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M影CăL影C 

PH井NăM雲ăĐ井Uă 
CH姶愛NGăI.ăĐ卯NHăNGHƾAăCÁCăTHU一TăNG頴ăTRONGăĐI陰UăL烏ă 
Điều 1. Giải thích thu壱t ngữ  

CH姶愛NGăII.ăTểN,ăHỊNHăTH永C,ăTR影ăS雲,ăCHIăNHÁNH,ăVĔNăPHÒNGăĐ萎IăDI烏N,ăTH云Iă
H萎NăHO萎TăĐ浦NGăVĨăNG姶云IăĐ萎IăDI烏NăTHEOăPHÁPăLU一TăC曳AăCÔNGăTY 

Điều 2. Tên, hình th泳c, tr映 sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động c栄a Công ty 

Điều 3. Ng逢ời đại diện theo pháp lu壱t c栄a Công ty 

CH姶愛NGăIII.ăM影CăTIểU,ăPH萎MăVIăKINHăDOANHăVĨăHO萎TăĐ浦NGăC曳AăCÔNGăTYă 
Điều 4. M映c tiêu hoạt động c栄a Công ty  

Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động c栄a Công ty 

CH姶愛NGăIV.ăV渦NăĐI陰UăL烏,ăC蔚ăPH井N,ăC蔚ăĐÔNGăSÁNGăL一P 

Điều 6. Vốn điều lệ, c鰻 ph亥n, c鰻 đông sáng l壱p 

Điều 7. Ch泳ng nh壱n c鰻 phi院u 

Điều 8. Ch泳ng chỉ ch泳ng khoán khác  

Điều 9. Chuyển nh逢嬰ng c鰻 ph亥n 

Điều 10. Thu h欝i c鰻 ph亥n 

CH姶愛NGăV.ăC愛ăC遺U T蔚ăCH永C,ăQU謂NăTR卯ăVĨăKI韻MăSOÁTă 
Điều 11. Cơ c医u t鰻 ch泳c, quản trị và kiểm soát 

CH姶愛NGăVI.ăC蔚ăĐÔNGăVĨăĐ萎IăH浦IăĐ唄NGăC蔚ăĐÔNGă 
Điều 12. Quyền c栄a c鰻 đông  

Điều 13. Nghĩa v映 c栄a c鰻 đông 

Điều 14. Đại hội đ欝ng c鰻 đông  

Điều 15. Quyền và nhiệm v映 c栄a Đại hội đ欝ng c鰻 đông  

Điều 16. Đại diện theo 栄y quyền 

Điều 17. Thay đ鰻i các quyền  

Điều 18. Triệu t壱p họp, ch逢ơng trình họp và thông báo họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông  

Điều 19. Các điều kiện ti院n hành họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông  

Điều 20. Thể th泳c ti院n hành họp và biểu quy院t tại cuộc họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông  

Điều 21. Thông qua quy院t định c栄a Đại hội đ欝ng c鰻 đông  

Điều 22. Thẩm quyền và thể th泳c l医y Ủ ki院n c鰻 đông bằng văn bản để thông qua quy院t định c栄a Đại 
hội đ欝ng c鰻 đông  

Điều 23. Biên bản họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông  

Điều 24. Yêu c亥u h栄y bỏ quy院t định c栄a Đại hội đ欝ng c鰻 đông  

CH姶愛NGăVII.ăH浦IăĐ唄NGăQU謂NăTR卯ă 
Điều 25. 永ng cử, đề cử thành viên Hội đ欝ng quản trị 

Điều 26. Thành ph亥n và nhiệm kỳ c栄a thành viên Hội đ欝ng quản trị  
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Điều 27. Quyền hạn và nghĩa v映 c栄a Hội đ欝ng quản trị  

Điều 28. Thù lao, tiền l逢ơng và l嬰i ích khác c栄a thành viên Hội đ欝ng quản trị 

Điều 29. Ch栄 tịch Hội đ欝ng quản trị  

Điều 30. Cuộc họp c栄a Hội đ欝ng quản trị  

Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đ欝ng quản trị 

Điều 32. Ng逢ời ph映 trách quản trị công ty  

CH姶愛NGăVIII. T蔚NGăGIÁMăĐ渦C VĨăNG姶云IăĐI陰UăHĨNHăKHÁCă 
Điều 33. T鰻 ch泳c bộ máy quản lỦ 

Điều 34. Ng逢ời điều hành doanh nghiệp  

Điều 35. B鰻 nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm v映 và quyền hạn c栄a T鰻ng Giám đốc  

CH姶愛NGăIX.ăBANăKI韻MăSOÁTă 
Điều 36. 永ng cử, đề cử Kiểm soát viên  

Điều 37. Kiểm soát viên 

Điều 38. Ban kiểm soát  

CH姶愛NGăX.ăTRÁCHăNHI烏MăC曳AăTHĨNHăVIểNăH浦IăĐ唄NGăQU謂NăTR卯,ăKI韻MăSOÁTă
VIÊN, T蔚NGăGIÁMăĐ渦C VĨăNG姶云IăĐI陰UăHĨNHăKHÁCă 
Điều 39. Trách nhiệm cẩn trọng 

Điều 40. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền l嬰i 

Điều 41. Trách nhiệm về thiệt hại và b欝i th逢ờng  

CH姶愛NGăXI.ăQUY陰NăĐI陰UăTRAăS蔚ăSÁCHăVĨăH唄ăS愛ăCÔNGăTYă 
Điều 42. Quyền điều tra s鰻 sách và h欝 sơ  

CH姶愛NGăXII.  NG姶云IăLAOăĐ浦NG 

Điều 43. Công nhân viên và công đoàn  

CH姶愛NGăXIII.ăPHỂNăPH渦IăL営IăNHU一Nă 
Điều 44. Phân phối l嬰i nhu壱n 

CH姶愛NGăXIV.ăTĨIăKHO謂NăNGỂNăHĨNG,ăQUỸăD衛ăTR頴,ăNĔMăTĨIăCHệNHăVĨăCH蔭ă
Đ浦ăK蔭ăTOÁNă 
Điều 45. Tài khoản ngân hàng  

Điều 46. Năm tài chính  

Điều 47. Ch院 độ k院 toán 

CH姶愛NGăXV.ăBÁOăCÁOăTH姶云NGăNIểN,ăBÁOăCÁOăTĨIăCHệNHăVĨăTRÁCHăNHI烏Mă
CÔNGăB渦ăTHÔNGăTINă 
Điều 48. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quỦ  

Điều 49. Báo cáo th逢ờng niên 

CH姶愛NGăXVI.ăKI韻MăTOÁNăCÔNGăTY 

Điều 50. Kiểm toán  

CH姶愛NGăXVII.ăCONăD遺U 

Điều 51. Con d医u  
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CH姶愛NGăXVIII.ăCH遺MăD永TăHO萎TăĐ浦NGăVĨăTHANHăLụă 
Điều 52. Ch医m d泳t hoạt động  

Điều 53. Gia hạn hoạt động  

Điều 54. Thanh lỦ  

CH姶愛NGăXIX.ăGI謂IăQUY蔭TăTRANHăCH遺PăN浦IăB浦 

Điều 55. Giải quy院t tranh ch医p nội bộ  

CH姶愛NGăXX.ăB蔚ăSUNGăVĨăS盈AăĐ蔚IăĐI陰UăL烏 

Điều 56. Điều lệ công ty  

CH姶愛NGăXXI.ăNGĨYăHI烏UăL衛C 

Điều 57. Ngày hiệu lực 
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PH井NăM雲ăĐ井U 

 
            Điều lệ này là cơ sở pháp lỦ cho mọi hoạt động sản xu医t, kinh doanh c栄a Công ty c鰻 
ph亥n D逢嬰c-V壱t t逢 Y t院 Đ逸k L逸k, đ逢嬰c thành l壱p theo Lu壱t Doanh nghiệp và theo Quy院t 
định số 3849/QĐ-UB ngày 03/12/2003 c栄a 曳y ban nhân dân Tỉnh Đ逸k L逸k.  
 Điều lệ, các nội quy, quy ch院 c栄a Công ty, các Nghị quy院t c栄a Đại hội đ欝ng c鰻 đông 
và Hội đ欝ng quản trị n院u đư đ逢嬰c thông qua một cách h嬰p lệ phù h嬰p với pháp lu壱t liên 
quan s胤 là cơ sở pháp lỦ ràng buộc để ti院n hành hoạt động sản xu医t kinh doanh c栄a Công ty. 
           Điều lệ sửa đ鰻i, b鰻 sung này đ逢嬰c thông qua tại Đại hội đ欝ng c鰻 đông t鰻 ch泳c vào 
ngày 18/06/2007; đ逢嬰c sửa đ鰻i, b鰻 sung l亥n th泳 1 vào ngày 20/04/2008; sửa đ鰻i, b鰻 sung 
l亥n th泳 2 tại đại hội đ欝ng c鰻 đông th逢ờng niên ngày 07/05/2010; sửa đ鰻i, b鰻 sung l亥n th泳 3 
tại đại hội đ欝ng c鰻 đông th逢ờng niên ngày 29/04/2011; sửa đ鰻i, b鰻 sung l亥n th泳 4 tại đại hội 
đ欝ng c鰻 đông th逢ờng niên ngày 28/04/2016 và sửa đ鰻i, b鰻 sung l亥n th泳 5 theo Quy định tại 
Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông t逢 95/2017/TT-BTC tại Đại hội đ欝ng c鰻 đông th逢ờng 
niên ngày 26/04/2018, g欝m các điều khoản sau: 
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CH姶愛NGăIă 
Đ卯NHăNGHƾAăCÁCăTHU一TăNG頴ăTRONGăĐI陰UăL烏 

 
Đi隠uă1.ăGi違iăthíchăthu壱tăng英 

1. Trong Điều lệ này, những thu壱t ngữ d逢ới đây đ逢嬰c hiểu nh逢 sau: 
a. ắCông ty” là Công ty c鰻 ph亥n D逢嬰c ậ V壱t t逢 y t院 Đ逸k L逸k. 

b. ắHội đồng”  là Hội đ欝ng quản trị Công ty. 
c. "V嘘năđi隠uă l羽" là t鰻ng giá trị mệnh giá c鰻 ph亥n đư bán hoặc đư đ逢嬰c đăng kỦ mua khi 
thành l壱p doanh nghiệp và quy định tại Điều 6 Điều lệ này; 
d. "Lu壱tăDoanhănghi羽p" là Lu壱t Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đ逢嬰c Quốc hội thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 2014; 
e. "Lu壱tăCh泳ngăkhoán" là Lu壱t Ch泳ng khoán số 70/2006/QH11 đ逢嬰c Quốc hội thông qua 
ngày 29/06/2006 và Lu壱t số 62/2010/QH12 sửa đ鰻i, b鰻 sung một số điều c栄a Lu壱t Ch泳ng 
khoán số 70/2006/QH11 đ逢嬰c Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản h逢ớng 
d磯n thi hành Lu壱t Ch泳ng khoán; 

f. "NgƠyăthƠnhăl壱p" là ngày Công ty đ逢嬰c c医p Gi医y ch泳ng nh壱n đăng kỦ kinh doanh l亥n 
đ亥u; 
g. "Ng逢運iă đi隠uă hƠnhă doanhă nghi羽p" là T鰻ng Giám đốc, Phó T鰻ng giám đốc, K院 toán 
tr逢ởng và ng逢ời điều hành khác do HĐQT phê chuẩn theo đề nghị c栄a T鰻ng Giám đốc; 

h. "Ng逢運iăcóăliênăquan" là cá nhân, t鰻 ch泳c đ逢嬰c quy định tại khoản 17 Điều 4 Lu壱t Doanh 
nghiệp, khoản 34 Điều 6 Lu壱t ch泳ng khoán; 
i. "C鰻ăđôngăl噂n" là c鰻 đông sở hữu trực ti院p hoặc gián ti院p từ năm ph亥n trăm (5%) trở lên 
số c鰻 phi院u có quyền biểu quy院t c栄a Công ty; 

j. “Cổ đông” là mọi thể nhân hay pháp nhân đ逢嬰c ghi tên trong s鰻 đăng kỦ c鰻 đông c栄a 
Công ty với t逢 cách là ng逢ời sở hữu c鰻 phi院u. 
k. “Cổ tức” là khoản l嬰i nhu壱n ròng đ逢嬰c trả cho mỗi c鰻 ph亥n bằng tiền mặt hoặc bằng tài 
sản khác từ ngu欝n l嬰i nhu壱n còn lại c栄a Công ty sau khi đư thực hiện nghĩa v映 tài chính. 
l. "Th運iăh衣năho衣tăđ瓜ng" là thời gian hoạt động c栄a Công ty đ逢嬰c quy định tại Điều 2 Điều 
lệ này và thời gian gia hạn (n院u có) đ逢嬰c Đại hội đ欝ng c鰻 đông c栄a Công ty thông qua bằng 
nghị quy院t; 
m. "Vi羽tăNam" là n逢ớc Cộng hoà xư hội ch栄 nghĩa Việt Nam; 
n. "Đ鵜aăbƠnăkinhădoanh" là lưnh th鰻 Việt Nam và n逢ớc ngoài. 
2. Trong Điều lệ này, các tham chi院u tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao 
g欝m cả những sửa đ鰻i hoặc văn bản thay th院. 
3. Các tiêu đề (ch逢ơng, điều c栄a Điều lệ này) đ逢嬰c sử d映ng nhằm thu壱n tiện cho việc hiểu 
nội dung và không ảnh h逢ởng tới nội dung c栄a Điều lệ này. 
4. Các từ hoặc thu壱t ngữ đư đ逢嬰c định nghĩa trong Lu壱t Doanh nghiệp (n院u không mâu 

thu磯n với ch栄 thể hoặc ngữ cảnh) s胤 có nghĩa t逢ơng tự trong Điều lệ này. 
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CH姶愛NGăII  
TểN,ăHỊNHăTH永C,ăTR影ăS雲,ăCHIăNHÁNH,ăVĔNăPHÒNGăĐ萎IăDI烏N,ăTH云IăH萎Nă

HO萎TăĐ浦NGăVĨăNG姶云IăĐ萎IăDI烏NăTHEOăPHÁPăLU一TăC曳AăCÔNGăTY 
 

Đi隠uă2.ăTên,ăhìnhăth泳c,ătr映ăs荏,ăchiănhánh,ăvĕnăphòngăđ衣iădi羽n vƠăth運iăh衣năho衣tăđ瓜ngă
c栄aăCôngăty 
1. Tên Công ty  
- Tên ti院ng Việt: CÔNG TY C蔚 PH井N D姶営C-V一T T姶 Y T蔭 Đ溢K L溢K 
- Tên ti院ng Anh: DAKLAK PHARMACEUTICAL AND MEDICAL EQUIPMENT JOINT 
STOCK COMPANY. 
- Tên vi院t t逸t: BAMEPHARM 
2. Công ty c鰻 ph亥n D逢嬰c ậ V壱t t逢 y t院 Đ逸k L逸k là công ty c鰻 ph亥n có t逢 cách pháp nhân 
phù h嬰p với pháp lu壱t hiện hành c栄a Việt Nam. 
3. Tr映 sở đăng kỦ c栄a Công ty là: 
- Địa chỉ tr映 sở chính: 09A Hùng V逢ơng, P. Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đ逸k L逸k. 
- Điện thoại  : (0262) 3812394 
- Fax   : (0262) 3858805 
- E-mail  : bamepharm@yahoo.com 
- Website  : http://www.bamepharm.com.vn 
4. Công ty có thể thành l壱p chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực 
hiện các m映c tiêu hoạt động c栄a Công ty phù h嬰p với Nghị quy院t c栄a Hội đ欝ng quản trị và 
trong phạm vi lu壱t pháp cho phép. 
5. Trừ khi ch医m d泳t hoạt động tr逢ớc thời hạn theo khoản 2 Điều 52 hoặc gia hạn hoạt động 
theo Điều 53 Điều lệ này, thời hạn hoạt động c栄a Công ty b逸t đ亥u từ ngày thành l壱p và là vô 
thời hạn. 
Đi隠uă3.ăNg逢運iăđ衣iădi羽nătheoăphápălu壱tăc栄aăCôngăty 
1. T鰻ng Giám đốc là ng逢ời đại diện theo pháp lu壱t c栄a Công ty. 
2. Ng逢ời đại diện theo pháp lu壱t c栄a Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các 
quyền và nghĩa v映 phát sinh từ giao dịch c栄a Công ty, đại diện cho Công ty với t逢 cách 
nguyên đơn, bị đơn, ng逢ời có quyền l嬰i và nghĩa v映 liên quan tr逢ớc Trọng tài, Tòa án và 
các quyền và nghĩa v映 khác theo quy định c栄a pháp lu壱t. 
3. Quyền và nghĩa v映 c栄a ng逢ời đại diện theo pháp lu壱t đ逢嬰c thực hiện theo quy định tại 
Lu壱t Doanh nghiệp, Điều lệ này và Quy ch院 quản trị do Hội đ欝ng quản trị ban hành phù 
h嬰p với các quy định c栄a Điều lệ này. 

 
CH姶愛NGăIII  

M影CăTIểU,ăPH萎MăVIăKINHăDOANHăVĨăHO萎TăĐ浦NGăC曳AăCÔNGăTY 
 

Đi隠uă4.ăM映cătiêuăho衣tăđ瓜ngăc栄aăCôngăty 
1. Ngành, nghề kinh doanh: 
- Kinh doanh những ngành, nghề mà pháp lu壱t không c医m. 
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- Đáp 泳ng đ栄 điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đ亥u t逢 kinh doanh có điều 
kiện theo quy định c栄a Lu壱t đ亥u t逢 và bảo đảm duy trì đ栄 điều kiện đ亥u t逢 kinh doanh đó 
trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh. 
2. M映c tiêu hoạt động: Công ty thành l壱p để huy động và sử d映ng vốn có hiệu quả trong 
việc phát triển sản xu医t-kinh doanh, xu医t-nh壱p khẩu tân d逢嬰c, d逢嬰c liệu các loại, v逸c xin 
sinh phẩm hóa ch医t xét nghiệm, v壱t t逢 trang thi院t bị y t院, các dịch v映 khác,ầ  góp ph亥n 
cung c医p thuốc phòng, chữa bệnh cho nhân dân đ欝ng thời nâng cao hiệu quả, tạo công ăn 
việc làm và thu nh壱p 鰻n định cho ng逢ời lao động, tăng c鰻 t泳c cho các c鰻 đông, đóng góp 
cho ngân sách Nhà n逢ớc và không ngừng phát triển Công ty. 
Đi隠uă5.ăPh衣măviăkinhădoanhăvƠăho衣tăđ瓜ngăc栄aăCôngăty 
1. Công ty đ逢嬰c phép l壱p k院 hoạch và ti院n hành t医t cả các hoạt động kinh doanh theo ngành 
nghề c栄a Công ty đư đ逢嬰c công bố trên C鰻ng thông tin đăng kỦ doanh nghiệp quốc gia và 
Điều lệ này, phù h嬰p với quy định c栄a pháp lu壱t hiện hành và thực hiện các biện pháp thích 
h嬰p để đạt đ逢嬰c các m映c tiêu c栄a Công ty. 
2. Công ty có thể ti院n hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác đ逢嬰c pháp 
lu壱t cho phép và đ逢嬰c Đại hội đ欝ng c鰻 đông thông qua. 
 

