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CH姶ƠNGăI 
QUYăĐ卯NHăCHUNG 

 

Đi隠uă1. ụănghĩaăvàăph衣măviăđi隠uăch雨nh 
Quy chế này được xây dựng căn c泳 theo quy định c栄a: 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Ch栄 nghĩa Việt 
Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp (dưới đây 
gọi là “Lu壱tăDoanhănghi羽p”); 

- Luật Ch泳ng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Ch栄  nghĩa Việt Nam 
thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều c栄a Luật Ch泳ng 
khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Ch栄 nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và 
các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ch泳ng khoán (dưới đây gọi là “Lu壱tăChứngăkhoán”); 

- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 c栄a Chính ph栄 hướng dẫn về quản trị 
công ty áp d映ng đối với công ty đại chúng (dưới đây gọi là “Ngh鵜ăđ鵜nhăs嘘ă71/2017/NĐ-CP”), 

- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 Hướng dẫn một số điều c栄a Nghị định số 
71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp d映ng đối với Công ty đại 
chúng (dưới đây gọi là “Thôngăt逢ăs嘘ă95/2017/TT-BTC”); 

- Điều lệ tổ ch泳c và hoạt động c栄a Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk; 
Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp c栄a cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đ泳c nghề nghiệp c栄a các thành viên Hội 
đồng quản trị, Ban Kiểm soát nội bộ, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lỦ c栄a Công ty cổ phần 
Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk. 

Quy chế này cũng là cơ sở để đánh giá việc thực hiện quản trị c栄a Công ty cổ phần Dược - Vật tư 
y tế Đắk Lắk (dưới đây gọi là “Công ty”). 

 

Đi隠uă2.Gi違iăthíchăthu壱tăng英 
Những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. “Qu違nătr鵜ăcôngăty” là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho Công ty được định hướng điều hành 

và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi c栄a cổ đông và những người liên quan đến 
Công ty. Các nguyên tắc quản trị Công ty bao gồm: 
- Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả; 
- Đảm bảo quyền lợi c栄a cổ đông; 
- Đối xử công bằng giữa các cổ đông; 
- Đảm bảo vai trò c栄a những người có quyền lợi liên quan đến Công ty; 
- Minh bạch trong hoạt động c栄a Công ty; 
- Hội đồng quản trị lãnh đạo và kiểm soát Công ty có hiệu quả. 

2. “Công ty” được hiểu là Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk; 
3. “ĐHĐCĐ” được hiểu là Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk; 
4. “HĐQT” được hiểu là Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk; 
5. “BKS” được hiểu là Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk; 
6. “Ng逢運iă cóă liênă quan” là cá nhân hoặc tổ ch泳c được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Luật 

Ch泳ng khoán; 
7. Các thuật ngữ khác chưa được giải nghĩa tại Quy chế này sẽ được hiểu theo quy định c栄a Luật 

Doanh nghiệp, Luật Ch泳ng khoán và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP. 
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CH姶ƠNGăII 
TRỊNHăT衛,ăTH曳ăT影CăV陰ăTRI烏UăT一PăVÀăBI韻UăQUY蔭Tă 

Đ萎IăH浦IăĐ唄NGăC蔚ăĐỌNG 
 

Đi隠uă3. Thôngăbáoăv隠ăvi羽căch嘘tădanhăsáchăc鰻ăđôngăcóăquy隠năthamăd詠ăh丑păĐHĐCĐ 
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ được thực hiện theo 
quy định tại Điều lệ Công ty và quy định c栄a pháp luật ch泳ng khoán áp d映ng cho các công ty đại 
chúng và niêm yết (nếu công ty thực hiện niêm yết trên các Sở Giao dịch Ch泳ng khoán). 

Đi隠uă4. Thôngăbáoătri羽uăt壱păĐHĐCĐ 

a. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương th泳c bảo đảm, 
đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử c栄a Công ty và 曳y ban ch泳ng khoán Nhà nước, Sở 
giao dịch ch泳ng khoán (nếu công ty thực hiện niêm yết hoặc đăng kỦ giao dịch). Người triệu tập 
họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ 
đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
(tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc 
được bỏ vào hòm thư).  

b. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải thực hiện những nhiệm v映 sau đây: 
- Chuẩn bị danh sách cổ đông đ栄 điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp. Danh sách cổ 

đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập không sớm hơn năm ngày (05) trước ngày gửi giấy 
mời họp ĐHĐCĐ; 

- Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông; 
- Xác định thời gian và địa điểm tổ ch泳c đại hội; 
- Thông báo và gửi thông báo họp ĐHĐCĐ cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp; 

c. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết 
tại Đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử c栄a Công ty. Trong 
trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp 
phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm: 
a. Chương trình họp, các tài liệu sử d映ng trong cuộc họp; 
b. Danh sách và thông tin chi tiết c栄a các 泳ng viên trong trường hợp bầu thành viên HĐQT, 

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

Đi隠uă5. Cácăđi隠uăki羽năti院năhànhăh丑păĐHĐCĐ 
a. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết. 
b. Trường hợp cuộc họp lần th泳 nhất không đ栄 điều kiện tiến hành theo qui định tại khoản 1 điều 

nàythì được triệu tập họp lần th泳 hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ ch泳c 
họp ĐHĐCĐ lần th泳 nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần th泳 hai chỉ được tiến hành khi có thành 
viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được 栄y quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% 
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

c. Trường hợp đại hội lần th泳 hai không đ栄 điều kiện tiến hành theo qui định tại khoản 2 điều này thì 
được triệu tập họp lần th泳 ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tổ ch泳c họp 
ĐHĐCĐ lần th泳 hai và trong trường hợp này cuộc họp c栄a Đại hội đồng cổ đông được tiến hành 
không ph映 thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết c栄a các cổ đông hay đại diện 栄y quyền tham dự 
họp và được coi là hợp lệ. 
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d. Theo đề nghị c栄a ch栄 tọa, ĐHĐCĐ có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo 
thông báo mời họp theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Điều lệ công ty. 

