies 

- ~ 6 n g  s8 tb8nh vih  nh& thh lao: 03 thanh vi8n 

- Chh tjch HDQT (01): 7.000.000 & n W g  

- ThSnbvi&(02) : 5.000.000 & n m g  
~k~ thP lao EBQT 05 tL4ng diu n8m 2017: 85.000.000 d8ng/nim. 

b) TB thing 06/2017 d& thtng 1ZRO17 

4 Thh lao H@i dhng q u h  trj: 

- T ~ ~ ~ ~ W V ~ ~ H D Q T :  03 thhh vih. 

- ~ 8 n ~  4 thanh v i h  &&I t h ~  lao: 03 t h h  vitn: 

- a Qch HBQT (01): 10.000.000 &nj$thang 

- l l hhv ih (02 )  : 9.000.000 &ng/thhg 

~ 8 n g  tbh h o  HBQT 07 tMng cubi d m  2017: 1 %.000.000 d8ag/nfirn, 



- ~ 6 n ~  s6 thanh v i h  d$n thb h: 03 thhh vien 

- Truhg Ban ki&m so&: 1 .OOO.WO &ng/Wug 

- TMnh vien (02): 800.000 &ng!tMng. 
T&EQ thl lao BKS 07 thhng cudi nBm 2017: 18.200.000 d b n d ~ ,  

Nhu vky: 

- ~ 8 n ~  th8 Lao ADQT nHm 2017: 281.000.000 t18nplnnm 

- T B I I ~  thh lao BKS n9m 2017: 23.700.000 db9,n~rn 

hoqch thil la0 XIIDQT, BKS nfim 2018: 

- C h ~  ~ c h  EBQT : 1 1.000.000 d8rmg/thaag 

- TZlW vign mQT : 10~000.000 d&~thang  

- Trubng Ban kibm sokt : 1.200.000 &ns/thhg 

- Thihhvi8nBKS: : 1,000.000 &&thhg. 

Ty IF b i b  quY&t t8n thhh . . . .% 

~ i & u  3. Th6ng qua vite cbinh s h ,  b6 sung ~ i k u  @ CGng ty thm di&u mgu Qi Thi3ng 
t~ 95120171TT-BTC 

Dgi hoi thbng nhht ththang qua vi@ c W  sha, bd sung ~ i k u  1@ C6ng ty theo diku l$ d u  tqi Th8ng 
tu 95120 17m-BTC. 

D ~ & N  9. T h h g  qua viec c h b h  a h  Quy ch& q u h  te C8mg ty 

Dqi h$i th&ng & thhg qua vi+ c h i d  s h  Quy ch6 q& trj Gang ty. 

le b i b  quy6t tim thanh .... % 

~ i i u  10. Thang qua vi# b& sang nghnh n&B kinh dosnh ciia C6ng ty 

Dgi hei thhg &At thbng qua viec bb sung nganh kinh doanh cila CBng ty bao g8m dc niji 
dung sau: 

BA sung nghh nghk kinh dad c h  C6ng ty: 

- Kho b% va luu giil h b g  h6a (Ma ng*: 52 10) 

- V$n tdi h b g  h6a duhg thuy n@i dia @I% ngM: 5 022) 

V& t& h$ng h6a hang kh6ng (ma nganh 5 1 20) 

- ~ o q t @ ~ d j c h v l y h 8 t r ~ ~ t i & p c h v & t ~ d u b n g & v ~ d u h g b ~ ( M 3 n g ~ : S 2 2 1 )  



Elih 11. ThSng qua v i e  BPU cii thilnb v i h  Agi d8ng qurln tr/ vh Baa d m  sost d i e m  
201&2023 

Dd hoi thdng & thdng qua v i e  BQU c~ thhh v i h  HOi dbng q u h  trj vA Ban kidm soat d i e m  
k) 20 1 8-2023 nhu sau: 

2. T h h g  qua sb l w g  thanh vih HDQT, BKS nhi@ kjr 201 8-2023: 

3. TMng qua d m h  dch h g  cQ v i h  tnhg ctr WDQT vB BKS n h i b  k3 201 8-2023: 

D&U 12. Th8ng qua vi@ Chfi tjch H3QT k i h  ~ 8 n ~  Gum d6c CBng ty nPm 2018 

Dgi hoi thhng nhh thdng qua vi# Chii tich HBQT kiEm ~ h n ~  G i h  dbc Cbng ty n h n  20 18. 

TY 1$ biku quy&t t8n thanh .... % 

1)anh sdch thng cik HDQT 

Hgi dng qwb tri chju trkh nhi- sao giri Nghj quy& toh  th& c.6 d8ng v5 dng bb t&n 

website C8ng ty (www.tmm.com,vn) theo d b g  quy dw c9a P& h&. 

Danh shch t r h g  c& BKS 

3i6u 14. Tdch nhitm pbd bib q d n  h i l t  v i  t d n  khai thgc hi@ Ngbi ~ u y &  nhy 

Dqi h$i thang nhh giao cho Hoi dbng q h  trj, Ban k i h  so& vA Ban &&u haah chju tdch nhib 
ph6 bikn quh tri& trdn kbai thw hien vB k i h  tra g i h  ssit quh trtnh thw hien theo tinh thh 

Ngfii quy&t dy. 



TM. Di$I WI &NG ~6 D&NG 

~ E i f i  TICEL HBQT 