CH姶愛NGăIV  
V渦NăĐI陰UăL烏,ăC蔚ăPH井N,ăC蔚ăĐÔNGăSÁNGăL一P 

 

Đi隠uă6.ăV嘘năđi隠uăl羽,ăc鰻ăph亥n,ăc鰻ăđôngăsángăl壱p 
1. Vốn điều lệ c栄a Công ty là 19.415.880.000 VNĐ (Mười chín tỷ bốn trăm mười lăm triệu 
tám trăm tám mươi ngàn đồng). 

T鰻ng số vốn điều lệ c栄a Công ty đ逢嬰c chia thành 1.941.588 c鰻 ph亥n với mệnh giá là 
10.000 đ欝ng/c鰻 ph亥n. 
2. Công ty có thể thay đ鰻i vốn điều lệ khi đ逢嬰c Đại hội đ欝ng c鰻 đông thông qua và phù h嬰p 
với các quy định c栄a pháp lu壱t. Hội đ欝ng quản trị chịu trách nhiệm sửa đ鰻i vốn điều lệ c栄a 
Công ty quy định tại khoản 1 điều này cho phù h嬰p với số vốn điều lệ thực t院 thay đ鰻i theo 
Nghị quy院t c栄a Đại hội đ欝ng c鰻 đông. 
3. Các c鰻 ph亥n c栄a Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là c鰻 ph亥n ph鰻 thông. Các 
quyền và nghĩa v映 c栄a c鰻 đông n逸m giữ từng loại c鰻 ph亥n đ逢嬰c quy định tại Điều 12, Điều 
13 Điều lệ này. 
4. Công ty có thể phát hành các loại c鰻 ph亥n 逢u đưi khác sau khi có sự ch医p thu壱n c栄a Đại 
hội đ欝ng c鰻 đông và phù h嬰p với các quy định c栄a pháp lu壱t. 
5. C鰻 ph亥n ph鰻 thông phải đ逢嬰c 逢u tiên chào bán cho các c鰻 đông hiện hữu theo tỷ lệ t逢ơng 
泳ng với tỷ lệ sở hữu c鰻 ph亥n ph鰻 thông c栄a họ trong Công ty, trừ tr逢ờng h嬰p Đại hội đ欝ng 
c鰻 đông quy院t định khác. Số c鰻 ph亥n c鰻 đông không đăng kỦ mua h院t s胤 do Hội đ欝ng quản 
trị c栄a Công ty quy院t định. Hội đ欝ng quản trị có thể phân phối số c鰻 ph亥n đó cho các đối 
t逢嬰ng theo các điều kiện và cách th泳c mà Hội đ欝ng quản trị th医y là phù h嬰p, nh逢ng không 
đ逢嬰c bán số c鰻 ph亥n đó theo các điều kiện thu壱n l嬰i hơn so với những điều kiện đư chào 
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bán cho các c鰻 đông hiện hữu trừ tr逢ờng h嬰p c鰻 ph亥n đ逢嬰c bán qua Sở giao dịch ch泳ng 
khoán theo ph逢ơng th泳c đ医u giá. 
6. Công ty có thể mua c鰻 ph亥n do chính Công ty đư phát hành theo những cách th泳c đ逢嬰c 
quy định trong Điều lệ này và pháp lu壱t hiện hành. C鰻 ph亥n do Công ty mua lại là c鰻 phi院u 
quỹ và Hội đ欝ng quản trị có thể chào bán theo những cách th泳c phù h嬰p với Lu壱t Ch泳ng 
khoán, văn bản h逢ớng d磯n liên quan và quy định c栄a Điều lệ này. 
7. Công ty có thể phát hành các loại ch泳ng khoán khác khi đ逢嬰c Đại hội đ欝ng c鰻 đông 
thông qua và phù h嬰p với quy định c栄a pháp lu壱t về ch泳ng khoán và thị tr逢ờng ch泳ng 
khoán. 

Đi隠uă7.ăCh泳ngănh壱năc鰻ăphi院u  
1. C鰻 đông c栄a Công ty đ逢嬰c c医p ch泳ng nh壱n c鰻 phi院u t逢ơng 泳ng với số c鰻 ph亥n và loại c鰻 
ph亥n sở hữu. 
2. C鰻 phi院u là ch泳ng chỉ do công ty phát hành, bút toán ghi s鰻 hoặc dữ liệu điện tử xác nh壱n 
quyền sở hữu một hoặc một số c鰻 ph亥n c栄a công ty đó. C鰻 phi院u phải có đ亥y đ栄 các nội 
dung theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Lu壱t Doanh nghiệp. 
3. Trong thời hạn ba m逢ơi (30) ngày kể từ ngày nộp đ亥y đ栄 h欝 sơ đề nghị chuyển quyền sở 
hữu c鰻 ph亥n theo quy định c栄a Công ty hoặc trong thời hạn hai (02) tháng (hoặc thời hạn 
khác theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đ亥y đ栄 tiền mua c鰻 ph亥n 
theo nh逢 quy định tại ph逢ơng án phát hành c鰻 phi院u c栄a Công ty, ng逢ời sở hữu số c鰻 ph亥n 
đ逢嬰c c医p ch泳ng nh壱n c鰻 phi院u. Ng逢ời sở hữu c鰻 ph亥n không phải trả cho Công ty chi phí in 
ch泳ng nh壱n c鰻 phi院u. 
4. Tr逢ờng h嬰p ch泳ng nh壱n c鰻 phi院u bị m医t, bị h栄y hoại hoặc bị h逢 hỏng, ng逢ời sở hữu c鰻 
phi院u đó có thể đề nghị đ逢嬰c c医p ch泳ng nh壱n c鰻 phi院u mới với điều kiện phải đ逢a ra bằng 
ch泳ng về việc sở hữu c鰻 ph亥n và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty. 
Đi隠uă8.ăCh泳ngăch雨ăch泳ngăkhoánăkhác 
Ch泳ng chỉ trái phi院u hoặc ch泳ng chỉ ch泳ng khoán khác c栄a Công ty đ逢嬰c phát hành có chữ 
kỦ c栄a ng逢ời đại diện theo pháp lu壱t và d医u c栄a Công ty, trừ tr逢ờng h嬰p mà các điều khoản 
và điều kiện phát hành quy định khác. 

Đi隠uă9.ăChuy吋nănh逢嬰ngăc鰻ăph亥n 
1. T医t cả các c鰻 ph亥n đ逢嬰c tự do chuyển nh逢嬰ng trừ khi Điều lệ này và pháp lu壱t có quy 
định khác. C鰻 phi院u niêm y院t, đăng kỦ giao dịch trên Sở giao dịch ch泳ng khoán đ逢嬰c 
chuyển nh逢嬰ng theo các quy định c栄a pháp lu壱t về ch泳ng khoán và thị tr逢ờng ch泳ng khoán. 
2. C鰻 ph亥n ch逢a đ逢嬰c thanh toán đ亥y đ栄 không đ逢嬰c chuyển nh逢嬰ng và h逢ởng các quyền 
l嬰i liên quan nh逢 quyền nh壱n c鰻 t泳c, quyền nh壱n c鰻 phi院u phát hành để tăng vốn c鰻 ph亥n từ 
ngu欝n vốn ch栄 sở hữu, quyền mua c鰻 phi院u mới chào bán và các quyền l嬰i khác theo quy 
định c栄a pháp lu壱t. 
Đi隠uă10.ăThuăh欝iăc鰻ăph亥n 
1. Tr逢ờng h嬰p c鰻 đông không thanh toán đ亥y đ栄 và đúng hạn số tiền phải trả để mua c鰻 
phi院u, Hội đ欝ng quản trị thông báo và có quyền yêu c亥u c鰻 đông đó thanh toán số tiền còn 
lại cùng với lưi su医t trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không thanh toán 
đ亥y đ栄 gây ra cho Công ty. 
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2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là bảy (07) 
ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ tr逢ờng h嬰p 
không thanh toán theo đúng yêu c亥u, số c鰻 ph亥n ch逢a thanh toán h院t s胤 bị thu h欝i. 
3. Hội đ欝ng quản trị có quyền thu h欝i các c鰻 ph亥n ch逢a thanh toán đ亥y đ栄 và đúng hạn 
trong tr逢ờng h嬰p các yêu c亥u trong thông báo nêu trên không đ逢嬰c thực hiện, việc thu h欝i 
này bao g欝m t医t cả các c鰻 t泳c đ逢嬰c công bố đối với c鰻 ph亥n đ逢嬰c thu h欝i mà thực t院 ch逢a 
chi trả đ院n thời điểm thu h欝i. 
4. C鰻 ph亥n bị thu h欝i đ逢嬰c coi là các c鰻 ph亥n đ逢嬰c quyền chào bán quy định tại khoản 3 
Điều 111 Lu壱t Doanh nghiệp. Hội đ欝ng quản trị có thể trực ti院p hoặc 栄y quyền bán, tái 
phân phối theo những điều kiện và cách th泳c mà Hội đ欝ng quản trị th医y là phù h嬰p. 
5. C鰻 đông n逸m giữ c鰻 ph亥n bị thu h欝i phải từ bỏ t逢 cách c鰻 đông đối với những c鰻 ph亥n 
đó, nh逢ng v磯n phải thanh toán t医t cả các khoản tiền có liên quan và lãi phát sinh (theo lãi 
suất Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm) vào thời điểm thu h欝i theo quy院t định c栄a Hội 
đ欝ng quản trị kể từ ngày thu h欝i cho đ院n ngày thực hiện thanh toán. Hội đ欝ng quản trị có 
toàn quyền quy院t định việc c逢叡ng ch院 thanh toán toàn bộ giá trị c鰻 phi院u vào thời điểm thu 
h欝i. 
6. Thông báo thu h欝i đ逢嬰c gửi đ院n ng逢ời n逸m giữ c鰻 ph亥n bị thu h欝i tr逢ớc thời điểm thu 
h欝i. Việc thu h欝i v磯n có hiệu lực kể cả trong tr逢ờng h嬰p có sai sót hoặc b医t cẩn trong việc 
gửi thông báo. 
 

CH姶愛NGăV 
C愛ăC遺UăT蔚ăCH永C,ăQU謂NăTR卯ăVĨăKI韻MăSOÁT 

 

Đi隠uă11.ăC挨ăc医uăt鰻ăch泳c,ăqu違nătr鵜ăvƠăki吋măsoát 
Cơ c医u t鰻 ch泳c quản lỦ, quản trị và kiểm soát c栄a Công ty bao g欝m: 
1. Đại hội đ欝ng c鰻 đông; 
2. Hội đ欝ng quản trị; 
3. Ban kiểm soát; 
4. T鰻ng Giám đốc. 

CH姶愛NGăVI  
C蔚ăĐÔNGăVĨăĐ萎IăH浦IăĐ唄NGăC蔚ăĐÔNG 

 