Đi隠uă6. Cách thứcăđĕngăkỦăthamăd詠ăĐHĐCĐ 
Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành th栄 t映c đăng kỦ cổ đông và phải thực hiện 
việc đăng kỦ cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng kỦ hết. 

Đi隠uă7. Th吋ăthứcăti院năhànhăh丑păvà bi吋uăquy院tătrongăĐHĐCĐ 
1. Khi tiến hành đăng kỦ cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được 栄y quyền có 

quyền biểu quyết một phiếu biểu quyết, trên đó ghi số đăng kỦ, họ và tên c栄a cổ đông, họ và tên 
đại diện được 栄y quyền và số phiếu biểu quyết c栄a cổ đông đó.  

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

3. Ch栄 tịch HĐQT ch栄 trì các cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập. Trường hợp Ch栄 tịch HĐQT 
vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì Phó ch栄 tịch HĐQT hoặc là một thành viên khác 
do các thành viên khác bầu làm ch栄 tọa cuộc họp. Trường hợp không bầu được người làm ch栄 tọa 
thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để ĐHĐCĐ bầu ch栄 tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu 
cao nhất làm ch栄 tọa cuộc họp. Trường hợp bầu ch栄 tọa, tên ch栄 tọa được đề cử và số phiếu bầu 
cho ch栄 tọa phải được công bố. 
Trong các trường hợp khác, người kỦ tên triệu tập họp ĐHĐCĐ điều khiển ĐHĐCĐ bầu ch栄 tọa 
cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm ch栄 tọa cuộc họp. 

4. Ch栄 tọa cử một hoặc một số người làm thư kỦ cuộc họp. 
5. Chương trình và nội dung họp phải được ĐHĐCĐ thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình 

phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. 
6. Ch栄 tọa có quyền hoãn họp ĐHĐCĐ ngay cả trong trường hợp đã có đ栄 số cổ đông đăng kỦ dự 

họp theo quy định đến một thời điểm khác và tại một thời điểm do ch栄 tọa quyết định mà không 
cần lấy Ủ kiến c栄a Đại hội nếu nhận thấy rằng (a) các thành viên tham dự không thể có chỗ ngồi 
thuận tiện ở địa điểm tổ ch泳c Đại hội, (b) các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo 
đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết, (c) có người dự họp cản trở, gây rối 
trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không thể tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Ngoài 
ra, Ch栄 tọa đại hội có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu c栄a ĐHĐCĐ đã có đ栄 số 
lượng đại biểu dự họp cần thiết. Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày kể từ ngày dự định 
khai mạc đại hội. Đại hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lẽ ra đã được giải quyết hợp pháp tại 
Đại hội bị trì hoãn trước đó. 

7. Trường hợp ch栄 tọa hoãn hoặc tạm dừng cuộc họp ĐHĐCĐ trái với quy định tại khoản 6 điều này, 
ĐHĐCĐ bầu một người khác trong số những thành viên tham dự để thay thế ch栄 tọa điều hành 
cuộc họp cho đến lúc kết thúc và hiệu lực các biểu quyết tại cuộc họp đó không bị ảnh hưởng. 

8. Ch栄 tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lỦ để điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ một 
cách hợp lệ, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn 
c栄a đa số người dự họp. 

9. Hội đồng quản trị có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được 栄y quyền tham dự họp ĐHĐCĐ 
chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà HĐQT cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông 
hoặc đại diện 栄y quyền không chịu tuân th栄 những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an 
ninh nêu trên, HĐQT sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc tr映c xuất cổ đông 
hoặc đại diện nói trên tham gia Đại hội. 

10. Hội đồng quản trị, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được 
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HĐQT cho là thích hợp để (a) Điều chỉnh số người có mặt tại địa điểm chính họp ĐHĐCĐ, (b) 
Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại địa điểm đó, (c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự 
(hoặc tiếp t映c tham dự) đại hội. Hội đồng quản trị có toàn quyền thay đổi các biện pháp nêu trên và 
áp d映ng tất cả các biện pháp nếu HĐQT thấy cần thiết. Các biện pháp áp d映ng có thể là cấp giấy 
vào cửa hoặc sử d映ng những hình th泳c lựa chọn khác. 

11. Trong trường hợp tại cuộc họp ĐHĐCĐ có áp d映ng các biện pháp nêu trên, Hội đồng quản trị khi 
xác định địa điểm Đại hội có thể: (a) Thông báo rằng đại hội sẽ được tiến hành tại địa điểm ghi 
trong thông báo và ch栄 tọa đại hội sẽ có mặt tại đó (“Địa điểm chính c栄a Đại hội”), (b) Bố trí, tổ 
ch泳c để những cổ đông hoặc đại diện được 栄y quyền không dự họp được theo Điều khoản này 
hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với Địa điểm chính c栄a Đại hội có thể đồng thời 
tham dự đại hội. Thông báo về việc tổ ch泳c Đại hội không cần nêu chi tiết nhưng biện pháp tổ 
ch泳c theo Điều khoản này. 