Đi隠uă12.ăQuy隠năc栄aăc鰻ăđông 
1. C鰻 đông là ng逢ời ch栄 sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa v映 t逢ơng 泳ng theo số c鰻 
ph亥n và loại c鰻 ph亥n mà họ sở hữu. C鰻 đông chỉ chịu trách nhiệm về n嬰 và các nghĩa v映 tài 
sản khác c栄a Công ty trong phạm vi số vốn đư góp vào Công ty. 
2. C鰻 đông ph鰻 thông có các quyền sau: 
a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông và thực hiện quyền biểu 
quy院t trực ti院p tại cuộc họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông hoặc thông qua đại diện đ逢嬰c 栄y quyền 
hoặc thực hiện bỏ phi院u từ xa; 
b. Nh壱n c鰻 t泳c với m泳c theo quy院t định c栄a Đại hội đ欝ng c鰻 đông; 
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c. Tự do chuyển nh逢嬰ng c鰻 ph亥n đư đ逢嬰c thanh toán đ亥y đ栄 theo quy định c栄a Điều lệ này 
và pháp lu壱t hiện hành; 
d. 姶u tiên mua c鰻 phi院u mới chào bán t逢ơng 泳ng với tỷ lệ c鰻 ph亥n ph鰻 thông mà họ sở hữu; 
e. Xem xét, tra c泳u và trích l映c các thông tin liên quan đ院n c鰻 đông và yêu c亥u sửa đ鰻i các 
thông tin không chính xác; 
f. Ti院p c壱n thông tin về danh sách c鰻 đông có quyền dự họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông; 
g. Xem xét, tra c泳u, trích l映c hoặc sao ch映p Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đ欝ng c鰻 
đông và Nghị quy院t Đại hội đ欝ng c鰻 đông; 
h. Tr逢ờng h嬰p Công ty giải thể hoặc phá sản, đ逢嬰c nh壱n một ph亥n tài sản còn lại t逢ơng 泳ng 
với tỷ lệ sở hữu c鰻 ph亥n tại Công ty sau khi Công ty đư thanh toán các khoản n嬰 (bao g欝m 
cả nghĩa v映 n嬰 đối với nhà n逢ớc, thu院, phí) và thanh toán cho các c鰻 đông n逸m giữ các loại 
c鰻 ph亥n khác c栄a Công ty theo quy định c栄a pháp lu壱t; 
i. Yêu c亥u Công ty mua lại c鰻 ph亥n c栄a họ trong các tr逢ờng h嬰p quy định tại Điều 129 Lu壱t 
Doanh nghiệp; 
j. Các quyền khác theo quy định c栄a pháp lu壱t và Điều lệ này. 
3. C鰻 đông hoặc nhóm c鰻 đông n逸m giữ từ 05% t鰻ng số c鰻 ph亥n ph鰻 thông trở lên trong 
thời hạn liên t映c ít nh医t sáu (06) tháng có các quyền sau: 
a. Đề cử các 泳ng viên Hội đ欝ng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định t逢ơng 泳ng tại 
Điều 25 và Điều 36 Điều lệ này; 
b. Yêu c亥u Hội đ欝ng quản trị thực hiện việc triệu t壱p họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông theo các 
quy định tại Điều 114 và Điều 136 Lu壱t Doanh nghiệp; 
c. Kiểm tra và nh壱n bản sao hoặc bản trích d磯n danh sách các c鰻 đông có quyền tham dự và 
biểu quy院t tại cuộc họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông; 
d. Yêu c亥u Ban kiểm soát kiểm tra từng v医n đề c映 thể liên quan đ院n quản lỦ, điều hành hoạt 
động c栄a Công ty khi xét th医y c亥n thi院t. Yêu c亥u phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, 
tên, địa chỉ th逢ờng trú, quốc tịch, số Thẻ căn c逢ớc công dân, Gi医y ch泳ng minh nhân dân, 
Hộ chi院u hoặc ch泳ng thực cá nhân h嬰p pháp khác đối với c鰻 đông là cá nhân; tên, mư số 
doanh nghiệp hoặc số quy院t định thành l壱p, địa chỉ tr映 sở chính đối với c鰻 đông là t鰻 ch泳c; 
số l逢嬰ng c鰻 ph亥n và thời điểm đăng kỦ c鰻 ph亥n c栄a từng c鰻 đông, t鰻ng số c鰻 ph亥n c栄a cả 
nhóm c鰻 đông và tỷ lệ sở hữu trong t鰻ng số c鰻 ph亥n c栄a Công ty; v医n đề c亥n kiểm tra, m映c 
đích kiểm tra; 
e. Các quyền khác theo quy định c栄a pháp lu壱t và Điều lệ này. 
Đi隠uă13.ăNghƿaăv映ăc栄aăc鰻ăđông 
C鰻 đông ph鰻 thông có các nghĩa v映 sau: 
1. Tuân th栄 Điều lệ công ty và các quy ch院 nội bộ c栄a Công ty; ch医p hành quy院t định c栄a 
Đại hội đ欝ng c鰻 đông, Hội đ欝ng quản trị. 
2. Tham dự cuộc họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông và thực hiện quyền biểu quy院t thông qua các 
hình th泳c sau: 
a. Tham dự và biểu quy院t trực ti院p tại cuộc họp; 
b. 曳y quyền cho ng逢ời khác tham dự và biểu quy院t tại cuộc họp; 
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c. Tham dự và biểu quy院t thông qua họp trực tuy院n, bỏ phi院u điện tử hoặc hình th泳c điện tử 
khác; 
d. Gửi phi院u biểu quy院t đ院n cuộc họp thông qua th逢, fax, th逢 điện tử. 
3. Thanh toán tiền mua c鰻 ph亥n đư đăng kỦ mua theo quy định. 
4. Cung c医p địa chỉ chính xác khi đăng kỦ mua c鰻 ph亥n. 
5. Hoàn thành các nghĩa v映 khác theo quy định c栄a pháp lu壱t hiện hành. 
6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty d逢ới mọi hình th泳c để thực hiện một 
trong các hành vi sau đây: 
a. Vi phạm pháp lu壱t; 
b. Ti院n hành kinh doanh và các giao dịch khác để t逢 l嬰i hoặc ph映c v映 l嬰i ích c栄a t鰻 ch泳c, cá 
nhân khác; 
c. Thanh toán các khoản n嬰 ch逢a đ院n hạn tr逢ớc các r栄i ro tài chính đối với Công ty. 
Đi隠uă14.ăĐ衣iăh瓜iăđ欝ngăc鰻ăđông 
1. Đại hội đ欝ng c鰻 đông là cơ quan có thẩm quyền cao nh医t c栄a Công ty. Đại hội c鰻 đông 
th逢ờng niên đ逢嬰c t鰻 ch泳c mỗi năm một (01) l亥n. Đại hội đ欝ng c鰻 đông phải họp th逢ờng 
niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày k院t thúc năm tài chính. 
2. Hội đ欝ng quản trị triệu t壱p họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông th逢ờng niên và lựa chọn địa điểm 
phù h嬰p. Đại hội đ欝ng c鰻 đông th逢ờng niên quy院t định những v医n đề theo quy định c栄a 
pháp lu壱t và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm và dự toán cho năm 
tài chính ti院p theo. Tr逢ờng h嬰p Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm c栄a công ty có các 
khoản ngoại trừ trọng y院u, Công ty có thể mời đại diện công ty kiểm toán độc l壱p dự họp 
Đại hội đ欝ng c鰻 đông th逢ờng niên để giải thích các nội dung liên quan. 
3. Hội đ欝ng quản trị phải triệu t壱p họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông b医t th逢ờng trong các tr逢ờng 
h嬰p sau: 
a. Hội đ欝ng quản trị xét th医y c亥n thi院t vì l嬰i ích c栄a Công ty; 
b. Báo cáo tài chính quỦ, sáu (06) tháng hoặc báo cáo tài chính năm đư đ逢嬰c kiểm toán 
phản ánh vốn ch栄 sở hữu đư bị m医t một nửa (1/2) so với số đ亥u kỳ; 
c. Số thành viên Hội đ欝ng quản trị, thành viên độc l壱p Hội đ欝ng quản trị, Kiểm soát viên ít 
hơn số thành viên theo quy định c栄a pháp lu壱t hoặc số thành viên Hội đ欝ng quản trị bị giảm 
quá một ph亥n ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này; 
d. C鰻 đông hoặc nhóm c鰻 đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này yêu c亥u triệu t壱p 
họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông. Yêu c亥u triệu t壱p họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông phải đ逢嬰c thể hiện 
bằng văn bản, trong đó nêu rõ lỦ do và m映c đích cuộc họp, có đ栄 chữ kỦ c栄a các c鰻 đông 
liên quan hoặc văn bản yêu c亥u đ逢嬰c l壱p thành nhiều bản và t壱p h嬰p đ栄 chữ kỦ c栄a các c鰻 
đông có liên quan; 
e. Ban kiểm soát yêu c亥u triệu t壱p cuộc họp n院u Ban kiểm soát có lỦ do tin t逢ởng rằng các 
thành viên Hội đ欝ng quản trị hoặc ng逢ời điều hành khác vi phạm nghiêm trọng các nghĩa 
v映 c栄a họ theo Điều 160 Lu壱t Doanh nghiệp hoặc Hội đ欝ng quản trị hành động hoặc có Ủ 
định hành động ngoài phạm vi quyền hạn c栄a mình; 
f. Các tr逢ờng h嬰p khác theo quy định c栄a pháp lu壱t và Điều lệ này. 
4. Triệu t壱p họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông b医t th逢ờng 
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a. Hội đ欝ng quản trị phải triệu t壱p họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông trong thời hạn ba m逢ơi (30) 
ngày kể từ ngày số thành viên Hội đ欝ng quản trị, thành viên độc l壱p Hội đ欝ng quản trị hoặc 
Kiểm soát viên còn lại nh逢 quy định tại điểm c khoản 3 Điều này hoặc nh壱n đ逢嬰c yêu c亥u 
quy định tại điểm d và điểm e khoản 3 Điều này; 
b. Tr逢ờng h嬰p Hội đ欝ng quản trị không triệu t壱p họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông theo quy định 
tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba m逢ơi (30) ngày ti院p theo, Ban kiểm soát 
phải thay th院 Hội đ欝ng quản trị triệu t壱p họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông theo quy định tại khoản 
5 Điều 136 Lu壱t Doanh nghiệp; 
c. Tr逢ờng h嬰p Ban kiểm soát không triệu t壱p họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông theo quy định tại 
điểm b khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba m逢ơi (30) ngày ti院p theo, c鰻 đông hoặc 
nhóm c鰻 đông có yêu c亥u quy định tại điểm d khoản 3 Điều này có quyền thay th院 Hội đ欝ng 
quản trị, Ban kiểm soát triệu t壱p họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông theo quy định tại khoản 6 Điều 
136 Lu壱t Doanh nghiệp. 
Trong tr逢ờng h嬰p này, c鰻 đông hoặc nhóm c鰻 đông triệu t壱p họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông có 
thể đề nghị Cơ quan đăng kỦ kinh doanh giám sát trình tự, th栄 t映c triệu t壱p, ti院n hành họp 
và ra quy院t định c栄a Đại hội đ欝ng c鰻 đông. T医t cả chi phí cho việc triệu t壱p và ti院n hành 
họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông đ逢嬰c Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao g欝m những chi 
phí do c鰻 đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông, kể cả chi phí ăn ở và đi 
lại. 
Đi隠uă15.ăQuy隠năvƠănhi羽măv映ăc栄aăĐ衣iăh瓜iăđ欝ngăc鰻ăđông 
1. Đại hội đ欝ng c鰻 đông th逢ờng niên có quyền thảo lu壱n và thông qua các v医n đề sau: 
a. Báo cáo tài chính năm đư đ逢嬰c kiểm toán; 
b. Báo cáo c栄a Hội đ欝ng quản trị; 
c. Báo cáo c栄a Ban kiểm soát; 
d. K院 hoạch phát triển ng逸n hạn và dài hạn c栄a Công ty. 
2. Đại hội đ欝ng c鰻 đông th逢ờng niên và b医t th逢ờng thông qua quy院t định về các v医n đề sau: 
a. Thông qua báo cáo tài chính năm; 
b. M泳c c鰻 t泳c thanh toán hàng năm cho mỗi loại c鰻 ph亥n phù h嬰p với Lu壱t Doanh nghiệp 
và các quyền g逸n liền với loại c鰻 ph亥n đó. M泳c c鰻 t泳c này không cao hơn m泳c mà Hội 
đ欝ng quản trị đề nghị sau khi đư tham khảo Ủ ki院n các c鰻 đông tại cuộc họp Đại hội đ欝ng c鰻 
đông; 
c. Số l逢嬰ng thành viên Hội đ欝ng quản trị; 
d. Lựa chọn công ty kiểm toán độc l壱p; 
e. B亥u, miễn nhiệm, bưi nhiệm và thay th院 thành viên Hội đ欝ng quản trị và Ban kiểm soát; 
f. T鰻ng số tiền thù lao c栄a các thành viên Hội đ欝ng quản trị và Báo cáo tiền thù lao c栄a Hội 
đ欝ng quản trị; 
g. B鰻 sung và sửa đ鰻i Điều lệ công ty; 
h. Loại c鰻 ph亥n và số l逢嬰ng c鰻 ph亥n mới đ逢嬰c phát hành đối với mỗi loại c鰻 ph亥n và việc 
chuyển nh逢嬰ng c鰻 ph亥n c栄a thành viên sáng l壱p trong vòng ba (03) năm đ亥u tiên kể từ ngày 
thành l壱p; 
i. Chia, tách, h嬰p nh医t, sáp nh壱p hoặc chuyển đ鰻i Công ty; 
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j. T鰻 ch泳c lại và giải thể (thanh lỦ) Công ty và chỉ định ng逢ời thanh lỦ; 
k. Kiểm tra và xử lỦ các vi phạm c栄a Hội đ欝ng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho 
Công ty và c鰻 đông; 
l. Quy院t định giao dịch đ亥u t逢/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên t鰻ng giá trị tài sản c栄a 
Công đ逢嬰c ghi trong báo cáo tài chính kỳ g亥n nh医t đư đ逢嬰c kiểm toán; 
m. Quy院t định mua lại trên 10% t鰻ng số c鰻 ph亥n phát hành c栄a mỗi loại; 
n. Công ty kỦ k院t h嬰p đ欝ng, giao dịch với những đối t逢嬰ng đ逢嬰c quy định tại khoản 1 Điều 
162 Lu壱t Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% t鰻ng giá trị tài sản c栄a Công ty 
đ逢嬰c ghi trong báo cáo tài chính g亥n nh医t; 
o. Các v医n đề khác theo quy định c栄a pháp lu壱t và Điều lệ này. 
3. C鰻 đông không đ逢嬰c tham gia bỏ phi院u trong các tr逢ờng h嬰p sau đây: 
a. Thông qua các h嬰p đ欝ng quy định tại khoản 2 Điều này khi c鰻 đông đó hoặc ng逢ời có 
liên quan tới c鰻 đông đó là một bên c栄a h嬰p đ欝ng; 
b. Việc mua lại c鰻 ph亥n c栄a c鰻 đông đó hoặc c栄a ng逢ời có liên quan tới c鰻 đông đó trừ 
tr逢ờng h嬰p việc mua lại c鰻 ph亥n đ逢嬰c thực hiện t逢ơng 泳ng với tỷ lệ sở hữu c栄a t医t cả các c鰻 
đông hoặc việc mua lại đ逢嬰c thực hiện thông qua giao dịch khớp lệnh trên Sở giao dịch 
ch泳ng khoán hoặc chào mua công khai theo quy định c栄a pháp lu壱t. 
4. T医t cả các nghị quy院t và các v医n đề đư đ逢嬰c đ逢a vào ch逢ơng trình họp phải đ逢嬰c đ逢a ra 
thảo lu壱n và biểu quy院t tại cuộc họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông. 
Đi隠uă16.ăĐ衣iădi羽nătheoă栄yăquy隠n 
1. Các c鰻 đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông theo quy định c栄a pháp 
lu壱t có thể 栄y quyền cho cá nhân, t鰻 ch泳c đại diện tham dự. Tr逢ờng h嬰p có nhiều hơn một 
ng逢ời đại diện theo 栄y quyền thì phải xác định c映 thể số c鰻 ph亥n và số phi院u b亥u đ逢嬰c 栄y 
quyền cho mỗi ng逢ời đại diện. 
2. Việc 栄y quyền cho ng逢ời đại diện dự họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông phải l壱p thành văn bản 
theo m磯u c栄a Công ty và phải có chữ kỦ theo quy định sau đây: 
a. Tr逢ờng h嬰p c鰻 đông cá nhân là ng逢ời 栄y quyền thì gi医y 栄y quyền phải có chữ kỦ c栄a c鰻 
đông đó và cá nhân, ng逢ời đại diện theo pháp lu壱t c栄a t鰻 ch泳c đ逢嬰c 栄y quyền dự họp; 
b. Tr逢ờng h嬰p c鰻 đông t鰻 ch泳c là ng逢ời 栄y quyền thì gi医y 栄y quyền phải có chữ kỦ c栄a 
ng逢ời đại diện theo 栄y quyền, ng逢ời đại diện theo pháp lu壱t c栄a c鰻 đông t鰻 ch泳c và cá 
nhân, ng逢ời đại diện theo pháp lu壱t c栄a t鰻 ch泳c đ逢嬰c 栄y quyền dự họp; 
c. Trong tr逢ờng h嬰p khác thì gi医y 栄y quyền phải có chữ kỦ c栄a ng逢ời đại diện theo pháp 
lu壱t c栄a c鰻 đông và ng逢ời đ逢嬰c 栄y quyền dự họp. 
Ng逢ời đ逢嬰c 栄y quyền dự họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông phải nộp văn bản 栄y quyền khi đăng kỦ 
dự họp tr逢ớc khi vào phòng họp. 
3. Tr逢ờng h嬰p lu壱t s逢 thay mặt cho ng逢ời 栄y quyền kỦ gi医y chỉ định ng逢ời đại diện, việc 
chỉ định ng逢ời đại diện trong tr逢ờng h嬰p này chỉ đ逢嬰c coi là có hiệu lực n院u gi医y chỉ định 
ng逢ời đại diện đó đ逢嬰c xu医t trình cùng với gi医y 栄y quyền cho lu壱t s逢 (n院u tr逢ớc đó ch逢a 
đăng kỦ với Công ty). 
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4. Trừ tr逢ờng h嬰p quy định tại khoản 3 Điều này, phi院u biểu quy院t c栄a ng逢ời đ逢嬰c 栄y 
quyền dự họp trong phạm vi đ逢嬰c 栄y quyền v磯n có hiệu lực khi xảy ra một trong các tr逢ờng 
h嬰p sau đây: 
a. Ng逢ời 栄y quyền đư ch院t, bị hạn ch院 năng lực hành vi dân sự hoặc bị m医t năng lực hành vi 
dân sự; 
b. Ng逢ời 栄y quyền đư h栄y bỏ việc chỉ định 栄y quyền; 
c. Ng逢ời 栄y quyền đư h栄y bỏ thẩm quyền c栄a ng逢ời thực hiện việc 栄y quyền. 
Điều khoản này không áp d映ng trong tr逢ờng h嬰p Công ty nh壱n đ逢嬰c thông báo về một 
trong các sự kiện trên tr逢ớc giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông hoặc tr逢ớc khi 
cuộc họp đ逢嬰c triệu t壱p lại. 
Đi隠uă17.ăThayăđ鰻iăcácăquy隠n 
1. Việc thay đ鰻i hoặc h栄y bỏ các quyền đặc biệt g逸n liền với một loại c鰻 ph亥n 逢u đưi có 
hiệu lực khi đ逢嬰c c鰻 đông n逸m giữ ít nh医t 65% c鰻 ph亥n ph鰻 thông tham dự họp thông qua 
đ欝ng thời đ逢嬰c c鰻 đông n逸m giữ ít nh医t 65% quyền biểu quy院t c栄a loại c鰻 ph亥n 逢u đưi nêu 
trên biểu quy院t thông qua. Việc t鰻 ch泳c cuộc họp c栄a các c鰻 đông n逸m giữ một loại c鰻 ph亥n 
逢u đưi để thông qua việc thay đ鰻i quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (02) c鰻 
đông (hoặc đại diện đ逢嬰c 栄y quyền c栄a họ) và n逸m giữ tối thiểu một ph亥n ba (1/3) giá trị 
mệnh giá c栄a các c鰻 ph亥n loại đó đư phát hành. Tr逢ờng h嬰p không có đ栄 số đại biểu nh逢 
nêu trên thì cuộc họp đ逢嬰c t鰻 ch泳c lại trong vòng ba m逢ơi (30) ngày sau đó và những ng逢ời 
n逸m giữ c鰻 ph亥n thuộc loại đó (không ph映 thuộc vào số l逢嬰ng ng逢ời và số c鰻 ph亥n) có mặt 
trực ti院p hoặc thông qua đại diện đ逢嬰c 栄y quyền đều đ逢嬰c coi là đ栄 số l逢嬰ng đại biểu yêu 
c亥u. Tại các cuộc họp c栄a c鰻 đông n逸m giữ c鰻 ph亥n 逢u đưi nêu trên, những ng逢ời n逸m giữ 
c鰻 ph亥n thuộc loại đó có mặt trực ti院p hoặc qua ng逢ời đại diện có thể yêu c亥u bỏ phi院u kín. 
Mỗi c鰻 ph亥n cùng loại có quyền biểu quy院t ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên. 
2. Th栄 t映c ti院n hành các cuộc họp riêng biệt nh逢 v壱y đ逢嬰c thực hiện t逢ơng tự với các quy 
định tại Điều 19 và Điều 21 Điều lệ này. 
3. Trừ khi các điều khoản phát hành c鰻 ph亥n quy định khác, các quyền đặc biệt g逸n liền với 
các loại c鰻 ph亥n có quyền 逢u đưi đối với một số hoặc t医t cả các v医n đề liên quan đ院n việc 
phân phối l嬰i nhu壱n hoặc tài sản c栄a Công ty không bị thay đ鰻i khi Công ty phát hành thêm 
các c鰻 ph亥n cùng loại. 
Đi隠uă18.ăTri羽uăt壱păhọp,ăch逢挨ngătrìnhăhọpăvƠăthôngăbáoăhọpăĐ衣iăh瓜iăđ欝ngăc鰻ăđông 
1. Hội đ欝ng quản trị triệu t壱p họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông hoặc cuộc họp Đại hội đ欝ng c鰻 
đông đ逢嬰c triệu t壱p theo các tr逢ờng h嬰p quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 4 Điều 14 
Điều lệ này. 
2. Ng逢ời triệu t壱p họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông phải thực hiện các công việc sau đây: 
a. Chuẩn bị danh sách c鰻 đông đ栄 điều kiện tham gia và biểu quy院t tại Đại hội đ欝ng c鰻 
đông. Danh sách c鰻 đông có quyền dự họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông đ逢嬰c l壱p không sớm hơn 
năm (05) ngày tr逢ớc ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông; 
b. Chuẩn bị ch逢ơng trình, nội dung đại hội; 
c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 
d. Dự thảo nghị quy院t Đại hội đ欝ng c鰻 đông theo nội dung dự ki院n c栄a cuộc họp; 
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e. Xác định thời gian và địa điểm t鰻 ch泳c đại hội; 
f. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông cho t医t cả các c鰻 đông có quyền 
dự họp; 
g. Các công việc khác ph映c v映 đại hội. 
3. Thông báo họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông đ逢嬰c gửi cho t医t cả các c鰻 đông bằng ph逢ơng th泳c 
bảo đảm, đ欝ng thời công bố trên trang thông tin điện tử c栄a Công ty và 曳y ban ch泳ng 
khoán Nhà n逢ớc, Sở giao dịch ch泳ng khoán. Ng逢ời triệu t壱p họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông phải 
gửi thông báo mời họp đ院n t医t cả các c鰻 đông trong Danh sách c鰻 đông có quyền dự họp 
ch壱m nh医t m逢ời (10) ngày tr逢ớc ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông (tính từ 
ngày mà thông báo đ逢嬰c gửi hoặc chuyển đi một cách h嬰p lệ, đ逢嬰c trả c逢ớc phí hoặc đ逢嬰c 
bỏ vào hòm th逢). Ch逢ơng trình họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông, các tài liệu liên quan đ院n các v医n 
đề s胤 đ逢嬰c biểu quy院t tại đại hội đ逢嬰c gửi cho các c鰻 đông hoặc/và đăng trên trang thông 
tin điện tử c栄a Công ty. Trong tr逢ờng h嬰p tài liệu không đ逢嬰c gửi kèm thông báo họp Đại 
hội đ欝ng c鰻 đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đ逢ờng d磯n đ院n toàn bộ tài liệu họp để các 
c鰻 đông có thể ti院p c壱n, bao g欝m: 
a. Ch逢ơng trình họp, các tài liệu sử d映ng trong cuộc họp; 
b. Danh sách và thông tin chi ti院t c栄a các 泳ng viên trong tr逢ờng h嬰p b亥u thành viên Hội 
đ欝ng quản trị, Kiểm soát viên; 
c. Phi院u biểu quy院t; 
d. M磯u chỉ định đại diện theo 栄y quyền dự họp; 
e. Dự thảo nghị quy院t đối với từng v医n đề trong ch逢ơng trình họp. 
4. C鰻 đông hoặc nhóm c鰻 đông theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền 
ki院n nghị v医n đề đ逢a vào ch逢ơng trình họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông. Ki院n nghị phải bằng văn 
bản và phải đ逢嬰c gửi đ院n Công ty ít nh医t ba (03) ngày làm việc tr逢ớc ngày khai mạc cuộc 
họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông. Ki院n nghị phải bao g欝m họ và tên c鰻 đông, địa chỉ th逢ờng trú, 
quốc tịch, số Thẻ căn c逢ớc công dân, Gi医y ch泳ng minh nhân dân, Hộ chi院u hoặc ch泳ng 
thực cá nhân h嬰p pháp khác đối với c鰻 đông là cá nhân; tên, mư số doanh nghiệp hoặc số 
quy院t định thành l壱p, địa chỉ tr映 sở chính đối với c鰻 đông là t鰻 ch泳c; số l逢嬰ng và loại c鰻 
ph亥n c鰻 đông đó n逸m giữ, và nội dung ki院n nghị đ逢a vào ch逢ơng trình họp. 
5. Ng逢ời triệu t壱p họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông có quyền từ chối ki院n nghị quy định tại khoản 
4 Điều này n院u thuộc một trong các tr逢ờng h嬰p sau: 
a. Ki院n nghị đ逢嬰c gửi đ院n không đúng thời hạn hoặc không đ栄, không đúng nội dung; 
b. Vào thời điểm ki院n nghị, c鰻 đông hoặc nhóm c鰻 đông không n逸m giữ đ栄 từ 5% c鰻 ph亥n 
ph鰻 thông trở lên trong thời gian liên t映c ít nh医t sáu (06) tháng theo quy định tại khoản 3 
Điều 12 Điều lệ này; 
c. V医n đề ki院n nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quy院t định c栄a Đại hội đ欝ng c鰻 đông; 
d. Các tr逢ờng h嬰p khác theo quy định c栄a pháp lu壱t và Điều lệ này. 
Đi隠uă19.ăCácăđi隠uăki羽năti院năhƠnhăhọpăĐ衣iăh瓜iăđ欝ngăc鰻ăđông 
1. Cuộc họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông đ逢嬰c ti院n hành khi có số c鰻 đông dự họp đại diện cho ít 
nh医t 51% t鰻ng số c鰻 ph亥n có quyền biểu quy院t. 



Điều lệ Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk  Trang 16 
 

 

2. Tr逢ờng h嬰p không có đ栄 số l逢嬰ng đại biểu c亥n thi院t trong vòng ba m逢ơi (30) phút kể từ 
thời điểm xác định khai mạc đại hội, ng逢ời triệu t壱p họp h栄y cuộc họp. Cuộc họp Đại hội 
đ欝ng c鰻 đông phải đ逢嬰c triệu t壱p lại trong vòng ba m逢ơi (30) ngày kể từ ngày dự định t鰻 
ch泳c họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông l亥n th泳 nh医t. Cuộc họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông triệu t壱p l亥n 
th泳 hai chỉ đ逢嬰c ti院n hành khi có số c鰻 đông dự họp đại diện ít nh医t 33% t鰻ng số c鰻 ph亥n có 
quyền biểu quy院t. 
3. Tr逢ờng h嬰p đại hội l亥n th泳 hai không đ逢嬰c ti院n hành do không có đ栄 số đại biểu c亥n 
thi院t trong vòng ba m逢ơi (30) phút kể từ thời điểm 医n định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại 
hội đ欝ng c鰻 đông l亥n th泳 ba có thể đ逢嬰c triệu t壱p trong vòng hai m逢ơi (20) ngày kể từ ngày 
dự định ti院n hành đại hội l亥n hai. Trong tr逢ờng h嬰p này, đại hội đ逢嬰c ti院n hành không ph映 
thuộc vào t鰻ng số phi院u có quyền biểu quy院t c栄a các c鰻 đông dự họp, đ逢嬰c coi là h嬰p lệ và 
có quyền quy院t định t医t cả các v医n đề dự ki院n đ逢嬰c phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đ欝ng c鰻 
đông l亥n th泳 nh医t. 
Đi隠uă20.ăTh吋ăth泳căti院năhƠnhăhọpăvƠăbi吋uăquy院tăt衣iăcu瓜căhọpăĐ衣iăh瓜iăđ欝ngăc鰻ăđông 
1. Tr逢ớc khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải ti院n hành th栄 t映c đăng kỦ c鰻 đông và phải 
thực hiện việc đăng kỦ cho đ院n khi các c鰻 đông có quyền dự họp có mặt đăng kỦ h院t. 
2. Khi ti院n hành đăng kỦ c鰻 đông, Công ty c医p cho từng c鰻 đông hoặc đại diện đ逢嬰c 栄y 
quyền có quyền biểu quy院t một thẻ biểu quy院t, trên đó ghi số đăng kỦ, họ và tên c栄a c鰻 
đông, họ và tên đại diện đ逢嬰c 栄y quyền và số phi院u biểu quy院t c栄a c鰻 đông đó. Khi ti院n 
hành biểu quy院t tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quy院t đ逢嬰c thu tr逢ớc, số thẻ phản đối nghị 
quy院t đ逢嬰c thu sau, cuối cùng đ院m t鰻ng số phi院u tán thành hay phản đối để quy院t định. 
T鰻ng số phi院u tán thành, phản đối, bỏ phi院u tr逸ng hoặc không h嬰p lệ theo từng v医n đề đ逢嬰c 
Ch栄 tọa thông báo ngay sau khi ti院n hành biểu quy院t v医n đề đó. Đại hội b亥u những ng逢ời 
chịu trách nhiệm kiểm phi院u hoặc giám sát kiểm phi院u theo đề nghị c栄a Ch栄 tọa. Số thành 
viên c栄a ban kiểm phi院u do Đại hội đ欝ng c鰻 đông quy院t định căn c泳 đề nghị c栄a Ch栄 tọa 
cuộc họp. 
3. C鰻 đông hoặc đại diện đ逢嬰c 栄y quyền đ院n sau khi cuộc họp đư khai mạc có quyền đăng 
kỦ ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quy院t tại đại hội ngay sau khi đăng kỦ. Ch栄 
tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho c鰻 đông đ院n muộn đăng kỦ và hiệu lực c栄a 
những nội dung đư đ逢嬰c biểu quy院t tr逢ớc đó không thay đ鰻i. 
4. Ch栄 tịch Hội đ欝ng quản trị làm ch栄 tọa các cuộc họp do Hội đ欝ng quản trị triệu t壱p. 
Tr逢ờng h嬰p Ch栄 tịch v逸ng mặt hoặc tạm thời m医t khả năng làm việc thì các thành viên Hội 
đ欝ng quản trị còn lại b亥u một ng逢ời trong số họ làm ch栄 tọa cuộc họp theo nguyên t逸c đa 
số. Tr逢ờng h嬰p không b亥u đ逢嬰c ng逢ời làm ch栄 tọa, Tr逢ởng Ban kiểm soát điều khiển để 
Đại hội đ欝ng c鰻 đông b亥u ch栄 tọa cuộc họp trong số những ng逢ời dự họp và ng逢ời có phi院u 
b亥u cao nh医t làm ch栄 tọa cuộc họp. 
Trong các tr逢ờng h嬰p khác, ng逢ời kỦ tên triệu t壱p họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông điều khiển 
cuộc họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông b亥u ch栄 tọa cuộc họp và ng逢ời có số phi院u b亥u cao nh医t 
đ逢嬰c cử làm ch栄 tọa cuộc họp. 
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5. Ch逢ơng trình và nội dung cuộc họp phải đ逢嬰c Đại hội đ欝ng c鰻 đông thông qua trong 
phiên khai mạc. Ch逢ơng trình phải xác định rõ và chi ti院t thời gian đối với từng v医n đề 
trong nội dung ch逢ơng trình họp. 
6. Ch栄 tọa đại hội có thể ti院n hành các hoạt động c亥n thi院t để điều khiển cuộc họp Đại hội 
đ欝ng c鰻 đông một cách h嬰p lệ, có tr壱t tự, theo ch逢ơng trình đư đ逢嬰c thông qua và phản ánh 
đ逢嬰c mong muốn c栄a đa số đại biểu tham dự. 
7. Ch栄 tọa đại hội có thể hoưn đại hội khi có sự nh医t trí hoặc yêu c亥u c栄a Đại hội đ欝ng c鰻 
đông đư có đ栄 số l逢嬰ng đại biểu dự họp c亥n thi院t theo quy định tại khoản 8 Điều 142 Lu壱t 
Doanh nghiệp. 
8. Ng逢ời triệu t壱p họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông có quyền yêu c亥u các c鰻 đông hoặc đại diện 
đ逢嬰c 栄y quyền tham dự họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an 
ninh h嬰p pháp, h嬰p lỦ khác. Tr逢ờng h嬰p có c鰻 đông hoặc đại diện đ逢嬰c 栄y quyền không 
tuân th栄 những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, ng逢ời triệu t壱p 
họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông sau khi xem xét một cách cẩn trọng có quyền từ chối hoặc tr映c 
xu医t c鰻 đông hoặc đại diện nêu trên ra khỏi đại hội. 
9. Ng逢ời triệu t壱p họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông, sau khi đư xem xét một cách cẩn trọng, có thể 
ti院n hành các biện pháp thích h嬰p để: 
a. Bố trí chỗ ng欝i tại địa điểm họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông; 
b. Bảo đảm an toàn cho mọi ng逢ời có mặt tại các địa điểm họp; 
c. Tạo điều kiện cho c鰻 đông tham dự (hoặc ti院p t映c tham dự) đại hội. Ng逢ời triệu t壱p họp 
Đại hội đ欝ng c鰻 đông có toàn quyền thay đ鰻i những biện pháp nêu trên và áp d映ng t医t cả 
các biện pháp c亥n thi院t. Các biện pháp áp d映ng có thể là c医p gi医y vào cửa hoặc sử d映ng 
những hình th泳c lựa chọn khác. 
10. Trong tr逢ờng h嬰p cuộc họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông áp d映ng các biện pháp nêu trên, 
ng逢ời triệu t壱p họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông khi xác định địa điểm đại hội có thể: 
a. Thông báo đại hội đ逢嬰c ti院n hành tại địa điểm ghi trong thông báo và ch栄 tọa đại hội có 
mặt tại đó (ắĐịa điểm chính c栄a đại hội”); 
b. Bố trí, t鰻 ch泳c để những c鰻 đông hoặc đại diện đ逢嬰c 栄y quyền không dự họp đ逢嬰c theo 
Điều khoản này hoặc những ng逢ời muốn tham gia ở địa điểm khác với địa điểm chính c栄a 
đại hội có thể đ欝ng thời tham dự đại hội; 
Thông báo về việc t鰻 ch泳c đại hội không c亥n nêu chi ti院t những biện pháp t鰻 ch泳c theo 
Điều khoản này. 
11. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu c亥u khác), mọi c鰻 đông đ逢嬰c coi là tham gia 
đại hội ở địa điểm chính c栄a đại hội. 
12. Hàng năm, Công ty t鰻 ch泳c họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông ít nh医t một (01) l亥n. Đại hội đ欝ng 
c鰻 đông th逢ờng niên không đ逢嬰c t鰻 ch泳c d逢ới hình th泳c l医y Ủ ki院n c鰻 đông bằng văn bản. 
Đi隠uă21.ăThôngăquaăquy院tăđ鵜nhăc栄aăĐ衣iăh瓜iăđ欝ngăc鰻ăđông 

1. Các quy院t định sau đây c栄a Đại hội đ欝ng c鰻 đông đ逢嬰c thông qua khi có từ 65% trở lên 
t鰻ng số phi院u có quyền biểu quy院t có mặt trực ti院p hoặc thông qua đại diện đ逢嬰c 栄y quyền 
có mặt tại cuộc họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông:  
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a. Sửa đ鰻i và b鰻 sung Điều lệ; 

b. Loại c鰻 phi院u và số l逢嬰ng c鰻 phi院u đ逢嬰c chào bán; 

c. T鰻 ch泳c lại hay giải thể Công ty; 

d. Giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên 
t鰻ng giá trị tài sản c栄a Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ g亥n nh医t đ逢嬰c kiểm toán. 

2. Các nghị quy院t khác đ逢嬰c thông qua khi số c鰻 đông đại diện cho ít nh医t 51% t鰻ng số 
phi院u biểu quy院t c栄a t医t cả c鰻 đông dự họp tán thành, trừ tr逢ờng h嬰p quy định tại khoản 1 
và 3 Điều này 

3. B亥u thành viên Hội đ欝ng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại 
khoản 3 Điều 144 Lu壱t Doanh nghiệp. 

4. Các nghị quy院t Đại hội đ欝ng c鰻 đông đ逢嬰c thông qua bằng 100% t鰻ng số c鰻 ph亥n có 
quyền biểu quy院t là h嬰p pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và th栄 t映c thông qua nghị 
quy院t đó không đ逢嬰c thực hiện đúng nh逢 quy định. 
Đi隠uă22.ăThẩmăquy隠năvƠăth吋ăth泳căl医yăỦăki院năc鰻ăđôngăbằngăvĕnăb違năđ吋ăthôngăquaăquy院tă
đ鵜nhăc栄aăĐ衣iăh瓜iăđ欝ngăc鰻ăđông 

Thẩm quyền và thể th泳c l医y Ủ ki院n c鰻 đông bằng văn bản để thông qua quy院t định c栄a Đại 
hội đ欝ng c鰻 đông đ逢嬰c thực hiện theo quy định sau đây: 
1. Hội đ欝ng quản trị có quyền l医y Ủ ki院n c鰻 đông bằng văn bản để thông qua quy院t định c栄a 
Đại hội đ欝ng c鰻 đông khi xét th医y c亥n thi院t vì l嬰i ích c栄a Công ty. 
2. Hội đ欝ng quản trị phải chuẩn bị phi院u l医y Ủ ki院n, dự thảo nghị quy院t Đại hội đ欝ng c鰻 
đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quy院t. Hội đ欝ng quản trị phải đảm bảo gửi, công 
bố tài liệu cho các c鰻 đông trong một thời gian h嬰p lỦ để xem xét biểu quy院t và phải gửi ít 
nh医t m逢ời (10) ngày tr逢ớc ngày h院t hạn nh壱n phi院u l医y Ủ ki院n. Yêu c亥u và cách th泳c gửi 
phi院u l医y Ủ ki院n và tài liệu kèm theo đ逢嬰c thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều 
lệ này. 
3. Phi院u l医y Ủ ki院n phải có các nội dung ch栄 y院u sau đây: 
a. Tên, địa chỉ tr映 sở chính, mư số doanh nghiệp; 
b. M映c đích l医y Ủ ki院n; 
c. Họ, tên, địa chỉ th逢ờng trú, quốc tịch, số Thẻ căn c逢ớc công dân, Gi医y ch泳ng minh nhân 
dân, Hộ chi院u hoặc ch泳ng thực cá nhân h嬰p pháp khác c栄a c鰻 đông là cá nhân; tên, mư số 
doanh nghiệp hoặc số quy院t định thành l壱p, địa chỉ tr映 sở chính c栄a c鰻 đông là t鰻 ch泳c hoặc 
họ, tên, địa chỉ th逢ờng trú, quốc tịch, số Thẻ căn c逢ớc công dân, Gi医y ch泳ng minh nhân 
dân, Hộ chi院u hoặc ch泳ng thực cá nhân h嬰p pháp khác c栄a đại diện theo 栄y quyền c栄a c鰻 
đông là t鰻 ch泳c; số l逢嬰ng c鰻 ph亥n c栄a từng loại và số phi院u biểu quy院t c栄a c鰻 đông; 
d. V医n đề c亥n l医y Ủ ki院n để thông qua quy院t định; 
e. Ph逢ơng án biểu quy院t bao g欝m tán thành, không tán thành và không có Ủ ki院n đối với 
từng v医n đề l医y Ủ ki院n; 
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f. Thời hạn phải gửi về Công ty phi院u l医y Ủ ki院n đư đ逢嬰c trả lời; 
g. Họ, tên, chữ kỦ c栄a Ch栄 tịch Hội đ欝ng quản trị và ng逢ời đại diện theo pháp lu壱t c栄a 
Công ty. 
4. Phi院u l医y Ủ ki院n đư đ逢嬰c trả lời phải có chữ kỦ c栄a c鰻 đông là cá nhân, hoặc ng逢ời đại 
diện theo pháp lu壱t c栄a c鰻 đông là t鰻 ch泳c hoặc cá nhân, ng逢ời đại diện theo pháp lu壱t c栄a 
t鰻 ch泳c đ逢嬰c 栄y quyền. 
5. Phi院u l医y Ủ ki院n có thể đ逢嬰c gửi về Công ty theo các hình th泳c sau: 
a. Gửi th逢: Phi院u l医y Ủ ki院n gửi về Công ty phải đ逢嬰c đựng trong phong bì dán kín và 
không ai đ逢嬰c quyền mở tr逢ớc khi kiểm phi院u; 
b. Gửi fax hoặc th逢 điện tử: Phi院u l医y Ủ ki院n gửi về Công ty qua fax hoặc th逢 điện tử phải 
đ逢嬰c giữ bí m壱t đ院n thời điểm kiểm phi院u. 
Các phi院u l医y Ủ ki院n Công ty nh壱n đ逢嬰c sau thời hạn đư xác định tại nội dung phi院u l医y Ủ 
ki院n hoặc đư bị mở trong tr逢ờng h嬰p gửi th逢 hoặc đ逢嬰c công bố tr逢ớc thời điểm kiểm phi院u 
trong tr逢ờng h嬰p gửi fax, th逢 điện tử là không h嬰p lệ. Phi院u l医y Ủ ki院n không đ逢嬰c gửi về 
đ逢嬰c coi là phi院u không tham gia biểu quy院t. 
6. Hội đ欝ng quản trị kiểm phi院u và l壱p biên bản kiểm phi院u d逢ới sự ch泳ng ki院n c栄a Ban 
kiểm soát hoặc c栄a c鰻 đông không phải là ng逢ời điều hành doanh nghiệp. Biên bản kiểm 
phi院u phải có các nội dung ch栄 y院u sau đây: 
a. Tên, địa chỉ tr映 sở chính, mư số doanh nghiệp; 
b. M映c đích và các v医n đề c亥n l医y Ủ ki院n để thông qua nghị quy院t; 
c. Số c鰻 đông với t鰻ng số phi院u biểu quy院t đư tham gia biểu quy院t, trong đó phân biệt số 
phi院u biểu quy院t h嬰p lệ và số biểu quy院t không h嬰p lệ và ph逢ơng th泳c gửi phi院u biểu 
quy院t, kèm theo ph映 l映c danh sách c鰻 đông tham gia biểu quy院t; 
d. T鰻ng số phi院u tán thành, không tán thành và không có Ủ ki院n đối với từng v医n đề; 
e. Các v医n đề đư đ逢嬰c thông qua; 
f. Họ, tên, chữ kỦ c栄a Ch栄 tịch Hội đ欝ng quản trị, ng逢ời đại diện theo pháp lu壱t c栄a Công 
ty, ng逢ời kiểm phi院u và ng逢ời giám sát kiểm phi院u. 
Các thành viên Hội đ欝ng quản trị, ng逢ời kiểm phi院u và ng逢ời giám sát kiểm phi院u phải liên 
đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác c栄a biên bản kiểm phi院u; liên đới chịu 
trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quy院t định đ逢嬰c thông qua do kiểm phi院u 
không trung thực, không chính xác. 
7. Biên bản kiểm phi院u phải đ逢嬰c công bố trên trang thông tin điện tử c栄a Công ty trong 
vòng 24h hoặc gửi đ院n các c鰻 đông trong vòng m逢ời lăm (15) ngày, kể từ ngày k院t thúc 
kiểm phi院u. 
8. Phi院u l医y Ủ ki院n đư đ逢嬰c trả lời, biên bản kiểm phi院u, nghị quy院t đư đ逢嬰c thông qua và 
tài liệu có liên quan gửi kèm theo phi院u l医y Ủ ki院n đều phải đ逢嬰c l逢u giữ tại tr映 sở chính 
c栄a Công ty. 
9. Nghị quy院t đ逢嬰c thông qua theo hình th泳c l医y Ủ ki院n c鰻 đông bằng văn bản phải đ逢嬰c số 
c鰻 đông đại diện ít nh医t 51% t鰻ng số c鰻 ph亥n có quyền biểu quy院t ch医p thu壱n và có giá trị 
nh逢 nghị quy院t đ逢嬰c thông qua tại cuộc họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông. 
Đi隠uă23.ăBiênăb違năhọpăĐ衣iăh瓜iăđ欝ngăc鰻ăđông 
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1. Cuộc họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông phải đ逢嬰c ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và l逢u 
giữ d逢ới hình th泳c điện tử khác. Biên bản phải đ逢嬰c l壱p bằng ti院ng Việt và có các nội dung 
ch栄 y院u sau đây: 
a. Tên, địa chỉ tr映 sở chính, mư số doanh nghiệp; 
b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông; 
c. Ch逢ơng trình họp và nội dung cuộc họp; 
d. Họ, tên ch栄 tọa và th逢 kỦ; 
e. Tóm t逸t diễn bi院n cuộc họp và các Ủ ki院n phát biểu tại cuộc họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông về 
từng v医n đề trong ch逢ơng trình họp; 
f. Số c鰻 đông và t鰻ng số phi院u biểu quy院t c栄a các c鰻 đông dự họp, ph映 l映c danh sách đăng 
kỦ c鰻 đông, đại diện c鰻 đông dự họp với số c鰻 ph亥n và số phi院u b亥u t逢ơng 泳ng; 
g. T鰻ng số phi院u biểu quy院t đối với từng v医n đề biểu quy院t, trong đó ghi rõ ph逢ơng th泳c 
biểu quy院t, t鰻ng số phi院u h嬰p lệ, không h嬰p lệ, tán thành, không tán thành và không có Ủ 
ki院n; tỷ lệ t逢ơng 泳ng trên t鰻ng số phi院u biểu quy院t c栄a c鰻 đông dự họp; 
h. Các v医n đề đư đ逢嬰c thông qua và tỷ lệ phi院u biểu quy院t thông qua t逢ơng 泳ng; 
i. Chữ kỦ c栄a ch栄 tọa và th逢 kỦ. 
2. Biên bản họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông phải đ逢嬰c l壱p xong và thông qua tr逢ớc khi k院t thúc 
cuộc họp. Ch栄 tọa và th逢 kỦ cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, 
chính xác c栄a nội dung biên bản. 
3. Biên bản họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông phải đ逢嬰c công bố trên trang thông tin điện tử c栄a 
Công ty trong thời hạn hai m逢ơi bốn (24) giờ hoặc gửi cho t医t cả các c鰻 đông trong thời hạn 
m逢ời lăm (15) ngày kể từ ngày k院t thúc cuộc họp. 
4. Biên bản họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông đ逢嬰c coi là bằng ch泳ng xác thực về những công việc 
đư đ逢嬰c ti院n hành tại cuộc họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông trừ khi có Ủ ki院n phản đối về nội dung 
biên bản đ逢嬰c đ逢a ra theo đúng th栄 t映c quy định trong vòng m逢ời (10) ngày kể từ khi gửi 
biên bản. 
5. Biên bản họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông, ph映 l映c danh sách c鰻 đông đăng kỦ dự họp kèm chữ 
kỦ c栄a c鰻 đông, văn bản 栄y quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan phải đ逢嬰c l逢u giữ tại 
tr映 sở chính c栄a Công ty. 
Đi隠uă24.ăYêuăc亥uăh栄yăb臼ăquy院tăđ鵜nhăc栄aăĐ衣iăh瓜iăđ欝ngăc鰻ăđông 
Trong thời hạn chín m逢ơi (90) ngày, kể từ ngày nh壱n đ逢嬰c biên bản họp Đại hội đ欝ng c鰻 
đông hoặc biên bản k院t quả kiểm phi院u l医y Ủ ki院n c鰻 đông bằng văn bản, thành viên Hội 
đ欝ng quản trị, Kiểm soát viên, T鰻ng Giám đốc, c鰻 đông hoặc nhóm c鰻 đông quy định tại 
khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền yêu c亥u Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, h栄y bỏ 
quy院t định c栄a Đại hội đ欝ng c鰻 đông trong các tr逢ờng h嬰p sau đây: 
1. Trình tự và th栄 t映c triệu t壱p họp hoặc l医y Ủ ki院n c鰻 đông bằng văn bản và ra quy院t định 
c栄a Đại hội đ欝ng c鰻 đông không thực hiện đúng theo quy định c栄a Lu壱t Doanh nghiệp và 
Điều lệ này, trừ tr逢ờng h嬰p quy định tại khoản 4 Điều 21 Điều lệ này. 
2. Nội dung nghị quy院t vi phạm pháp lu壱t hoặc Điều lệ này. 
Tr逢ờng h嬰p quy院t định c栄a Đại hội đ欝ng c鰻 đông bị h栄y bỏ theo quy院t định c栄a Tòa án 
hoặc Trọng tài, ng逢ời triệu t壱p họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông bị h栄y bỏ có thể xem xét t鰻 ch泳c 
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lại cuộc họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông trong vòng ba m逢ơi (30) ngày theo trình tự, th栄 t映c quy 
định tại Lu壱t Doanh nghiệp và Điều lệ này. 