12. Trong quy chế này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông sẽ được coi là tham gia Đại hội 
tại địa điểm chính c栄a Đại hội. 

Đi隠uă8. Cáchăthứcăki吋măphi院u 
Khi tiến hành đăng kỦ cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền có 
quyền biểu quyết một phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số đăng kỦ, họ và tên c栄a cổ đông, họ và tên 
đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết c栄a cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại 
hội, số phiếu 栄ng hộ nghị quyết được thu trước, số phiếu phản đối nghị quyết được thu sau, cuối 
cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu 栄ng hộ, phản đối 
từng vấn đề hoặc bỏ phiếu trắng, sẽ được Ch栄 tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn 
đề đó. Đại hội sẽ tự chọn trong số đại biểu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát 
kiểm phiếu và nếu đại hội không chọn thì Ch栄 tọa sẽ chọn những người đó.  

Đi隠uă9. Thôngăbáoăk院tăqu違ăki吋măphi院u 
1. Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu trực tiếp tại cuộc 

họp ĐHĐCĐ. Thông báo kết quả kiểm phiếu phải nêu c映 thể số phiếu tán thành, số phiếu không 
tán thành, số phiếu không có Ủ kiến đối với từng vấn đề. 

2. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên trang thông tin điện tử c栄a Công ty trong vòng 24h 
hoặc gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. 

Đi隠uă10. Cáchăthứcăph違năđ嘘iăquy院tăđ鵜nhăc栄a ĐHĐCĐ 
1. Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy Ủ kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên HĐQT, 
Tổng Giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định c栄a Đại hội 
đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 
a. Trình tự và th栄 t映c triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định 

c栄a Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 
b. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty. 

2. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài h栄y bỏ quyết định c栄a Đại 
hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì các quyết định đó vẫn có hiệu lực thi 
hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp d映ng biện pháp khẩn 
cấp tạm thời theo quyết định c栄a cơ quan có thẩm quyền. 

3. Trường hợp quyết định c栄a Đại hội đồng cổ đông bị h栄y bỏ theo quyết định c栄a Tòa án hoặc 
Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể xem xét tổ ch泳c lại cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông trong vòng ba mươi (30) ngày, kể từ ngày Tòa án hoặc Trọng tài ra quyết định 
h栄y bỏ. Trình tự th栄 t映c tổ ch泳c lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện như tổ ch泳c đại hội 
lần đầu với các điều kiện quy định tại Điều lệ này và pháp luật hiện hành. 
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Đi隠uă11. L壱păbiênăb違năh丑păĐHĐCĐă 
1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới 

hình th泳c điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và 
có các nội dung ch栄 yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ tr映 sở chính, mã số doanh nghiệp; 
b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 
c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 
d. Họ, tên ch栄 tọa và thư kỦ; 
e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các Ủ kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn 

đề trong chương trình họp; 
f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết c栄a các cổ đông dự họp, ph映 l映c danh sách đăng kỦ cổ 

đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương 泳ng; 
g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương th泳c biểu quyết, 

tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có Ủ kiến; tỷ lệ tương 
泳ng trên tổng số phiếu biểu quyết c栄a cổ đông dự họp; 

h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương 泳ng; 
i. Chữ kỦ c栄a ch栄 tọa và thư kỦ. 

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lỦ như nhau. Trường hợp có 
sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt 
có hiệu lực áp d映ng. 

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. 
Ch栄 tọa và thư kỦ cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác c栄a nội 
dung biên bản. Người ch栄 trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ ch泳c lưu trữ các 
biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. 

3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử c栄a Công ty 
trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc. 

4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng ch泳ng xác thực về những công việc đã được 
tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có Ủ kiến phản đối về nội dung biên bản được 
đưa ra theo đúng th栄 t映c quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. 

5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, ph映 l映c danh sách cổ đông đăng kỦ dự họp kèm chữ kỦ c栄a 
cổ đông, văn bản 栄y quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại tr映 sở chính 
c栄a Công ty. 

Đi隠uă12. Côngăb嘘ăNgh鵜ăquy院tăĐHĐCĐ 
Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được công bố thông tin theo quy định tại Điều lệ công ty và các quy 
định c栄a pháp luật ch泳ng khoán. 

Đi隠uă13. Vi羽căĐHĐCĐăthôngăquaăngh鵜ăquy院tăbằngăhìnhăthứcălấyăỦăki院năbằngăvĕnăb違n 
Thẩm quyền và thể th泳c lấy Ủ kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định c栄a Đại hội 
đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. HĐQT có quyền lấy Ủ kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định c栄a Đại hội đồng cổ 
đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích c栄a Công ty. 

2. HĐQT phải chuẩn bị phiếu lấy Ủ kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải 
trình dự thảo nghị quyết. HĐQT phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời 
gian hợp lỦ để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận 
phiếu lấy Ủ kiến.  