 
CH姶愛NGăVII  

H浦IăĐ唄NGăQU謂NăTR卯 
 

Đi隠uă25.ă永ngăc穎,ăđ隠ăc穎ăthƠnhăviênăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜 
1. Tr逢ờng h嬰p đư xác định đ逢嬰c tr逢ớc 泳ng viên, thông tin liên quan đ院n các 泳ng viên Hội 
đ欝ng quản trị đ逢嬰c đ逢a vào tài liệu họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông và công bố tối thiểu m逢ời 
(10) ngày tr逢ớc ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông trên trang thông tin điện tử 
c栄a Công ty để c鰻 đông có thể tìm hiểu về các 泳ng viên này tr逢ớc khi bỏ phi院u. 永ng viên 
Hội đ欝ng quản trị phải có cam k院t bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và h嬰p lỦ c栄a 
các thông tin cá nhân đ逢嬰c công bố và phải cam k院t thực hiện nhiệm v映 một cách trung 
thực n院u đ逢嬰c b亥u làm thành viên Hội đ欝ng quản trị. Thông tin liên quan đ院n 泳ng viên Hội 
đ欝ng quản trị đ逢嬰c công bố bao g欝m các nội dung tối thiểu sau đây: 
a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 
b. Trình độ học v医n; 
c. Trình độ chuyên môn; 
d. Quá trình công tác; 
e. Các công ty mà 泳ng viên đang n逸m giữ ch泳c v映 thành viên Hội đ欝ng quản trị và các ch泳c 
danh quản lỦ khác; 
f. Báo cáo đánh giá về đóng góp c栄a 泳ng viên cho Công ty, trong tr逢ờng h嬰p 泳ng viên đó 
hiện đang là thành viên Hội đ欝ng quản trị c栄a Công ty; 
g. Các l嬰i ích có liên quan tới Công ty (n院u có); 
h. Họ, tên c栄a c鰻 đông hoặc nhóm c鰻 đông đề cử 泳ng viên đó (n院u có); 
i. Các thông tin khác (n院u có). 
2. Các c鰻 đông n逸m giữ c鰻 ph亥n ph鰻 thông trong thời hạn liên t映c ít nh医t sáu (06) tháng có 
quyền gộp số quyền biểu quy院t để đề cử các 泳ng viên Hội đ欝ng quản trị. C鰻 đông hoặc 
nhóm c鰻 đông n逸m giữ từ 5% đ院n d逢ới 10% t鰻ng số c鰻 ph亥n có quyền biểu quy院t đ逢嬰c đề 
cử một (01) 泳ng viên; từ 10% đ院n d逢ới 30% đ逢嬰c đề cử tối đa hai (02) 泳ng viên; từ 30% 
đ院n d逢ới 50% đ逢嬰c đề cử tối đa ba (03) 泳ng viên; từ 50% đ院n d逢ới 65% đ逢嬰c đề cử tối đa 
bốn (04) 泳ng viên; từ 65% trở lên đ逢嬰c đề cử đ栄 số 泳ng viên. 
3. Tr逢ờng h嬰p số l逢嬰ng 泳ng viên Hội đ欝ng quản trị thông qua đề cử và 泳ng cử v磯n không 
đ栄 số l逢嬰ng c亥n thi院t, Hội đ欝ng quản trị đ逢ơng nhiệm có thể đề cử thêm 泳ng cử viên hoặc 
t鰻 ch泳c đề cử theo cơ ch院 đ逢嬰c Công ty quy định tại Quy ch院 nội bộ về quản trị công ty. 
Th栄 t映c Hội đ欝ng quản trị đ逢ơng nhiệm giới thiệu 泳ng viên Hội đ欝ng quản trị phải đ逢嬰c 
công bố rõ ràng và phải đ逢嬰c Đại hội đ欝ng c鰻 đông thông qua tr逢ớc khi ti院n hành đề cử 
theo quy định pháp lu壱t. 
Đi隠uă26.ăThƠnhăph亥năvƠănhi羽măkỳăc栄aăthƠnhăviênăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜 
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1. Số l逢嬰ng thành viên Hội đ欝ng quản trị là năm (05) ng逢ời hoặc bảy (07) ng逢ời. Nhiệm kỳ 
c栄a thành viên Hội đ欝ng quản trị không quá năm (05) năm và có thể đ逢嬰c b亥u lại với số 
nhiệm kỳ không hạn ch院. 
2. Cơ c医u thành viên Hội đ欝ng quản trị nh逢 sau: 
 T鰻ng số thành viên độc l壱p Hội đ欝ng quản trị phải chi院m ít nh医t một ph亥n ba (1/3) t鰻ng số 
thành viên Hội đ欝ng quản trị. 
3. Thành viên Hội đ欝ng quản trị không còn t逢 cách thành viên Hội đ欝ng quản trị trong các 
tr逢ờng h嬰p sau: 
a. Không đ栄 t逢 cách làm thành viên Hội đ欝ng quản trị theo quy định c栄a Lu壱t Doanh nghiệp 
hoặc bị lu壱t pháp c医m không đ逢嬰c làm thành viên Hội đ欝ng quản trị; 
b. Có đơn từ ch泳c; 
c. Bị rối loạn tâm th亥n và thành viên khác c栄a Hội đ欝ng quản trị có những bằng ch泳ng 
chuyên môn ch泳ng tỏ ng逢ời đó không còn năng lực hành vi; 
d. Không tham dự các cuộc họp c栄a Hội đ欝ng quản trị trong vòng sáu (06) tháng liên t映c, 
trừ tr逢ờng h嬰p b医t khả kháng; 
e. Theo quy院t định c栄a Đại hội đ欝ng c鰻 đông; 
f. Cung c医p thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với t逢 cách là 泳ng viên Hội đ欝ng 
quản trị; 
g. Các tr逢ờng h嬰p khác theo quy định c栄a pháp lu壱t và Điều lệ này. 
4. Việc b鰻 nhiệm thành viên Hội đ欝ng quản trị phải đ逢嬰c công bố thông tin theo các quy 
định c栄a pháp lu壱t về ch泳ng khoán và thị tr逢ờng ch泳ng khoán. 
5. Thành viên Hội đ欝ng quản trị có thể không phải là c鰻 đông c栄a Công ty. 
Đi隠uă27.ăQuy隠năh衣năvƠănghƿaăv映ăc栄aăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜 
1. Hội đ欝ng quản trị có các quyền và nghĩa v映 sau đây: 

a. Quy院t định chi院n l逢嬰c, k院 hoạch phát triển trung hạn và k院 hoạch kinh doanh hằng 
năm c栄a công ty; 

b. Ki院n nghị loại c鰻 ph亥n và t鰻ng số c鰻 ph亥n đ逢嬰c quyền chào bán c栄a từng loại; 
c. Quy院t định bán c鰻 ph亥n mới trong phạm vi số c鰻 ph亥n đ逢嬰c quyền chào bán c栄a từng 

loại; quy院t định huy động thêm vốn theo hình th泳c khác; 
d. Quy院t định giá bán c鰻 ph亥n và trái phi院u c栄a công ty; 
e. Quy院t định mua lại c鰻 ph亥n theo quy định tại khoản 1 Điều 130 c栄a Lu壱t doanh 

nghiệp; 
f. Quy院t định ph逢ơng án đ亥u t逢 và dự án đ亥u t逢 trong thẩm quyền và giới hạn theo quy 

định c栄a pháp lu壱t; 
g. Quy院t định giải pháp phát triển thị tr逢ờng, ti院p thị và công nghệ;  
h. Thông qua h嬰p đ欝ng mua, bán, vay, cho vay và h嬰p đ欝ng khác có giá trị bằng hoặc 

lớn hơn 35% t鰻ng giá trị tài sản đ逢嬰c ghi trong báo cáo tài chính g亥n nh医t c栄a công 
ty. Quy định này không áp d映ng đối với h嬰p đ欝ng và giao dịch quy định tại điểm d 
khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 c栄a Lu壱t Doanh nghiệp; 

i. Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc T鰻ng Giám đốc và ng逢ời quản lỦ khác trong điều 
hành công việc kinh doanh hằng ngày c栄a công ty; 
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j. Quy院t định cơ c医u t鰻 ch泳c, quy ch院 quản lỦ nội bộ c栄a công ty, quy院t định thành l壱p 
công ty con, l壱p chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua c鰻 ph亥n c栄a 
doanh nghiệp khác; 

k. Duyệt ch逢ơng trình, nội dung tài liệu ph映c v映 họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông, triệu t壱p 
họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông hoặc l医y Ủ ki院n để Đại hội đ欝ng c鰻 đông thông qua quy院t 
định; 

l. Trình báo cáo quy院t toán tài chính hằng năm lên Đại hội đ欝ng c鰻 đông; 
m. Ki院n nghị m泳c c鰻 t泳c đ逢嬰c trả; quy院t định thời hạn và th栄 t映c trả c鰻 t泳c hoặc xử lỦ lỗ 

phát sinh trong quá trình kinh doanh; 
n. Ki院n nghị việc t鰻 ch泳c lại, giải thể, yêu c亥u phá sản công ty; 
o. Quyền và nghĩa v映 khác theo quy định c栄a Lu壱t doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

2. Hội đ欝ng quản trị thông qua quy院t định bằng biểu quy院t tại cuộc họp, l医y Ủ ki院n bằng văn 
bản. Mỗi thành viên Hội đ欝ng quản trị có một phi院u biểu quy院t. 
3. Khi thực hiện ch泳c năng, quyền và nghĩa v映 c栄a mình, Hội đ欝ng quản trị tuân th栄 đúng 
quy định c栄a pháp lu壱t, Điều lệ công ty và Nghị quy院t c栄a Đại hội đ欝ng c鰻 đông. Trong 
tr逢ờng h嬰p Nghị quy院t do Hội đ欝ng quản trị thông qua trái với quy định c栄a pháp lu壱t hoặc 
Điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty thì các thành viên tán thành thông qua Nghị quy院t 
đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về Nghị quy院t đó và phải đền bù thiệt hại 
cho công ty; thành viên phản đối thông qua Nghị quy院t nói trên đ逢嬰c miễn trừ trách nhiệm. 
Tr逢ờng h嬰p này, c鰻 đông sở hữu c鰻 ph亥n c栄a công ty liên t映c trong thời hạn ít nh医t 01 năm 
có quyền yêu c亥u Hội đ欝ng quản trị đình chỉ thực hiện Nghị quy院t nói trên. 
Đi隠uă28.ăThùălao,ăti隠năl逢挨ngăvƠăl嬰iăíchăkhácăc栄aăthƠnhăviênăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜 
1. Thành viên Hội đ欝ng quản trị (không tính các đại diện đ逢嬰c 栄y quyền) đ逢嬰c nh壱n thù lao 
cho công việc c栄a mình d逢ới t逢 cách là thành viên Hội đ欝ng quản trị. T鰻ng m泳c thù lao cho 
Hội đ欝ng quản trị do Đại hội đ欝ng c鰻 đông quy院t định. Khoản thù lao này đ逢嬰c chia cho 
các thành viên Hội đ欝ng quản trị theo thỏa thu壱n trong Hội đ欝ng quản trị hoặc chia đều 
trong tr逢ờng h嬰p không thỏa thu壱n đ逢嬰c. 
2. T鰻ng số tiền trả cho từng thành viên Hội đ欝ng quản trị bao g欝m thù lao, chi phí, hoa 
h欝ng, quyền mua c鰻 ph亥n và các l嬰i ích khác đ逢嬰c h逢ởng từ Công ty, công ty con, công ty 
liên k院t c栄a Công ty và các công ty khác mà thành viên Hội đ欝ng quản trị là đại diện ph亥n 
vốn góp phải đ逢嬰c công bố chi ti院t trong Báo cáo th逢ờng niên c栄a Công ty. Thù lao c栄a 
thành viên Hội đ欝ng quản trị phải đ逢嬰c thể hiện thành m映c riêng trong Báo cáo tài chính 
hàng năm c栄a Công ty. 
3. Thành viên Hội đ欝ng quản trị n逸m giữ ch泳c v映 điều hành hoặc thành viên Hội đ欝ng quản 
trị làm việc tại các tiểu ban c栄a Hội đ欝ng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác mà 
theo Hội đ欝ng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm v映 thông th逢ờng c栄a một thành viên 
Hội đ欝ng quản trị, có thể đ逢嬰c trả thêm thù lao d逢ới dạng một khoản tiền công trọn gói theo 
từng l亥n, l逢ơng, hoa h欝ng, ph亥n trăm l嬰i nhu壱n hoặc d逢ới hình th泳c khác theo quy院t định 
c栄a Hội đ欝ng quản trị. 
4. Thành viên Hội đ欝ng quản trị có quyền đ逢嬰c thanh toán t医t cả các chi phí đi lại, ăn, ở và 
các khoản chi phí h嬰p lỦ khác mà họ đư phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên 
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Hội đ欝ng quản trị c栄a mình, bao g欝m cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các 
cuộc họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông, Hội đ欝ng quản trị hoặc các tiểu ban c栄a Hội đ欝ng quản trị . 
Đi隠uă29.ăCh栄ăt鵜ch,ăPhóăCh栄ăt鵜ch H瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜 
1. Hội đ欝ng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đ欝ng quản trị để b亥u Ch栄 
tịch. Ch栄 tịch Hội đ欝ng quản trị s胤 không kiêm ch泳c v映 T鰻ng Giám đốc c栄a Công ty. 
2. Ch栄 tịch Hội đ欝ng quản trị có nghĩa v映 chuẩn bị ch逢ơng trình, tài liệu, triệu t壱p và ch栄 
tọa cuộc họp Hội đ欝ng quản trị; ch栄 tọa cuộc họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông; đ欝ng thời có các 
quyền và nghĩa v映 khác quy định tại Lu壱t Doanh nghiệp và Điều lệ này. Khi v逸ng mặt, Ch栄 
tịch Hội đ欝ng có thể uỷ quyền cho Phó ch栄 tịch Hội đ欝ng hoặc 01 thành viên khác trong hội 
đ欝ng quản trị thay mặt đảm trách thực hiện quyền và nhiệm v映 c栄a Ch栄 tịch Hội đ欝ng quản 
trị bằng văn bản. N院u Ch栄 tịch không chỉ định Phó ch栄 tịch hoặc 01 thành viên khác trong 
hội đ欝ng quản trị thực hiện nhiệm v映 c栄a Ch栄 tịch thì các thành viên còn lại c栄a Hội đ欝ng 
s胤 chỉ định ng逢ời thay th院 Ch栄 tịch để thực hiện nhiệm v映. 
3. Ch栄 tịch Hội đ欝ng quản trị có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đ欝ng quản trị gửi báo cáo 
tài chính năm, báo cáo hoạt động c栄a Công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra c栄a 
Hội đ欝ng quản trị cho các c鰻 đông tại cuộc họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông. 
4. Ch栄 tịch Hội đ欝ng quản trị có thể bị bưi miễn theo quy院t định c栄a Hội đ欝ng quản trị. 
Tr逢ờng h嬰p Ch栄 tịch Hội đ欝ng quản trị từ ch泳c hoặc bị bưi miễn, Hội đ欝ng quản trị phải 
b亥u ng逢ời thay th院 trong thời hạn m逢ời (10) ngày. 
Đi隠uă30.ăCu瓜căhọpăc栄aăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜 
1. Tr逢ờng h嬰p Hội đ欝ng quản trị b亥u Ch栄 tịch thì Ch栄 tịch Hội đ欝ng quản trị s胤 đ逢嬰c b亥u 
trong cuộc họp đ亥u tiên c栄a nhiệm kỳ Hội đ欝ng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm 
việc, kể từ ngày k院t thúc b亥u cử Hội đ欝ng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành 
viên có số phi院u b亥u cao nh医t hoặc tỷ lệ phi院u b亥u cao nh医t triệu t壱p. Tr逢ờng h嬰p có nhiều 
hơn một (01) thành viên có số phi院u b亥u cao nh医t hoặc tỷ lệ phi院u b亥u cao nh医t thì các 
thành viên b亥u theo nguyên t逸c đa số để chọn một (01) ng逢ời trong số họ triệu t壱p họp Hội 
đ欝ng quản trị. 
2. Ch栄 tịch Hội đ欝ng quản trị phải triệu t壱p các cuộc họp Hội đ欝ng quản trị định kỳ và b医t 
th逢ờng, l壱p ch逢ơng trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nh医t năm (05) ngày làm việc 
tr逢ớc ngày họp. Ch栄 tịch có thể triệu t壱p họp khi xét th医y c亥n thi院t, nh逢ng mỗi quỦ phải họp 
ít nh医t một (01) l亥n. 
3. Ch栄 tịch Hội đ欝ng quản trị phải triệu t壱p họp Hội đ欝ng quản trị, không đ逢嬰c trì hoưn n院u 
không có lỦ do chính đáng, khi một trong số các đối t逢嬰ng d逢ới đây đề nghị bằng văn bản 
nêu rõ m映c đích cuộc họp, v医n đề c亥n thảo lu壱n: 

a. Ban kiểm soát; 
b. T鰻ng Giám đốc hoặc ít nh医t năm (05) ng逢ời điều hành khác; 
c. Thành viên độc l壱p Hội đ欝ng quản trị; 
d. Ít nh医t hai (02) thành viên Hội đ欝ng quản trị; 
e. Các tr逢ờng h嬰p khác (n院u có). 

4. Ch栄 tịch Hội đ欝ng quản trị phải triệu t壱p họp Hội đ欝ng quản trị trong thời hạn m逢ời lăm 
(15) ngày làm việc, kể từ ngày nh壱n đ逢嬰c đề nghị nêu tại khoản 3 Điều này. Tr逢ờng h嬰p 
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không triệu t壱p họp theo đề nghị thì Ch栄 tịch Hội đ欝ng quản trị phải chịu trách nhiệm về 
những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những ng逢ời đề nghị t鰻 ch泳c họp đ逢嬰c nêu tại 
khoản 3 điều này có quyền triệu t壱p họp Hội đ欝ng quản trị. 
5. Tr逢ờng h嬰p có yêu c亥u c栄a công ty kiểm toán độc l壱p thực hiện kiểm toán báo cáo tài 
chính c栄a Công ty, Ch栄 tịch Hội đ欝ng quản trị phải triệu t壱p họp Hội đ欝ng quản trị để bàn 
về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty. 
6. Cuộc họp Hội đ欝ng quản trị đ逢嬰c ti院n hành tại tr映 sở chính c栄a Công ty hoặc tại địa điểm 
khác ở Việt Nam hoặc ở n逢ớc ngoài theo quy院t định c栄a Ch栄 tịch Hội đ欝ng quản trị và 
đ逢嬰c sự nh医t trí c栄a Hội đ欝ng quản trị. 
7. Thông báo họp Hội đ欝ng quản trị phải đ逢嬰c gửi cho các thành viên Hội đ欝ng quản trị và 
các Kiểm soát viên ít nh医t năm (05) ngày làm việc tr逢ớc ngày họp. Thành viên Hội đ欝ng 
quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối này có thể đ逢嬰c thay 
đ鰻i hoặc h栄y bỏ bằng văn bản c栄a thành viên Hội đ欝ng quản trị đó. Thông báo họp Hội 
đ欝ng quản trị phải đ逢嬰c làm bằng văn bản ti院ng Việt và phải thông báo đ亥y đ栄 thời gian, 
địa điểm họp, ch逢ơng trình, nội dung các v医n đề thảo lu壱n, kèm theo tài liệu c亥n thi院t về 
những v医n đề đ逢嬰c thảo lu壱n và biểu quy院t tại cuộc họp và phi院u biểu quy院t c栄a thành viên. 
Thông báo mời họp đ逢嬰c gửi bằng b逢u điện, fax, th逢 điện tử hoặc ph逢ơng tiện khác, nh逢ng 
phải bảo đảm đ院n đ逢嬰c địa chỉ liên lạc c栄a từng thành viên Hội đ欝ng quản trị và các Kiểm 
soát viên đ逢嬰c đăng kỦ tại Công ty. 
8. Các cuộc họp c栄a Hội đ欝ng quản trị đ逢嬰c ti院n hành khi có ít nh医t ba ph亥n t逢 (3/4) t鰻ng số 
thành viên Hội đ欝ng quản trị có mặt trực ti院p hoặc thông qua ng逢ời đại diện (ng逢ời đ逢嬰c 栄y 
quyền) n院u đ逢嬰c đa số thành viên Hội đ欝ng quản trị ch医p thu壱n. 
Tr逢ờng h嬰p không đ栄 số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải đ逢嬰c triệu t壱p l亥n 
th泳 hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp l亥n th泳 nh医t. Cuộc họp triệu t壱p 
l亥n th泳 hai đ逢嬰c ti院n hành n院u có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đ欝ng quản trị dự 
họp. 
9. Cuộc họp c栄a Hội đ欝ng quản trị có thể t鰻 ch泳c theo hình th泳c hội nghị trực tuy院n giữa 
các thành viên c栄a Hội đ欝ng quản trị khi t医t 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 đ欝ng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp; 
b. Phát biểu với t医t cả các thành viên tham dự khác một cách đ欝ng thời. Việc thảo lu壱n giữa 
các thành viên có thể thực hiện một cách trực ti院p qua điện thoại hoặc bằng ph逢ơng tiện 
liên lạc thông tin khác hoặc k院t h嬰p các ph逢ơng th泳c này. Thành viên Hội đ欝ng quản trị 
tham gia cuộc họp nh逢 v壱y đ逢嬰c coi là ắcó mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp đ逢嬰c 
t鰻 ch泳c theo quy định này là địa điểm mà có đông nh医t thành viên Hội đ欝ng quản trị, hoặc 
là địa điểm có mặt Ch栄 tọa cuộc họp. 
Các quy院t định đ逢嬰c thông qua trong cuộc họp qua điện thoại đ逢嬰c t鰻 ch泳c và ti院n hành 
một cách h嬰p th泳c, có hiệu lực ngay khi k院t thúc cuộc họp nh逢ng phải đ逢嬰c khẳng định 
bằng các chữ kỦ trong biên bản c栄a t医t cả thành viên Hội đ欝ng quản trị tham dự cuộc họp 
này. 
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10. Thành viên Hội đ欝ng quản trị có thể gửi phi院u biểu quy院t đ院n cuộc họp thông qua b逢u 
điện, fax, th逢 điện tử. Tr逢ờng h嬰p gửi phi院u biểu quy院t đ院n cuộc họp thông qua b逢u điện, 
phi院u biểu quy院t phải đựng trong phong bì kín và phải đ逢嬰c chuyển đ院n Ch栄 tịch Hội đ欝ng 
quản trị ch壱m nh医t một (01) giờ tr逢ớc khi khai mạc. Phi院u biểu quy院t chỉ đ逢嬰c mở tr逢ớc sự 
ch泳ng ki院n c栄a t医t cả ng逢ời dự họp. 
11. Biểu quy院t 
a. Trừ quy định tại điểm b khoản 11 Điều này, mỗi thành viên Hội đ欝ng quản trị hoặc ng逢ời 
đ逢嬰c 栄y quyền theo quy định tại khoản 8 Điều này trực ti院p có mặt với t逢 cách cá nhân tại 
cuộc họp Hội đ欝ng quản trị có một (01) phi院u biểu quy院t; 
b. Thành viên Hội đ欝ng quản trị không đ逢嬰c biểu quy院t về các h嬰p đ欝ng, các giao dịch 
hoặc đề xu医t mà thành viên đó hoặc ng逢ời liên quan tới thành viên đó có l嬰i ích và l嬰i ích 
đó mâu thu磯n hoặc có thể mâu thu磯n với l嬰i ích c栄a Công ty. Thành viên Hội đ欝ng quản trị 
không đ逢嬰c tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể t鰻 ch泳c cuộc họp Hội đ欝ng 
quản trị về những quy院t định mà thành viên đó không có quyền biểu quy院t; 
c. Theo quy định tại điểm d khoản 11 Điều này, khi có v医n đề phát sinh tại cuộc họp liên 
quan đ院n l嬰i ích hoặc quyền biểu quy院t c栄a thành viên Hội đ欝ng quản trị mà thành viên đó 
không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quy院t, phán quy院t c栄a ch栄 tọa là quy院t định cuối cùng, 
trừ tr逢ờng h嬰p tính ch医t hoặc phạm vi l嬰i ích c栄a thành viên Hội đ欝ng quản trị liên quan 
ch逢a đ逢嬰c công bố đ亥y đ栄; 
d. Thành viên Hội đ欝ng quản trị h逢ởng l嬰i từ một h嬰p đ欝ng đ逢嬰c quy định tại điểm a và 
điểm b khoản 5 Điều 40 Điều lệ này đ逢嬰c coi là có l嬰i ích đáng kể trong h嬰p đ欝ng đó; 
e. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đ欝ng quản trị, có quyền thảo lu壱n nh逢ng 
không đ逢嬰c biểu quy院t. 
12. Thành viên Hội đ欝ng quản trị trực ti院p hoặc gián ti院p đ逢嬰c h逢ởng l嬰i từ một h嬰p đ欝ng 
hoặc giao dịch đư đ逢嬰c kỦ k院t hoặc đang dự ki院n kỦ k院t với Công ty và bi院t bản thân là 
ng逢ời có l嬰i ích trong đó có trách nhiệm công khai l嬰i ích này tại cuộc họp đ亥u tiên c栄a Hội 
đ欝ng thảo lu壱n về việc kỦ k院t h嬰p đ欝ng hoặc giao dịch này. Tr逢ờng h嬰p thành viên Hội 
đ欝ng quản trị không bi院t bản thân và ng逢ời liên quan có l嬰i ích vào thời điểm h嬰p đ欝ng, 
giao dịch đ逢嬰c kỦ với Công ty, thành viên Hội đ欝ng quản trị này phải công khai các l嬰i ích 
liên quan tại cuộc họp đ亥u tiên c栄a Hội đ欝ng quản trị đ逢嬰c t鰻 ch泳c sau khi thành viên này 
bi院t rằng mình có l嬰i ích hoặc s胤 có l嬰i ích trong giao dịch hoặc h嬰p đ欝ng nêu trên. 
13. Hội đ欝ng quản trị thông qua các quy院t định và ra nghị quy院t trên cơ sở đa số thành viên 
Hội đ欝ng quản trị dự họp tán thành. Tr逢ờng h嬰p số phi院u tán thành và phản đối ngang bằng 
nhau, phi院u biểu quy院t c栄a Ch栄 tịch Hội đ欝ng quản trị là phi院u quy院t định. 
14. Nghị quy院t theo hình th泳c l医y Ủ ki院n bằng văn bản đ逢嬰c thông qua trên cơ sở Ủ ki院n tán 
thành c栄a đa số thành viên Hội đ欝ng quản trị có quyền biểu quy院t. Nghị quy院t này có hiệu 
lực và giá trị nh逢 nghị quy院t đ逢嬰c thông qua tại cuộc họp. 
15. Ch栄 tịch Hội đ欝ng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đ欝ng quản trị tới các 
thành viên và biên bản đó là bằng ch泳ng xác thực về công việc đư đ逢嬰c ti院n hành trong 
cuộc họp trừ khi có Ủ ki院n phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn m逢ời (10) ngày kể 
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từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đ欝ng quản trị đ逢嬰c l壱p bằng ti院ng Việt. Biên bản phải có chữ 
kỦ c栄a ch栄 tọa và ng逢ời ghi biên bản. 
Đi隠uă31.ăCácăti吋uăbanăthu瓜căH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜 
1. Hội đ欝ng quản trị có thể thành l壱p tiểu ban trực thuộc để ph映 trách về chính sách phát 
triển, nhân sự - l逢ơng th逢ởng, giám sát,ầ Số l逢嬰ng thành viên c栄a tiểu ban do Hội đ欝ng 
quản trị quy院t định, nh逢ng nên có ít nh医t ba (03) ng逢ời bao g欝m thành viên c栄a Hội đ欝ng 
quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc l壱p Hội đ欝ng quản trị/thành viên Hội 
đ欝ng quản trị không điều hành nên chi院m đa số trong tiểu ban và một trong số các thành 
viên này đ逢嬰c b鰻 nhiệm làm Tr逢ởng tiểu ban theo quy院t định c栄a Hội đ欝ng quản trị. Hoạt 
động c栄a tiểu ban phải tuân th栄 theo quy định c栄a Hội đ欝ng quản trị. Nghị quy院t c栄a tiểu 
ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quy院t thông qua tại cuộc họp 
c栄a tiểu ban là thành viên Hội đ欝ng quản trị. 
2. Việc thực thi quy院t định c栄a Hội đ欝ng quản trị, hoặc c栄a tiểu ban trực thuộc Hội đ欝ng 
quản trị, hoặc c栄a ng逢ời có t逢 cách thành viên tiểu ban Hội đ欝ng quản trị phải phù h嬰p với 
các quy định pháp lu壱t hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty. 
Đi隠uă32.ăNg逢運iăph映ătráchăqu違nătr鵜ăcôngăty 
1. Hội đ欝ng quản trị chỉ định ít nh医t một (01) ng逢ời làm Ng逢ời ph映 trách quản trị công ty 
để hỗ tr嬰 hoạt động quản trị công ty đ逢嬰c ti院n hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ c栄a 
Ng逢ời ph映 trách quản trị công ty do Hội đ欝ng quản trị quy院t định, tối đa là năm (05) năm. 
2. Ng逢ời ph映 trách quản trị công ty phải đáp 泳ng các tiêu chuẩn sau: 
a. Có hiểu bi院t về pháp lu壱t; 
b. Không đ逢嬰c đ欝ng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc l壱p đang thực hiện kiểm toán 
các báo cáo tài chính c栄a Công ty; 
c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định c栄a pháp lu壱t, Điều lệ này và quy院t định c栄a Hội đ欝ng 
quản trị. 
3. Hội đ欝ng quản trị có thể bưi nhiệm Ng逢ời ph映 trách quản trị công ty khi c亥n nh逢ng 
không trái với các quy định pháp lu壱t hiện hành về lao động. Hội đ欝ng quản trị có thể b鰻 
nhiệm Tr嬰 lỦ Ng逢ời ph映 trách quản trị công ty tùy từng thời điểm. 
4. Ng逢ời ph映 trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa v映 sau: 
a. T逢 v医n Hội đ欝ng quản trị trong việc t鰻 ch泳c họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông theo quy định và 
các công việc liên quan giữa Công ty và c鰻 đông; 
b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đ欝ng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đ欝ng c鰻 đông theo 
yêu c亥u c栄a Hội đ欝ng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 
c. T逢 v医n về th栄 t映c c栄a các cuộc họp; 
d. Tham dự các cuộc họp; 
e. T逢 v医n th栄 t映c l壱p các nghị quy院t c栄a Hội đ欝ng quản trị phù h嬰p với quy định c栄a pháp 
lu壱t; 
f. Cung c医p các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đ欝ng quản trị và các thông tin 
khác cho thành viên c栄a Hội đ欝ng quản trị và Kiểm soát viên; 
g. Giám sát và báo cáo Hội đ欝ng quản trị về hoạt động công bố thông tin c栄a công ty. 
h. Bảo m壱t thông tin theo các quy định c栄a pháp lu壱t và Điều lệ công ty; 
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i. Các quyền và nghĩa v映 khác theo quy định c栄a pháp lu壱t và Điều lệ công ty. 
 

CH姶愛NGăVIII  
T蔚NGăGIÁMăĐ渦C VĨăNG姶云IăĐI陰UăHĨNHăKHÁC 

 

Đi隠uă33.ăT鰻ăch泳căb瓜ămáyăqu違nălỦ 
Hệ thống quản lỦ c栄a Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lỦ chịu trách nhiệm tr逢ớc 

Hội đ欝ng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo c栄a Hội đ欝ng quản trị trong công việc kinh 
doanh hàng ngày c栄a Công ty. Công ty có T鰻ng Giám đốc, các Phó T鰻ng giám đốc, K院 toán 
tr逢ởng do Hội đ欝ng quản trị b鰻 nhiệm. Việc b鰻 nhiệm, miễn nhiệm, bưi nhiệm các ch泳c 
danh nêu trên phải đ逢嬰c thông qua bằng nghị quy院t Hội đ欝ng quản trị. 
Đi隠uă34.ăNg逢運iăđi隠uăhƠnhădoanhănghi羽p 
1. Theo đề nghị c栄a T鰻ng Giám đốc và đ逢嬰c sự ch医p thu壱n c栄a Hội đ欝ng quản trị, Công ty 
đ逢嬰c tuyển d映ng ng逢ời điều hành khác với số l逢嬰ng và tiêu chuẩn phù h嬰p với cơ c医u và 
quy ch院 quản lỦ c栄a Công ty do Hội đ欝ng quản trị quy định. Ng逢ời điều hành doanh nghiệp 
phải có trách nhiệm m磯n cán để hỗ tr嬰 Công ty đạt đ逢嬰c các m映c tiêu đề ra trong hoạt động 
và t鰻 ch泳c. 
2. Thù lao, tiền l逢ơng, l嬰i ích và các điều khoản khác trong h嬰p đ欝ng lao động đối với T鰻ng 
Giám đốc do Hội đ欝ng quản trị quy院t định và h嬰p đ欝ng với những ng逢ời điều hành khác do 
Hội đ欝ng quản trị quy院t định sau khi tham khảo Ủ ki院n c栄a T鰻ng Giám đốc. 