3. Phiếu lấy Ủ kiến phải có các nội dung ch栄 yếu sau đây: 
a. Tên, địa chỉ tr映 sở chính, mã số doanh nghiệp; 
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b. M映c đích lấy Ủ kiến; 
c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy ch泳ng minh nhân dân, Hộ 

chiếu hoặc ch泳ng thực cá nhân hợp pháp khác c栄a cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp 
hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ tr映 sở chính c栄a cổ đông là tổ ch泳c hoặc họ, tên, địa chỉ 
thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy ch泳ng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc 
ch泳ng thực cá nhân hợp pháp khác c栄a đại diện theo 栄y quyền c栄a cổ đông là tổ ch泳c; số lượng cổ 
phần c栄a từng loại và số phiếu biểu quyết c栄a cổ đông; 

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

lấy Ủ kiến; 
f. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy Ủ kiến đã được trả lời; 
g. Họ, tên, chữ kỦ c栄a Ch栄 tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật c栄a Công ty. 
4. Phiếu lấy Ủ kiến đã được trả lời phải có chữ kỦ c栄a cổ đông là cá nhân, hoặc người đại diện theo 

pháp luật c栄a cổ đông là tổ ch泳c hoặc cá nhân, người đại diện theo pháp luật c栄a tổ ch泳c được 栄y 
quyền. 

5. Phiếu lấy Ủ kiến có thể được gửi về Công ty theo các hình th泳c sau: 
a. Gửi thư: Phiếu lấy Ủ kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được 

quyền mở trước khi kiểm phiếu; 
b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy Ủ kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ 

bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. 
Các phiếu lấy Ủ kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy Ủ kiến 
hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm kiểm phiếu trong 
trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy Ủ kiến không được gửi về được coi là 
phiếu không tham gia biểu quyết. 

6. HĐQT kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự ch泳ng kiến c栄a Ban Kiểm soát nội bộ hoặc 
c栄a cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội 
dung ch栄 yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ tr映 sở chính, mã số doanh nghiệp; 
b. M映c đích và các vấn đề cần lấy Ủ kiến để thông qua nghị quyết; 
c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu 

quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương th泳c gửi phiếu biểu quyết, kèm theo ph映 
l映c danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có Ủ kiến đối với từng vấn đề; 
e. Các vấn đề đã được thông qua; 
f. Họ, tên, chữ kỦ c栄a Ch栄 tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật c栄a Công ty, người kiểm phiếu 

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

7. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên trang thông tin điện tử c栄a Công ty trong vòng 24h 
hoặc gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. 

8. Phiếu lấy Ủ kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có 
liên quan gửi kèm theo phiếu lấy Ủ kiến đều phải được lưu giữ tại tr映 sở chính c栄a Công ty. 
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9. Nghị quyết được thông qua theo hình th泳c lấy Ủ kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông 
đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết 
được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 
 

CH姶ƠNGăIII 
THÀNHăVIểNăH浦IăĐ唄NGăQU謂NăTR卯ă 

 

Đi隠uă14. Tiêuăchuẩnăthành viên HĐQT 
Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp 泳ng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a. Có trình độ học vấn, có năng lực kinh doanh và tổ ch泳c quản lỦ doanh nghiệp. 
b. Có s泳c khoẻ, phẩm chất đạo đ泳c tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết pháp luật. 
c. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần c栄a Công ty. 
Đi隠uă15. Cáchăthứcăc鰻ăđông,ănhómăc鰻ăđôngăứngăc穎,ăđ隠ăc穎ăng逢運iăvàoăv鵜ătríăthànhăviênăHĐQT 
1. Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là bảy (07) người. Nhiệm kỳ 

c栄a HĐQT là năm (05) năm. Nhiệm kỳ c栄a thành viên HĐQT không quá năm (05) năm; thành 
viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên HĐQT độc 
lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT. 

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên t映c ít nhất sáu (06) tháng có quyền 
gộp số quyền biểu quyết để đề cử các 泳ng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông 
nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) 泳ng viên; 
từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) 泳ng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối 
đa ba (03) 泳ng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) 泳ng viên; từ 65% trở lên 
được đề cử đ栄 số 泳ng viên. 

3. Trường hợp số lượng các 泳ng viên HĐQT thông qua đề cử và 泳ng cử vẫn không đ栄 số lượng cần 
thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm 泳ng cử viên hoặc tổ ch泳c đề cử theo một cơ chế do 
công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách th泳c Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử 泳ng cử viên 
Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước 
khi tiến hành đề cử. 

Đi隠uă16. CáchăthứcăbầuăthànhăviênăHĐQT 
Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương th泳c bầu dồn phiếu, theo đó 
mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương 泳ng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành 
viên được bầu c栄a HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu c栄a mình 
cho một hoặc một số 泳ng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu 
bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ 泳ng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đ栄 số 
thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 泳ng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu 
bầu như nhau cho thành viên cuối cùng c栄a HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các 泳ng cử 
viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 

Đi隠uă17. Cácătr逢運ngăh嬰pămi宇nănhi羽m,ăbưiănhi羽măthànhăviênăHĐQT 
1. Không đ栄 tư cách làm thành viên HĐQT theo quy định c栄a Luật doanh nghiệp hoặc bị luật pháp 

cấm không được làm thành viên HĐQT; 
2. Có đơn từ ch泳c; 
3. Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác c栄a HĐQT có những bằng ch泳ng chuyên môn ch泳ng tỏ 

người đó không còn năng lực hành vi; 
4. Không tham dự các cuộc họp c栄a HĐQT trong vòng sáu (06) tháng liên t映c, trừ trường hợp bất khả 

kháng; 
5. Theo quyết định c栄a Đại hội đồng cổ đông; 
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6. Các trường hợp khác theo quy định c栄a pháp luật và Điều lệ công ty. 
Đi隠uă18. Thôngăbáoăv隠ăvi羽căbầu,ămi宇nănhi羽m,ăbưiănhi羽măthànhăviênăHĐQT 

HĐQT có trách nhiệm thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT trong kỳ 
họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất. 