Đi隠uă35.ăB鰻ănhi羽m,ămi宇nănhi羽m,ănhi羽măv映ăvƠăquy隠năh衣năc栄aăT鰻ngăGiámăđ嘘c 
1. HĐQT b鰻 nhiệm một (01) thành viên trong HĐQT hoặc một ng逢ời khác làm T鰻ng Giám 
đốc. 
2. Nhiệm kỳ c栄a T鰻ng Giám đốc không quá năm (05) năm và có thể đ逢嬰c tái b鰻 nhiệm. 
Việc b鰻 nhiệm có thể h院t hiệu lực căn c泳 vào các quy định tại h嬰p đ欝ng lao động. T鰻ng 
Giám đốc không phải là ng逢ời mà pháp lu壱t c医m giữ ch泳c v映 này và phải đáp 泳ng các tiêu 
chuẩn, điều kiện theo quy định c栄a pháp lu壱t và Điều lệ công ty. 
3. T鰻ng Giám đốc có các quyền và nghĩa v映 sau: 
a. Thực hiện các nghị quy院t c栄a Hội đ欝ng quản trị và Đại hội đ欝ng c鰻 đông, k院 hoạch kinh 
doanh và k院 hoạch đ亥u t逢 c栄a Công ty đư đ逢嬰c Hội đ欝ng quản trị và Đại hội đ欝ng c鰻 đông 
thông qua; 
b. Quy院t định các v医n đề mà không c亥n phải có quy院t định c栄a Hội đ欝ng quản trị, bao g欝m 
việc thay mặt Công ty kỦ k院t các h嬰p đ欝ng tài chính và th逢ơng mại, t鰻 ch泳c và điều hành 
hoạt động kinh doanh hàng ngày c栄a Công ty theo những thông lệ quản lỦ tốt nh医t; 
c. Ki院n nghị với Hội đ欝ng quản trị về ph逢ơng án cơ c医u t鰻 ch泳c, quy ch院 quản lỦ nội bộ c栄a 
Công ty; 
d. Đề xu医t những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lỦ c栄a Công ty; 
e. Ki院n nghị số l逢嬰ng và ng逢ời điều hành doanh nghiệp mà Công ty c亥n tuyển d映ng để Hội 
đ欝ng quản trị b鰻 nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy ch院 nội bộ và ki院n nghị thù lao, tiền 
l逢ơng và l嬰i ích khác đối với ng逢ời điều hành doanh nghiệp để Hội đ欝ng quản trị quy院t 
định; 
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f. Tham khảo Ủ ki院n c栄a Hội đ欝ng quản trị để quy院t định số l逢嬰ng ng逢ời lao động, việc b鰻 
nhiệm, miễn nhiệm, m泳c l逢ơng, tr嬰 c医p, l嬰i ích, và các điều khoản khác liên quan đ院n h嬰p 
đ欝ng lao động c栄a họ; 
g. Vào ngày 30 tháng 11 hàng năm, trình Hội đ欝ng quản trị phê chuẩn k院 hoạch kinh doanh 
chi ti院t cho năm tài chính ti院p theo trên cơ sở đáp 泳ng các yêu c亥u c栄a ngân sách phù h嬰p 
cũng nh逢 k院 hoạch tài chính năm (05) năm; 
h. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quỦ c栄a Công ty (sau đây gọi là bản 
dự toán) ph映c v映 hoạt động quản lỦ dài hạn, hàng năm và hàng quỦ c栄a Công ty theo k院 
hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao g欝m cả bảng cân đối k院 toán, báo cáo k院t 
quả hoạt động kinh doanh và báo cáo l逢u chuyển tiền tệ dự ki院n) cho từng năm tài chính 
phải đ逢嬰c trình để Hội đ欝ng quản trị thông qua và phải bao g欝m những thông tin quy định 
tại các quy ch院 c栄a Công ty; 
i. Quyền và nghĩa v映 khác theo quy định c栄a pháp lu壱t, Điều lệ này, các quy ch院 nội bộ c栄a 
Công ty, các nghị quy院t c栄a Hội đ欝ng quản trị, h嬰p đ欝ng lao động kỦ với Công ty. 
4. T鰻ng Giám đốc chịu trách nhiệm tr逢ớc Hội đ欝ng quản trị và Đại hội đ欝ng c鰻 đông về 
việc thực hiện nhiệm v映 và quyền hạn đ逢嬰c giao và phải báo cáo các c医p này khi đ逢嬰c yêu 
c亥u. 
5. Hội đ欝ng quản trị có thể miễn nhiệm T鰻ng Giám đốc khi đa số thành viên Hội đ欝ng quản 
trị có quyền biểu quy院t dự họp tán thành và b鰻 nhiệm T鰻ng Giám đốc mới thay th院. 

 
CH姶愛NGăIX  

BANăKI韻MăSOÁT 
Đi隠uă36.ă永ngăc穎,ăđ隠ăc穎ăKi吋măsoátăviên 
1. Việc 泳ng cử, đề cử Kiểm soát viên đ逢嬰c thực hiện t逢ơng tự quy định tại khoản 1, khoản 
2 Điều 25 Điều lệ này. 
2. Tr逢ờng h嬰p số l逢嬰ng các 泳ng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và 泳ng cử không đ栄 số 
l逢嬰ng c亥n thi院t, Ban kiểm soát đ逢ơng nhiệm có thể đề cử thêm 泳ng viên hoặc t鰻 ch泳c đề cử 
theo cơ ch院 quy định tại Điều lệ công ty và Quy ch院 nội bộ về quản trị công ty. Cơ ch院 Ban 
kiểm soát đ逢ơng nhiệm đề cử 泳ng viên Ban kiểm soát phải đ逢嬰c công bố rõ ràng và phải 
đ逢嬰c Đại hội đ欝ng c鰻 đông thông qua tr逢ớc khi ti院n hành đề cử. 
Đi隠uă37.ăKi吋măsoátăviên 
1. Số l逢嬰ng Kiểm soát viên c栄a Công ty là ba (03) ng逢ời. Nhiệm kỳ c栄a Kiểm soát viên 
không quá năm (05) năm và có thể đ逢嬰c b亥u lại với số nhiệm kỳ không hạn ch院. 
2. Kiểm soát viên phải đáp 泳ng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 
164 Lu壱t Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các tr逢ờng h嬰p sau: 
a) Làm việc trong bộ ph壱n k院 toán, tài chính c栄a công ty; 
b) Là thành viên hay nhân viên c栄a công ty kiểm toán độc l壱p thực hiện kiểm toán các báo 
cáo tài chính c栄a công ty trong ba (03) năm liền tr逢ớc đó. 
3. Các Kiểm soát viên b亥u một (01) ng逢ời trong số họ làm Tr逢ởng ban theo nguyên t逸c đa 
số. Tr逢ởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc k院 toán viên chuyên nghiệp và phải 
làm việc chuyên trách tại Công ty. Tr逢ởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau: 
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a. Triệu t壱p cuộc họp Ban kiểm soát; 
b. Yêu c亥u Hội đ欝ng quản trị, T鰻ng Giám đốc và ng逢ời điều hành khác cung c医p các thông 
tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; 
c. L壱p và kỦ báo cáo c栄a Ban kiểm soát sau khi đư tham khảo Ủ ki院n c栄a Hội đ欝ng quản trị 
để trình Đại hội đ欝ng c鰻 đông. 
4. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các tr逢ờng h嬰p sau: 
a. Không còn đ栄 tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Lu壱t Doanh 
nghiệp; 
b. Không thực hiện quyền và nghĩa v映 c栄a mình trong sáu (06) tháng liên t映c, trừ tr逢ờng 
h嬰p b医t khả kháng; 
c. Có đơn từ ch泳c và đ逢嬰c ch医p thu壱n; 
d. Các tr逢ờng h嬰p khác theo quy định c栄a pháp lu壱t, Điều lệ này. 
5. Kiểm soát viên bị bưi nhiệm trong các tr逢ờng h嬰p sau: 
a. Không hoàn thành nhiệm v映, công việc đ逢嬰c phân công; 
b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều l亥n nghĩa v映 c栄a Kiểm soát viên quy định c栄a 
Lu壱t Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 
c. Theo quy院t định c栄a Đại hội đ欝ng c鰻 đông; 
d. Các tr逢ờng h嬰p khác theo quy định c栄a pháp lu壱t, Điều lệ này. 
Đi隠uă38.ăBanăki吋măsoát 
1. Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa v映 theo quy định tại Điều 165 Lu壱t Doanh nghiệp 
và các quyền, nghĩa v映 sau: 
a. Đề xu医t và ki院n nghị Đại hội đ欝ng c鰻 đông phê chuẩn t鰻 ch泳c kiểm toán độc l壱p thực 
hiện kiểm toán Báo cáo tài chính c栄a công ty; 
b. Chịu trách nhiệm tr逢ớc c鰻 đông về hoạt động giám sát c栄a mình; 
c. Giám sát tình hình tài chính công ty, tính h嬰p pháp trong các hoạt động c栄a thành viên 
Hội đ欝ng quản trị, T鰻ng Giám đốc, ng逢ời quản lỦ khác, sự phối h嬰p hoạt động giữa Ban 
kiểm soát với Hội đ欝ng quản trị, T鰻ng Giám đốc và c鰻 đông; 
d. Tr逢ờng h嬰p phát hiện hành vi vi phạm pháp lu壱t hoặc vi phạm Điều lệ công ty c栄a thành 
viên Hội đ欝ng quản trị, T鰻ng Giám đốc và ng逢ời điều hành doanh nghiệp khác, phải thông 
báo bằng văn bản với Hội đ欝ng quản trị trong vòng bốn m逢ơi tám (48) giờ, yêu c亥u ng逢ời 
có hành vi vi phạm ch医m d泳t vi phạm và có giải pháp kh逸c ph映c h壱u quả; 
e. Báo cáo tại Đại hội đ欝ng c鰻 đông theo quy định c栄a Lu壱t Doanh nghiệp. 
f. Các quyền và nghĩa v映 khác theo quy định c栄a pháp lu壱t và Điều lệ này. 
2. Thành viên Hội đ欝ng quản trị, T鰻ng Giám đốc và ng逢ời điều hành doanh nghiệp khác 
phải cung c医p đ亥y đ栄, chính xác và kịp thời các thông tin và tài liệu về công tác quản lỦ, 
điều hành và hoạt động c栄a Công ty theo yêu c亥u c栄a Ban kiểm soát. Ng逢ời ph映 trách quản 
trị công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao các nghị quy院t, biên bản họp c栄a Đại hội 
đ欝ng c鰻 đông và c栄a Hội đ欝ng quản trị, các thông tin tài chính, các thông tin và tài liệu 
khác cung c医p cho c鰻 đông và thành viên Hội đ欝ng quản trị phải đ逢嬰c cung c医p cho các 
Kiểm soát viên vào cùng thời điểm và theo ph逢ơng th泳c nh逢 đối với c鰻 đông và thành viên 
Hội đ欝ng quản trị. 
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3. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về cuộc họp c栄a Ban kiểm soát và cách th泳c 
hoạt động c栄a Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) l亥n một năm và 
cuộc họp đ逢嬰c ti院n hành khi có từ hai ph亥n ba (2/3) số kiểm soát viên trở lên dự họp. 
4. Thù lao, tiền l逢ơng và l嬰i ích khác c栄a Kiểm soát viên do Đại hội đ欝ng c鰻 đông quy院t 
định. Kiểm soát viên đ逢嬰c thanh toán các khoản chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí phát sinh 
một cách h嬰p lỦ khi họ tham gia các cuộc họp c栄a Ban kiểm soát hoặc thực thi các hoạt 
động khác c栄a Ban kiểm soát. 

 
CH姶愛NGăX 

TRÁCHăNHI烏MăC曳AăTHĨNHăVIểNăH浦IăĐ唄NGăQU謂NăTR卯,ăKI韻MăSOÁTăVIểN,ă
T蔚NGăGIÁMăĐ渦C VĨăNG姶云IăĐI陰UăHĨNHăKHÁC 

 

Đi隠uă39.ăTráchănhi羽măcẩnătrọng 
Thành viên Hội đ欝ng quản trị, Kiểm soát viên, T鰻ng Giám đốc và ng逢ời điều hành 

khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm v映 c栄a mình, kể cả những nhiệm v映 với t逢 cách 
thành viên các tiểu ban c栄a Hội đ欝ng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng vì l嬰i ích c栄a 
Công ty. 

Đi隠uă40.ăTráchănhi羽mătrungăth詠căvƠătránhăcácăxungăđ瓜tăv隠ăquy隠năl嬰i 
1. Thành viên Hội đ欝ng quản trị, Kiểm soát viên, T鰻ng Giám đốc và ng逢ời điều hành khác 
phải công khai các l嬰i ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 Lu壱t Doanh nghiệp và 
các quy định pháp lu壱t khác. 
2. Thành viên Hội đ欝ng quản trị, Kiểm soát viên, T鰻ng Giám đốc và ng逢ời điều hành khác 
không đ逢嬰c phép sử d映ng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại l嬰i ích cho Công ty vì 
m映c đích cá nhân; đ欝ng thời không đ逢嬰c sử d映ng những thông tin có đ逢嬰c nhờ ch泳c v映 c栄a 
mình để t逢 l嬰i cá nhân hay để ph映c v映 l嬰i ích c栄a t鰻 ch泳c hoặc cá nhân khác. 
3. Thành viên Hội đ欝ng quản trị, Kiểm soát viên, T鰻ng Giám đốc và ng逢ời điều hành khác 
có nghĩa v映 thông báo cho Hội đ欝ng quản trị t医t cả các l嬰i ích có thể gây xung đột với l嬰i 
ích c栄a Công ty mà họ có thể đ逢嬰c h逢ởng thông qua các pháp nhân kinh t院, các giao dịch 
hoặc cá nhân khác. 
4. Trừ tr逢ờng h嬰p Đại hội đ欝ng c鰻 đông có quy院t định khác, Công ty không đ逢嬰c c医p các 
khoản vay hoặc bảo lưnh cho các thành viên Hội đ欝ng quản trị, Kiểm soát viên, T鰻ng Giám 
đốc, ng逢ời điều hành khác và các cá nhân, t鰻 ch泳c có liên quan tới các thành viên nêu trên 
hoặc pháp nhân mà những ng逢ời này có các l嬰i ích tài chính trừ tr逢ờng h嬰p công ty đại 
chúng và t鰻 ch泳c có liên quan tới thành viên này là các công ty trong cùng t壱p đoàn hoặc 
các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao g欝m công ty mẹ - công ty con, t壱p đoàn kinh 
t院 và pháp lu壱t chuyên ngành có quy định khác. 
5. H嬰p đ欝ng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đ欝ng quản trị, 
Kiểm soát viên, T鰻ng Giám đốc, ng逢ời điều hành khác và các cá nhân, t鰻 ch泳c có liên quan 
đ院n họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc t鰻 ch泳c mà thành viên Hội đ欝ng quản trị, Kiểm 
soát viên, T鰻ng Giám đốc, ng逢ời điều hành khác hoặc những ng逢ời liên quan đ院n họ là 
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thành viên, hoặc có liên quan l嬰i ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các tr逢ờng h嬰p 
sau đây: 
a. Đối với h嬰p đ欝ng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng ba m逢ơi lăm ph亥n trăm (35%) t鰻ng giá trị 
tài sản đ逢嬰c ghi trong báo cáo tài chính g亥n nh医t, những nội dung quan trọng c栄a h嬰p đ欝ng 
hoặc giao dịch cũng nh逢 các mối quan hệ và l嬰i ích c栄a thành viên Hội đ欝ng quản trị, Kiểm 
soát viên, T鰻ng Giám đốc, ng逢ời điều hành khác đư đ逢嬰c báo cáo tới Hội đ欝ng quản trị. 
Đ欝ng thời, Hội đ欝ng quản trị đư cho phép thực hiện h嬰p đ欝ng hoặc giao dịch đó một cách 
trung thực bằng đa số phi院u tán thành c栄a những thành viên Hội đ欝ng quản trị không có l嬰i 
ích liên quan; 
b. Đối với những h嬰p đ欝ng có giá trị lớn hơn ba m逢ơi lăm ph亥n trăm (35%)  t鰻ng giá trị tài 
sản đ逢嬰c ghi trong báo cáo tài chính g亥n nh医t, những nội dung quan trọng c栄a h嬰p đ欝ng 
hoặc giao dịch này cũng nh逢 mối quan hệ và l嬰i ích c栄a thành viên Hội đ欝ng quản trị, Kiểm 
soát viên, T鰻ng Giám đốc, ng逢ời điều hành khác đư đ逢嬰c công bố cho các c鰻 đông không 
có l嬰i ích liên quan có quyền biểu quy院t về v医n đề đó, và những c鰻 đông đó đư thông qua 
h嬰p đ欝ng hoặc giao dịch này; 
c. H嬰p đ欝ng hoặc giao dịch đó đ逢嬰c một t鰻 ch泳c t逢 v医n độc l壱p cho là công bằng và h嬰p lỦ 
xét trên mọi ph逢ơng diện liên quan đ院n các c鰻 đông c栄a Công ty vào thời điểm giao dịch 
hoặc h嬰p đ欝ng này đ逢嬰c Hội đ欝ng quản trị hoặc Đại hội đ欝ng c鰻 đông thông qua. 
Thành viên Hội đ欝ng quản trị, Kiểm soát viên, T鰻ng Giám đốc, ng逢ời điều hành khác và 
các t鰻 ch泳c, cá nhân có liên quan tới các thành viên nêu trên không đ逢嬰c sử d映ng các thông 
tin ch逢a đ逢嬰c phép công bố c栄a Công ty hoặc ti院t lộ cho ng逢ời khác để thực hiện các giao 
dịch có liên quan. 
Đi隠uă41.ăTráchănhi羽măv隠ăthi羽tăh衣iăvƠăb欝iăth逢運ng 
1. Thành viên Hội đ欝ng quản trị, Kiểm soát viên, T鰻ng Giám đốc và ng逢ời điều hành khác 
vi phạm nghĩa v映, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa v映 c栄a 
mình với sự m磯n cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do 
hành vi vi phạm c栄a mình gây ra. 
2. Công ty b欝i th逢ờng cho những ng逢ời đư, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan 
trong các v映 khi院u nại, kiện, khởi tố (bao g欝m các v映 việc dân sự, hành chính và không phải 
là các v映 kiện do Công ty là ng逢ời khởi kiện) n院u ng逢ời đó đư hoặc đang là thành viên Hội 
đ欝ng quản trị, Kiểm soát viên, T鰻ng Giám đốc, ng逢ời điều hành khác, nhân viên hoặc là đại 
diện đ逢嬰c Công ty 栄y quyền hoặc ng逢ời đó đư hoặc đang làm theo yêu c亥u c栄a Công ty với 
t逢 cách thành viên Hội đ欝ng quản trị, ng逢ời điều hành doanh nghiệp, nhân viên hoặc đại 
diện theo 栄y quyền c栄a Công ty với điều kiện ng逢ời đó đư hành động trung thực, cẩn trọng, 
m磯n cán vì l嬰i ích hoặc không mâu thu磯n với l嬰i ích c栄a Công ty, trên cơ sở tuân th栄 lu壱t 
pháp và không có bằng ch泳ng xác nh壱n rằng ng逢ời đó đư vi phạm những trách nhiệm c栄a 
mình. 
3. Khi thực hiện ch泳c năng, nhiệm v映 hoặc thực thi các công việc theo 栄y quyền c栄a Công 
ty, thành viên Hội đ欝ng quản trị, Kiểm soát viên, ng逢ời điều hành khác, nhân viên hoặc là 
đại diện theo 栄y quyền c栄a Công ty đ逢嬰c Công ty b欝i th逢ờng khi trở thành một bên liên 
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quan trong các v映 khi院u nại, kiện, khởi tố (trừ các v映 kiện do Công ty là ng逢ời khởi kiện) 
trong các tr逢ờng h嬰p sau: 
a. Đư hành động trung thực, cẩn trọng, m磯n cán vì l嬰i ích và không mâu thu磯n với l嬰i ích 
c栄a Công ty; 
b. Tuân th栄 lu壱t pháp và không có bằng ch泳ng xác nh壱n đư không thực hiện trách nhiệm 
c栄a mình. 
4. Chi phí b欝i th逢ờng bao g欝m các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê lu壱t s逢), chi phí phán 
quy院t, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực t院 hoặc đ逢嬰c coi 
là h嬰p lỦ khi giải quy院t những v映 việc này trong khuôn kh鰻 lu壱t pháp cho phép. Công ty có 
thể mua bảo hiểm cho những ng逢ời này để tránh những trách nhiệm b欝i th逢ờng nêu trên. 

 
CH姶愛NGăXI  

QUY陰NăĐI陰UăTRAăS蔚ăSÁCHăVĨăH唄ăS愛ăCÔNGăTY 
 

Đi隠uă42.ăQuy隠năđi隠uătraăs鰻ăsáchăvƠăh欝ăs挨 
1. C鰻 đông hoặc nhóm c鰻 đông nêu tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ này có quyền trực ti院p hoặc 
qua ng逢ời đ逢嬰c 栄y quyền gửi văn bản yêu c亥u đ逢嬰c kiểm tra danh sách c鰻 đông, các biên 
bản họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông và sao ch映p hoặc trích l映c các tài liệu này trong giờ làm việc 
và tại tr映 sở chính c栄a Công ty. Yêu c亥u kiểm tra do đại diện đ逢嬰c 栄y quyền c栄a c鰻 đông 
phải kèm theo gi医y 栄y quyền c栄a c鰻 đông mà ng逢ời đó đại diện hoặc bản sao công ch泳ng 
c栄a gi医y 栄y quyền này. 
2. Thành viên Hội đ欝ng quản trị, Kiểm soát viên, T鰻ng Giám đốc và ng逢ời điều hành khác 
có quyền kiểm tra s鰻 đăng kỦ c鰻 đông c栄a Công ty, danh sách c鰻 đông và những s鰻 sách và 
h欝 sơ khác c栄a Công ty vì những m映c đích liên quan tới ch泳c v映 c栄a mình với điều kiện các 
thông tin này phải đ逢嬰c bảo m壱t. 
3. Công ty phải l逢u Điều lệ này và những bản sửa đ鰻i b鰻 sung Điều lệ, Gi医y ch泳ng nh壱n 
đăng kỦ doanh nghiệp, các quy ch院, các tài liệu ch泳ng minh quyền sở hữu tài sản, nghị 
quy院t Đại hội đ欝ng c鰻 đông và Hội đ欝ng quản trị, biên bản họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông và 
Hội đ欝ng quản trị, các báo cáo c栄a Hội đ欝ng quản trị, các báo cáo c栄a Ban kiểm soát, báo 
cáo tài chính năm, s鰻 sách k院 toán và các tài liệu khác theo quy định c栄a pháp lu壱t tại tr映 sở 
chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các c鰻 đông và Cơ quan đăng kỦ kinh doanh đ逢嬰c 
thông báo về địa điểm l逢u trữ các tài liệu này. 
4. Điều lệ công ty phải đ逢嬰c công bố trên trang thông tin điện tử c栄a Công ty. 

 
CH姶愛NGăXII 

NG姶云IăLAOăĐ浦NG 
Đi隠uă43.ăQuy隠năvƠănghƿaăv映 c栄aăng逢運iălaoăđ瓜ng 
1. Là ng逢ời có khả năng lao động, đ逢嬰c kỦ k院t h嬰p đ欝ng lao động đang làm việc và học t壱p 
tại Công ty. 
2. Ng逢ời lao động đ逢嬰c h逢ởng các ch院 độ, quyền l嬰i theo quy định c栄a pháp lu壱t và các quy 
định khác c栄a Công ty. 
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3. Ng逢ời lao động có nghĩa v映 tuân th栄 các quy định c栄a Công ty và thực hiện các nhiệm v映 
đ逢嬰c giao. 

CH姶愛NGăXIII 
PHỂNăPH渦IăL営IăNHU一N 

 
Đi隠uă44.ăPhơnăph嘘iăl嬰iănhu壱n 
1. Đại hội đ欝ng c鰻 đông quy院t định m泳c chi trả c鰻 t泳c và hình th泳c chi trả c鰻 t泳c hàng năm 
từ l嬰i nhu壱n đ逢嬰c giữ lại c栄a Công ty. 
2. Công ty không thanh toán lưi cho khoản tiền trả c鰻 t泳c hay khoản tiền chi trả liên quan 
tới một loại c鰻 phi院u. 
3. Hội đ欝ng quản trị có thể ki院n nghị Đại hội đ欝ng c鰻 đông thông qua việc thanh toán toàn 
bộ hoặc một ph亥n c鰻 t泳c bằng c鰻 phi院u và Hội đ欝ng quản trị là cơ quan thực thi quy院t định 
này. 
4. Tr逢ờng h嬰p c鰻 t泳c hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại c鰻 phi院u đ逢嬰c chi 
trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đ欝ng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực 
hiện trực ti院p hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi ti院t về tài khoản 
ngân hàng do c鰻 đông cung c医p. Tr逢ờng h嬰p Công ty đư chuyển khoản theo đúng các thông 
tin chi ti院t về ngân hàng do c鰻 đông cung c医p mà c鰻 đông đó không nh壱n đ逢嬰c tiền, Công 
ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đư chuyển cho c鰻 đông này. Việc 
thanh toán c鰻 t泳c đối với các c鰻 phi院u niêm y院t/đăng kỦ giao dịch tại Sở giao dịch ch泳ng 
khoán có thể đ逢嬰c ti院n hành thông qua công ty ch泳ng khoán hoặc Trung tâm l逢u kỦ ch泳ng 
khoán Việt Nam. 
5. Căn c泳 Lu壱t Doanh nghiệp, Lu壱t Ch泳ng khoán, Hội đ欝ng quản trị thông qua nghị quy院t 
xác định một ngày c映 thể để chốt danh sách c鰻 đông. Căn c泳 theo ngày đó, những ng逢ời 
đăng kỦ với t逢 cách c鰻 đông hoặc ng逢ời sở hữu các ch泳ng khoán khác đ逢嬰c quyền nh壱n c鰻 
t泳c, lưi su医t, phân phối l嬰i nhu壱n, nh壱n c鰻 phi院u, nh壱n thông báo hoặc tài liệu khác. 
6. Các v医n đề khác liên quan đ院n phân phối l嬰i nhu壱n đ逢嬰c thực hiện theo quy định c栄a 
pháp lu壱t. 

 
CH姶愛NGăXIV 

TĨIăKHO謂NăNGỂNăHĨNG,ăQUỸăD衛ăTR頴,ăNĔMăTĨIăCHệNHăVĨăCH蔭ăĐ浦ăK蔭ă
TOÁN 

 

Đi隠uă45.ăTƠiăkho違năngơnăhƠng 
1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng n逢ớc ngoài 
đ逢嬰c phép hoạt động tại Việt Nam. 
2. Theo sự ch医p thu壱n tr逢ớc c栄a cơ quan có thẩm quyền, trong tr逢ờng h嬰p c亥n thi院t, Công 
ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở n逢ớc ngoài theo các quy định c栄a pháp lu壱t. 
3. Công ty ti院n hành t医t cả các khoản thanh toán và giao dịch k院 toán thông qua các tài 
khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản. 
Đi隠uă46.ăNĕmătƠiăchính 
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Năm tài chính c栄a Công ty b逸t đ亥u từ ngày đ亥u tiên c栄a tháng Một (01) hàng năm và 
k院t thúc vào ngày th泳 ba mốt (31) c栄a tháng M逢ời hai (12) cùng năm.  

Đi隠uă47.ăCh院ăđ瓜ăk院ătoán 
1. Ch院 độ k院 toán Công ty sử d映ng là Ch院 độ K院 toán Việt Nam (VAS), ch院 độ k院 toán 
doanh nghiệp hoặc ch院 độ k院 toán đặc thù đ逢嬰c cơ quan có thẩm quyền ban hành khác đ逢嬰c 
Bộ Tài chính ch医p thu壱n. 
2. Công ty l壱p s鰻 sách k院 toán bằng ti院ng Việt và l逢u giữ h欝 sơ k院 toán theo quy định pháp 
lu壱t về k院 toán và pháp lu壱t liên quan. Những h欝 sơ này phải chính xác, c壱p nh壱t, có hệ 
thống và phải đ栄 để ch泳ng minh và giải trình các giao dịch c栄a Công ty. 
3. Công ty sử d映ng đơn vị tiền tệ trong k院 toán là đ欝ng Việt Nam. Tr逢ờng h嬰p Công ty có 
các nghiệp v映 kinh t院 phát sinh ch栄 y院u bằng một loại ngoại tệ thì đ逢嬰c tự chọn ngoại tệ đó 
làm đơn vị tiền tệ trong k院 toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó tr逢ớc pháp lu壱t và thông 
báo cho cơ quan quản lỦ thu院 trực ti院p. 

 
CH姶愛NGăXV 

BÁOăCÁOăTH姶云NGăNIểN,ăBÁOăCÁOăTĨIăCHệNHăVĨăTRÁCHăNHI烏MăCÔNGă
B渦ăTHÔNGăTIN 

 

Đi隠uă48.ăBáoăcáoătƠiăchínhănĕm,ăsáuăthángăvƠăquỦ 
1. Công ty phải l壱p Báo cáo tài chính năm theo quy định c栄a pháp lu壱t cũng nh逢 các quy 
định c栄a 曳y ban Ch泳ng khoán Nhà n逢ớc và báo cáo phải đ逢嬰c kiểm toán theo quy định tại 
Điều 50 Điều lệ này. Trong thời hạn 90 ngày kể từ khi k院t thúc mỗi năm tài chính, Công ty 
phải nộp Báo cáo tài chính năm đư đ逢嬰c Đại hội đ欝ng c鰻 đông thông qua cho cơ quan thu院 
có thẩm quyền, 曳y ban Ch泳ng khoán Nhà n逢ớc, Sở giao dịch ch泳ng khoán và Cơ quan 
đăng kỦ kinh doanh. 
2. Báo cáo tài chính năm phải bao g欝m báo cáo k院t quả hoạt động kinh doanh phản ánh một 
cách trung thực và khách quan tình hình về lưi/lỗ c栄a Công ty trong năm tài chính, báo cáo 
tình hình tài chính phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động c栄a 
Công ty tính đ院n thời điểm l壱p báo cáo, báo cáo l逢u chuyển tiền tệ và thuy院t minh báo cáo 
tài chính. 
3. Công ty phải l壱p và công bố các báo cáo tài chính sáu (06) tháng đư soát xét và báo cáo 
tài chính quỦ  theo các quy định c栄a 曳y ban Ch泳ng khoán Nhà n逢ớc, Sở giao dịch ch泳ng 
khoán và nộp cho cơ quan thu院 hữu quan và Cơ quan đăng kỦ kinh doanh theo các quy định 
c栄a Lu壱t Doanh nghiệp. 
4. Các báo cáo tài chính năm đ逢嬰c kiểm toán (bao g欝m Ủ ki院n c栄a kiểm toán viên), báo cáo 
tài chính sáu tháng đ逢嬰c soát xét và báo cáo tài chính quỦ phải đ逢嬰c công bố trên trang 
thông tin điện tử c栄a Công ty. 
5. Các t鰻 ch泳c, cá nhân quan tâm đều đ逢嬰c quyền kiểm tra hoặc sao ch映p bản báo cáo tài 
chính năm đ逢嬰c kiểm toán, báo cáo sáu tháng đ逢嬰c soát xét và báo cáo tài chính quỦ trong 
giờ làm việc tại tr映 sở chính c栄a Công ty và phải trả m泳c phí h嬰p lỦ cho việc sao ch映p. 
Đi隠uă49.ăBáoăcáoăth逢運ngăniên 
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Công ty phải l壱p và công bố Báo cáo th逢ờng niên theo các quy định c栄a pháp lu壱t về ch泳ng 
khoán và thị tr逢ờng ch泳ng khoán. 

 
CH姶愛NGăXVI 

KI韻MăTOÁNăCÔNGăTY 
 

Đi隠uă50.ăKi吋mătoán 
1. Đại hội đ欝ng c鰻 đông th逢ờng niên chỉ định một công ty kiểm toán độc l壱p hoặc thông 
qua danh sách các công ty kiểm toán độc l壱p và 栄y quyền cho Hội đ欝ng quản trị quy院t định 
lựa chọn một trong số các đơn vị này ti院n hành kiểm toán báo cáo tài chính c栄a Công ty cho 
năm tài chính ti院p theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thu壱n với Hội đ欝ng 
quản trị. Công ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc l壱p 
sau khi k院t thúc năm tài chính. 
2. Công ty kiểm toán độc l壱p kiểm tra, xác nh壱n, l壱p báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó 
cho Hội đ欝ng quản trị trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày k院t thúc năm tài chính. 
3. Bản sao c栄a báo cáo kiểm toán đ逢嬰c đính kèm báo cáo tài chính năm c栄a Công ty. 
4. Kiểm toán viên độc l壱p thực hiện việc kiểm toán Công ty đ逢嬰c phép tham dự các cuộc 
họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông và đ逢嬰c quyền nh壱n các thông báo và các thông tin khác liên 
quan đ院n cuộc họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông mà các c鰻 đông đ逢嬰c quyền nh壱n và đ逢嬰c phát 
biểu Ủ ki院n tại đại hội về các v医n đề có liên quan đ院n việc kiểm toán báo cáo tài chính c栄a 
Công ty. 

CH姶愛NGăXVII 
CONăD遺U 

Đi隠uă51.ăConăd医u 
1. Hội đ欝ng quản trị quy院t định thông qua con d医u chính th泳c c栄a Công ty và con d医u đ逢嬰c 
kh逸c theo quy định c栄a lu壱t pháp và Điều lệ công ty. 
2. Ch栄 tịch Hội đ欝ng quản trị, T鰻ng Giám đốc sử d映ng và quản lỦ con d医u theo quy định 
c栄a pháp lu壱t hiện hành. 

 
CH姶愛NGăXVIII 

CH遺MăD永TăHO萎TăĐ浦NGăVĨăTHANHăLụ 
 

Đi隠uă52.ăCh医măd泳tăho衣tăđ瓜ng 
1. Công ty có thể bị giải thể trong những tr逢ờng h嬰p sau: 
a. K院t thúc thời hạn hoạt động c栄a Công ty, kể cả sau khi đư gia hạn;  
b. Giải thể tr逢ớc thời hạn theo quy院t định c栄a Đại hội đ欝ng c鰻 đông;  
c. Bị thu h欝i Gi医y ch泳ng nh壱n đăng kỦ doanh nghiệp; 
d. Các tr逢ờng h嬰p khác theo quy định c栄a pháp lu壱t. 
2. Việc giải thể Công ty tr逢ớc thời hạn (kể cả thời hạn đư gia hạn) do Đại hội đ欝ng c鰻 đông 
quy院t định, Hội đ欝ng quản trị thực hiện. Quy院t định giải thể này phải đ逢嬰c thông báo hoặc 
phải đ逢嬰c ch医p thu壱n bởi cơ quan có thẩm quyền (n院u b逸t buộc) theo quy định. 
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Đi隠uă53.ăGiaăh衣năho衣tăđ瓜ng 
1. Hội đ欝ng quản trị triệu t壱p họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông ít nh医t bảy (07) tháng tr逢ớc khi k院t 
thúc thời hạn hoạt động để c鰻 đông có thể biểu quy院t về việc gia hạn hoạt động c栄a Công ty 
theo đề nghị c栄a Hội đ欝ng quản trị. 
2. Thời hạn hoạt động đ逢嬰c gia hạn khi có từ 65% trở lên t鰻ng số phi院u b亥u c栄a các c鰻 
đông có quyền biểu quy院t có mặt trực ti院p hoặc thông qua đại diện đ逢嬰c 栄y quyền có mặt 
tại cuộc họp Đại hội đ欝ng c鰻 đông thông qua. 
Đi隠uă54.ăThanhălỦ 
1. Tối thiểu sáu (06) tháng tr逢ớc khi k院t thúc thời hạn hoạt động c栄a Công ty hoặc sau khi 
có quy院t định giải thể Công ty, Hội đ欝ng quản trị phải thành l壱p Ban thanh lỦ g欝m ba (03) 
thành viên. Hai (02) thành viên do Đại hội đ欝ng c鰻 đông chỉ định và một (01) thành viên do 
Hội đ欝ng quản trị chỉ định từ một công ty kiểm toán độc l壱p. Ban thanh lỦ chuẩn bị các quy 
ch院 hoạt động c栄a mình. Các thành viên c栄a Ban thanh lỦ có thể đ逢嬰c lựa chọn trong số 
nhân viên c栄a Công ty hoặc chuyên gia độc l壱p. T医t cả các chi phí liên quan đ院n thanh lỦ 
đ逢嬰c Công ty 逢u tiên thanh toán tr逢ớc các khoản n嬰 khác c栄a Công ty. 
2. Ban thanh lỦ có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng kỦ kinh doanh về ngày thành l壱p 
và ngày b逸t đ亥u hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lỦ thay mặt Công ty trong t医t cả 
các công việc liên quan đ院n thanh lỦ Công ty tr逢ớc Tòa án và các cơ quan hành chính. 
3. Tiền thu đ逢嬰c từ việc thanh lỦ đ逢嬰c thanh toán theo th泳 tự sau: 
a. Các chi phí thanh lý; 
b. Các khoản n嬰 l逢ơng, tr嬰 c医p thôi việc, bảo hiểm xư hội và các quyền l嬰i khác c栄a ng逢ời 
lao động theo thỏa 逢ớc lao động t壱p thể và h嬰p đ欝ng lao động đư kỦ k院t; 
c. N嬰 thu院; 
d. Các khoản n嬰 khác c栄a Công ty; 
e. Ph亥n còn lại sau khi đư thanh toán t医t cả các khoản n嬰 từ m映c (a) đ院n (d) trên đây đ逢嬰c 
chia cho c鰻 đông theo tỷ lệ sở hữu ph亥n vốn góp, c鰻 ph亥n. 
  

CH姶愛NGăXIX 
GI謂IăQUY蔭TăTRANHăCH遺PăN浦IăB浦 

Đi隠uă55.ăGi違iăquy院tătranhăch医păn瓜iăb瓜 
1. Tr逢ờng h嬰p phát sinh tranh ch医p, khi院u nại liên quan tới hoạt động c栄a Công ty, quyền 
và nghĩa v映 c栄a các c鰻 đông theo quy định tại Lu壱t Doanh nghiệp, các quy định pháp lu壱t 
khác, Điều lệ công ty, các quy định giữa: 
a. C鰻 đông với Công ty; 
b. C鰻 đông với Hội đ欝ng quản trị, Ban kiểm soát, T鰻ng Giám đốc hay ng逢ời điều hành 
khác; 
Các bên liên quan cố g逸ng giải quy院t tranh ch医p đó thông qua th逢ơng l逢嬰ng và hoà giải. 
Trừ tr逢ờng h嬰p tranh ch医p liên quan tới Hội đ欝ng quản trị hoặc Ch栄 tịch Hội đ欝ng quản trị, 
Ch栄 tịch Hội đ欝ng quản trị ch栄 trì việc giải quy院t tranh ch医p và yêu c亥u từng bên trình bày 
các thông tin liên quan đ院n tranh ch医p trong vòng ba m逢ơi (30) ngày làm việc kể từ ngày 
tranh ch医p phát sinh. Tr逢ờng h嬰p tranh ch医p liên quan tới Hội đ欝ng quản trị hay Ch栄 tịch 
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