Đi隠uă19. Cáchăthứcăgi噂iăthi羽uăứngăviênăthànhăviênăHĐQT 
Trường hợp đã xác định được trước 泳ng viên, thông tin liên quan đến các 泳ng viên HĐQT được 
đưa vào tài liệu họp ĐHĐCĐ và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp 
ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử c栄a Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các 泳ng viên này 
trước khi bỏ phiếu. 永ng viên HĐQT phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và 
hợp lỦ c栄a các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm v映 một cách trung 
thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT. Thông tin liên quan đến 泳ng viên HĐQT được công bố 
bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây: 1. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;  
2. Trình độ học vấn;  
3. Trình độ chuyên môn;  
4. Quá trình công tác; 
5. Các công ty mà 泳ng viên đang nắm giữ ch泳c v映 thành viên HĐQT và các ch泳c danh quản lỦ 
khác và các lợi ích có liên quan tới công ty c栄a 泳ng viên HĐQT (nếu có);  
6. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty. 

 
CH姶ƠNGăIV 

H窺PăH浦IăĐ唄NGăQU謂NăTR卯 
 

Đi隠uă20. Thôngăbáoăh丑păHĐQT 
1. Ch栄 tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và bất thường, lập 

chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp.  
2. Thông báo họp HĐQT phải được gửi cho các thành viên HĐQT ít nhất năm(05) ngày làm việc 

trước ngày họp. Thành viên HĐQT có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối 
này có thể được thay đổi hoặc h栄y bỏ bằng văn bản c栄a thành viên HĐQT đó. Thông báo họp 
HĐQT phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đ栄 thời gian, địa điểm họp, 
chương trình, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về những vấn đề được thảo 
luận và biểu quyết tại cuộc họp và phiếu biểu quyết c栄a thành viên.  

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

Đi隠uă21. Đi隠uăki羽năt鰻ăchứcăh丑păHĐQT 
1. Các cuộc họp c栄a HĐQT được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên HĐQT 

có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được 栄y quyền) nếu được đa số thành viên 
HĐQT chấp thuận.  

2. Trường hợp không đ栄 số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lần th泳 hai 
trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần th泳 nhất. Cuộc họp triệu tập lần th泳 hai 
được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên HĐQT dự họp. 

Đi隠uă22. Cáchăthứcăbi吋uăquy院t 
1. Thành viên HĐQT được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp: Tham dự và 

biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình 
th泳c tương tự khác được quy định theo khoản 13 c栄a Điều lệ; gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp 
thông qua thư, fax, thư điện tử; 

2. Thành viên HĐQT không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành 
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viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu 
thuẫn với lợi ích c栄a Công ty. Thành viên HĐQT không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có 
mặt để có thể tổ ch泳c cuộc họp HĐQT về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu 
quyết; 

3. Theo quy định tại Khoản 3 Điều này, khi có vấn đề phát sinh trong một cuộc họp c栄a HĐQT liên 
quan đến m泳c độ lợi ích c栄a thành viên HĐQT hoặc liên quan đến quyền biểu quyết một thành 
viên mà những vấn đề đó không được giải quyết bằng sự tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết c栄a 
thành viên HĐQT đó, những vấn đề phát sinh đó sẽ được chuyển tới ch栄 tọa cuộc họp và phán 
quyết c栄a ch栄 tọa liên quan đến tất cả các thành viên HĐQT khác sẽ có giá trị là quyết định cuối 
cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích c栄a thành viên HĐQT liên quan chưa được 
công bố một cách thích đáng. 

Đi隠uă23. Cáchăthứcăh丑păthôngăquaăngh鵜ăquy院tăc栄aăHĐQT 
1. HĐQT thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành viên HĐQT dự họp tán 

thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết c栄a Ch栄 tịch 
HĐQT là phiếu quyết định; 

2. Nghị quyết theo hình th泳c lấy Ủ kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở Ủ kiến tán thành c栄a 
đa số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết 
được thông qua tại cuộc họp. 

Đi隠uă24. Ghiăbiênăb違năh丑păHĐQT 
Biên bản họp HĐQT phải được ghi đầy đ栄, trung thực. HĐQT có thể yêu cầu một thành viên 
HĐQT hoặc một người khác làm thư kỦ ghi biên bản họp.  
Ch栄 tịch HĐQT có trách nhiệm chuyển biên bản họp HĐQT cho các thành viên và biên bản đó là 
bằng ch泳ng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có Ủ kiến phản 
đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp HĐQT 
được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ kỦ c栄a tất cả các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp 
hoặc Biên bản được thành lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ kỦ c栄a ít nhất một (01) 
thành viên HĐQT (đối với trường hợp lấy Ủ kiến HĐQT bằng văn bản). 

Đi隠uă25. Thôngăbáoăngh鵜ăquy院tăHĐQT 
Nghị quyết HĐQT phải được thông báo tới các bên có liên quan theo quy định tại Điều lệ công ty. 

 
CH姶ƠNGăV 

BANăKI韻MăSOÁT 
 

Đi隠uă26. Tiêuăchuẩn Ki吋măsoát viên 
1. Tiêu chuẩn lựa chọn Kiểm soát viên 

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đ栄 và không thuộc đối tượng bị cấm quản lỦ và thành lập 
doanh nghiệp theo quy định c栄a Luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan; 

b. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam; 
c. Kiểm soát viên phải là Kiểm soát viên hoặc kế toán viên; 
d. Kiểm soát viên không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính c栄a Công ty và không phải 

là thành viên hay nhân viên c栄a công ty Kiểm soát độc lập đang thực hiện Kiểm soát các báo 
cáo tài chính c栄a Công ty; 

e. Kiểm soát viên không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con 
nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột c栄a thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người 
quản lỦ khác; người đang bị truy c泳u trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp nhận hình phạt 
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tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì vi phạm các tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh 
trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và các tội khác theo quy định c栄a pháp luật. 

2 Số lượng Kiểm soát viên trong Ban kiểm soát c栄a Công ty là ba (03) người. Các kiểm soát viên do 
Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm. Nhiệm kỳ c栄a Kiểm soát viên không quá 
năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

Đi隠uă27. Cáchăthứcăc鰻ăđông,ănhómăc鰻ăđôngăứngăc穎,ăđ隠ăc穎ăng逢運iăvàoăv鵜ătríăKi吋m soát viên 
1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên t映c ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp 

số quyền biểu quyết để đề cử các 泳ng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 
5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) 泳ng viên; từ 10% đến 
dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) 泳ng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) 泳ng 
viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) 泳ng viên; từ 65% trở lên được đề cử đ栄 số 
泳ng viên. 

2. Trường hợp số lượng các 泳ng viên BKS thông qua đề cử và 泳ng cử không đ栄 số lượng cần thiết, 
BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm 泳ng viên hoặc tổ ch泳c đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ 
công ty và Quy chế này. Cơ chế BKS đương nhiệm đề cử 泳ng viên BKS phải được công bố rõ ràng 
và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cửTrưởng Ban kiểm soát phải là kế toán 
viên hoặc Kiểm soát viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.  

Đi隠uă28. CáchăthứcăbầuăKi吋măsoátăviên 
Việc biểu quyết bầu BKS phải thực hiện theo phương th泳c bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có 
tổng số phiếu biểu quyết tương 泳ng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu 
c栄a BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu c栄a mình cho một hoặc 
một số 泳ng cử viên.Người trúng cử thành viên Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu 
tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ 泳ng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đ栄 số thành 
viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 泳ng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu 
như nhau cho thành viên cuối cùng c栄a BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các 泳ng cử viên có số 
phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 

Đi隠uă29. Cácătr逢運ngăh嬰pămi宇nănhi羽m,ăbưiănhi羽măKi吋măsoátăviên 
1. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 
a. Không còn đ栄 tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Luật doanh nghiệp; 
b. Không thực hiện quyền và nghĩa v映 c栄a mình trong sáu (06) tháng liên t映c, trừ trường hợp bất khả 

kháng; 
c. Có đơn từ ch泳c và được chấp thuận; 
d. Các trường hợp khác theo quy định c栄a pháp luật, Điều lệ Công ty. 
2. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 
a. Không hoàn thành nhiệm v映, công việc được phân công; 
b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa v映 c栄a Kiểm soát viên quy định c栄a Luật 

doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 
c. Theo quyết định c栄a Đại hội đồng cổ đông; 
d. Các trường hợp khác theo quy định c栄a pháp luật, Điều lệ Công ty. 

Đi隠uă30. Thôngăbáoăv隠ăvi羽căbầu,ămi宇nănhi羽m,ăbưiănhi羽măKi吋măsoátăviên 
Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều lệ Công ty 
và quy định pháp luật ch泳ng khoán. 

 
CH姶ƠNGăVI 

NG姶云IăĐI陰UăHÀNHăDOANHăNGHI烏P 
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Đi隠uă31. Cácătiêuăchuẩnăc栄aăng逢運iăđi隠uăhànhădoanhănghi羽p 
1. Hệ thống quản lỦ c栄a Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lỦ chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản 

trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo c栄a Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày c栄a 
Công ty. Công ty có Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị 
bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các ch泳c danh nêu trên phải được thông qua 
bằng nghị quyết Hội đồng quản trị.  

2. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ Công ty đạt được các m映c 
tiêu đề ra trong hoạt động và tổ ch泳c. 

Đi隠uă32. Vi羽căb鰻 nhi羽măng逢運iăđi隠uăhànhăvàoădoanhănghi羽păkhác 
Theo đề nghị c栄a Tổng Giám đốc và được sự chấp thuận c栄a HĐQT, Công ty được tuyển d映ng 
người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lỦ c栄a Công 
ty do HĐQT quy định. 

Đi隠uă33. KỦăh嬰păđ欝ngălaoăđ瓜ngăv噂iăng逢運iăđi隠uăhànhădoanhănghi羽p 
Công ty kỦ hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp theo quy định c栄a pháp luật lao 
động. 

Đi隠uă34. Cácătr逢運ngăh嬰pămi宇nănhi羽măng逢運iăđi隠uăhànhădoanhănghi羽p 
Người điều hành doanh nghiệp bị miễn nhiệm trong các trường hợp theo quy định tại Điều lệ Công 
ty và hợp đồng lao động đã kỦ kết. 

Đi隠uă35. Thôngăbáoăb鰻ănhi羽m,ămi宇nănhi羽măng逢運iăđi隠uăhànhădoanhănghi羽p 
Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp theo quy định tại Điều lệ 
Công ty và quy định pháp luật ch泳ng khoán. 

 
CH姶ƠNGăVII 

PH渦IăH営PăHO萎TăĐ浦NGăGI頴AăH浦IăĐ唄NGăQU謂NăTR卯, BANăKI韻MăSOÁT  
VÀ T蔚NGăGIÁMăĐ渦C 

 

Đi隠uă36. Th栄ăt映c,ă trìnhă t詠ă tri羽uă t壱p,ă thôngăbáoăm運iăh丑p,ăghiăbiênăb違n,ă thôngăbáoăk院tăqu違ăh丑pă
gi英aăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜,ăBanăki吋măsoátăvàăT鰻ngăGiámăđ嘘c 

Ch栄 tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến 
các Kiểm soát viên như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. Kiểm soát viên có quyền dự các 
cuộc họp c栄a Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. 

Đi隠uă37. ThôngăbáoăNgh鵜ăquy院tăc栄aăHĐQTăchoăBanăKi吋măsoát 
Bản sao các văn bản nghị quyết c栄a Hội đồng quản trị sẽ được chuyển đến cho Ban Kiểm soát 
cùng thời điểm và theo phương th泳c như đối vối cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị. 

Đi隠uă38. T鰻ngăGiámăđ嘘c 
1. HĐQT bổ nhiệm một (01) thành viên trong HĐQT hoặc một người khác làm Tổng Giám đốc. 
2. Nhiệm kỳ c栄a Tổng Giám đốc là năm (05) năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có 

thể tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn c泳 vào các quy định tại hợp đồng lao 
động. Tổng Giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ ch泳c v映 này và phải đáp 泳ng các 
tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định c栄a pháp luật và Điều lệ Công ty. 

3. Tiêu chuẩn và điều kiện c栄a Tổng Giám đốc như sau: 
a. Có đ栄 năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lỦ doanh nghiệp theo 

quy định tại khoản 2 Điều 18 c栄a Luật Doanh nghiệp. 
b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh c栄a công ty. 
Đi隠uă39. Cácătr逢運ngăh嬰păT鰻ngăGiámăđ嘘căvàăBanăki吋măsoátăđ隠ăngh鵜ătri羽uăt壱păh丑păH瓜iăđ欝ngăqu違nă
tr鵜ăvàănh英ngăvấnăđ隠ăcầnăxinăỦăki院năH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜 
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1. Ch栄 tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ 
ngày nhận được đề nghị bằng văn bản c栄a đa số thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc hoặc ít 
nhất năm (05) người điều hành khác, Ch栄 tịch hội đồng quản trị, ít nhất hai (02) thành viên Hội 
đồng quản trị, ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị độc lập, nội dung văn bản đó phải nêu 
rõ m映c đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận. Trường hợp không triệu tập họp theo đề nghị thì Ch栄 
tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty. 

2. Hội đồng quản trị phê chuẩn những vấn đề phải được theo khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty. 
Đi隠uă40. Báoăcáoăc栄aăT鰻ngăGiámăđ嘘căv噂iăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜ăv隠ăvi羽căth詠căhi羽nănhi羽măv映ăvàăquy隠nă
h衣năđ逢嬰căgiao 

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

Đi隠uă41. Ki吋măđi吋măvi羽căth詠căhi羽năngh鵜ăquy院tăvàăcácăvấnăđ隠ă栄yăquy隠năkhácăc栄aăH瓜iăđ欝ngăqu違nă
tr鵜ăđ嘘iăv噂iăT鰻ngăGiámăđ嘘c 

Tổng Giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày c栄a công ty theo đúng quy định 
c栄a pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết c栄a Hội đồng quản trị. Tổng Giám đốc chịu trách 
nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm v映 và quyền hạn được giao. 

Đi隠uă42. Các vấnăđ隠ăT鰻ngăGiámăđ嘘căph違iăbáoăcáo,ăcungăcấpăthôngătinăvàăcáchăthứcăthôngăbáoăchoă
HĐQT,ăBanăki吋măsoát 
1. Vào ngày 30 tháng 11 hàng năm, Tổng Giám đốc phải trình HĐQT phê chuẩn kế hoạch kinh 

doanh sơ bộ cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp 泳ng các yêu cầu c栄a ngân sách phù hợp 
cũng như kế hoạch tài chính năm năm; 

2. Tổng Giám đốc đề xuất cho Hội đồng quản trị những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lỦ c栄a 
Công ty; 

3. Tổng Giám đốc chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng 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 tháng c栄a Công ty theo 
kế hoạch kinh doanh;  

4. Các nội dung khác cần xin Ủ kiến HĐQT, Tổng Giám đốc thực hiện theo quy định c栄a Điều lệ 
Công ty và các quy chế c栄a Công ty; 

Đi隠uă43. Ph嘘iă h嬰păho衣tă đ瓜ngăki吋mă soát,ă đi隠uă hành,ă giámă sát gi英aă cácă thànhă viênăHĐQT,ă cácă
Ki吋măsoátăviênăvàăT鰻ngăGiámăđ嘘c 
1. Tráchănhi羽măcẩnătr丑ng 

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm 
v映 c栄a mình, kể cả những nhiệm v映 với tư cách thành viên các tiểu ban c栄a HĐQT, một cách trung 
thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất c栄a Công ty với một m泳c độ cẩn trọng mà một người thận trọng 
thường có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự. 

2. Tráchănhi羽mătrungăth詠căvàătránhăcácăxungăđ瓜tăv隠ăquy隠năl嬰i 
a. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người điều hành khác không 

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

b. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người điều hành khác có nghĩa 
v映 thông báo cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi 
ích c栄a Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá 
nhân khác, bao gồm cả các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty bị nắm quyền kiểm soát 
với chính thành viên đó hoặc với những người có liên quan tới thành viên đó.  
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c. Công ty không được phép cấp các khoản vay, bảo lãnh, hoặc tín d映ng cho các thành viên Hội 
đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và những người có liên quan 
tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ khi 
Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. 

d. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm 
soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác, hoặc những người liên quan đến họ hoặc công 
ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ ch泳c mà một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát 
viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, 
hoặc có liên quan lợi ích tài chính, sẽ không bị vô hiệu hoá vì những mối quan hệ vừa nêu, hoặc vì 
thành viên Hội đồng quản trị đó hoặc người điều hành khác đó có mặt hoặc tham gia vào cuộc họp 
liên quan hoặc vào Hội đồng quản trị hay tiểu ban đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch, 
hoặc vì những phiếu bầu c栄a họ cũng được tính khi biểu quyết về m映c đích đó, nếu: 
- Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính 

gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và 
lợi ích c栄a người điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng 
quản trị hoặc tiểu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép 
thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành c栄a 
những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan;  

- Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% c栄a tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo 
tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối 
quan hệ và lợi ích c栄a người điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố 
cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ 
đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này; 

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

- Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác hay 
người có liên quan c栄a họ không được sử d映ng các thông tin chưa được phép công bố c栄a 
Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.  

e. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người điều hành khác phải công 
khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp 
luật khác. 

3. Tráchănhi羽măv隠ăthi羽tăh衣iăvàăb欝iăth逢運ngă 
a. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người 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 mẫn cán và năng lực chuyên môn 
phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm c栄a mình gây ra. 

b. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các 
v映 khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các v映 việc dân sự, hành chính và không phải là các v映 kiện 
do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, 
người điều hành khác, nhân viên hoặc là đại diện được Công ty 栄y quyền hoặc người đó đã hoặc 
đang làm theo yêu cầu c栄a Công ty với tư cách thành viên HĐQT, người điều hành doanh nghiệp, 
nhân viên hoặc đại diện theo 栄y quyền c栄a Công ty với điều kiện người đó đã hành động trung 
thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích hoặc không mâu thuẫn với lợi ích c栄a Công ty, trên cơ sở tuân 
th栄 luật pháp và không có bằng ch泳ng xác nhận rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm c栄a 
mình.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, 
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thành viên HĐQT, người điều hành khác, nhân viên hoặc là đại diện theo 栄y quyền c栄a Công ty 
được Công ty bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các v映 khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ 
các v映 kiện do Công ty là người khởi kiện) trong các trường hợp sau: 
- Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi ích c栄a Công 

ty;  
- Tuân th栄 luật pháp và không có bằng ch泳ng xác nhận đã không thực hiện trách nhiệm c栄a mình.  

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

 
CH姶ƠNGăVIII 

QUYăĐ卯NHăV陰ăĐÁNHăGIÁăHÀNGăNĔMăĐ渦IăV閏IăHO萎TăĐ浦NGăKHENăTH姶雲NGă 
VÀăK疫ăLU一TăĐ渦IăV閏IăTHÀNHăVIểNăH浦IăĐ唄NGăQU謂NăTR卯,ăKI韻MăSOÁTăVIểN,ă 

T蔚NGăGIÁMăĐ渦CăVÀăCÁCăNG姶云IăĐI陰UăHÀNHăDOANHăNGHI烏PăKHÁC 
 

Đi隠uă44. Quyăđ鵜nhăv隠ăđánhăgiáăhàngănĕmăđ嘘iăv噂iăho衣tăđ瓜ngăkhenăth逢荏ngăvàăk益ălu壱tăđ嘘iăv噂iăthànhă
viênăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜,ăKi吋măsoátăviên,ăT鰻ngăGiámăđ嘘căvàăcácăng逢運iăđi隠uăhànhădoanhănghi羽pă
khác 

Tùy thuộc vào quy định c栄a Hội đồng quản trị, công tác đánh giá hoạt động c栄a thành viên Hội 
đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ đảm nhiệm các vị trí quản lỦ 
c栄a Công ty có thể được tiến hành theo một hoặc một số phương th泳c sau:  
-  Tự nhận xét, đánh giá;  
-  Tổ ch泳c lấy phiếu thăm dò, tín nhiệm;  
-  Cách th泳c khác do Hội đồng quản trị lựa chọn vào từng thời điểm. 

 
CH姶ƠNGăIX 

NG姶云IăPH影ăTRÁCHăQU謂NăTR卯ăCỌNGăTY 
 

Đi隠uă45. Tiêuăchuẩnăc栄aăng逢運iăph映ătráchăqu違nătr鵜ăcôngătyă 
Người ph映 trách quản trị công ty phải đáp 泳ng các tiêu chuẩn sau:  

1. Có hiểu biết về pháp luật;  
2. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo 

cáo tài chính c栄a Công ty;  
3. Các tiêu chuẩn khác theo quy định c栄a pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định c栄a HĐQT. 

Đi隠uă46. Quy隠năvàănghĩaăv映ăc栄aăng逢運iăph映ătráchăqu違nătr鵜ă 
1. Tư vấn HĐQT trong việc tổ ch泳c họp ĐHĐCĐ theo quy định và các công việc liên quan giữa 

Công ty và cổ đông;  
2. Chuẩn bị các cuộc họp HĐQTvà ĐHĐCĐ theo yêu cầu c栄a HĐQT;  
3. Tư vấn về th栄 t映c c栄a các cuộc họp;  
4. Tham dự các cuộc họp;  
5. Tư vấn th栄 t映c lập các nghị quyết c栄a HĐQT phù hợp với quy định c栄a pháp luật;  
6. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành 

viên c栄a HĐQT; 
7. Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin c栄a công ty; 
8. Bảo mật thông tin theo các quy định c栄a pháp luật và Điều lệ công ty;  




