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

ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỒ PHẦN CẮP THO ẤT NƯỚC PHỦ YỂN

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giải thích từ ngữ
Trong Điều lệ này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Luật Doanh nghiệp là Luật số 68/2.014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
2. Công ty là Công ty cổ phần cấp  thoát nước Phú Yên.
3. Vốn Điều lệ là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc dã dược đăng ký mua 

khi thành lập Công ly và được quy định tại Điều 7 của Điều lệ này.
4. Cá nhân nước ngoài là người không có quốc tịch Việt Nam.
5. Co đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty.
6. Cổ tóc là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc 

bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Công ty cổ phần sau khi đã thực hiện 
nghĩa vụ về tài chính.

7. Giá thị trường cổ phần là giá giao dịch trên thị trường cao nhất ngày hôm trước, 
giá thỏa thuận giữa người bán và người mua, hoặc giá do một tổ chức thẩm định giá chuyên 
nghiệp xác định.

8. Giấy chứng nhận đăng ký Công ty là văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ quan đăng 
ký kinh doanh cấp cho Công ty ghi lại những thông tin về đăng ký Công ty.

9. Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của 
quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường 
nhằm mục đích sinh lợi.

10. Người có liên quan là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với 
Công ty theo Khoản 17 Điều 4 luật Doanh nghiệp.

11. Người quản lý Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng 
quản trị, Giám đốc, các phó Giám đốc và kế toán trưởng ( trừ trường họp Công ty ký họp 
đồng lao động)

12. Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức, cá nhân được hiểu là nhà đầu tư nước ngoài 
theo quy định của luật đầu tư.

13. Sản phẩm, dịch vụ công ích là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đòi sống kinh 
tế - xã hội của đất nước, cộng đồng dân cư của một khu vực lãnh thổ mà Nhà nuức cần bảo 
đảm vì lợi ích chung hoặc bảo đảm quốc phòng, an ninh và việc sản xuất, cung úng sản 
phẩm, dịch vụ này theo cơ chế thị trường khó có khả năng bù đắp chi phí.

14. Tổ chức lại Công ty là việc chia, tách, họp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại 
hình Công ty.

15. Tổ chức nước ngoài là tổ chức thành lập ở nước ngoài theo pháp luật nước
ngoài.

Điều 2. Tên, địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện và thòi 
hạn hoạt động của Công ty

1-Tên Công ty viết bằng tiếng Việt:

CÔNG TY CỎ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN
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Tên bằng tiếng nước ngoài:

PHU YEN WATER SUPPLY AND SEWERAGE JO IN T STOCK COMPANY.
Tên viết tắt: PYWÁSE

2- Địa chỉ trụ sở chính: sổ nhà 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc thành phố Tuy Hoà, 
tỉnh Phú Yên.

Điện thoại: (057)3823 557 Fax: (057) 3828 388
Websiíe: capthoatnuocpy.com.vn
Email: ctnphuYen@ gmail.com
3. Công ty có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nuủc và nước ngoài. 

Công íy có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo 
địa giới hành chính.

- Truừng họp lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước, 'Công ty gửi hồ sơ đăng 
ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có 
thẩm quyền nơi Công ty đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

4. Thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp và là vô thời hạn.

Điều 3. Mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh của Công ty
1. Mục tiêu hoạt động của Công ty:
Mục tiêu hoạt động của Công ty là xây dựng và giữ vững thương hiệu, đồng thời 

mở rộng và phát triển đồng bộ các lĩnh vực hoạt động khác mà Công ty đang có un thế, tạo 
nền tảng phát triển một cách ổn định, lâu dài và vững chắc, tối đa hóa lợi nhuận, đảm bảo 
quyền lợi họp pháp cho người lao động, các cổ đông và làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà 
nước.

2. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

ị 1
1 1 1

1 CII nganh
fì ' . ' ■; - ■ : ■ 1 ■■■ i irá ỉ : ■

M ã 1
l i i i S i p iipixípttnsp

1
Khai thác, xử lý và cung câp nước.
Chi tiết ngành nghề kinh doanh: Khác thác, xử lý và phân phối

3600
(chính)

nước sạch.

2
Thoát nước và xử lý nước thải.
Chi tiết ngành nghề kinh doanh: Hoạt động vệ sinh môi trường 
(Dịch vụ thoát nước đô thị)

3700

3

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.
Chi tiết ngành nghề kinh doanh: Khoan, thăm dò, điều tra khảo sát 
nguồn nưó'c ngầm phục vụ cho các Công trình cấp nước; thiết kế các 
Công trình cấp, thoát nước; theo dõi, giám sát thi Công các Công 
trình cấp thoát nước; lập dự án đầu tư các Công trình cấp thoát nước. 
Quy hoạch, lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế, thẩm tra tư vấn đấu 
thầu và giám sát thi Công các dự án, các Công trình cấp thoát nước. 
Tư vấn đấu thầu xây lắp.

7110

4
Buôn bán máy móc. thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán thiết bị và phụ tùng các sản phẩm cơ khí chuyên
ngành cấp thoát nước

4659

5 Gia công CO' khí; xử lý và tráng phủ kim ỉoại 2592
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TT Tên ngành
Mã

ngành
Chi tiết: Gia công chế tạo thiết bị, phụ tùng các sản phẩm cơ khí 
chuyên ngành cấp thoát nước

6
Xây dựng công trình đường săt, đường bộ 
Chi tiết: Xây dựng các công trình giao thông

4210

7
Xây dựng công trình đường săt, dường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình đường ổng cấp, thoát nước; Xây dựng 
các công trình dân dụng, công nghiệp, thuỷ lọi, cấp thoát nước

4290

8
Bán buôn vật liệu, thiết bị lăp đặt khác trong xây dựng.
Chi tiết ngành nghề kinh doanh: Mua bán vật tư, thiết bị chuyên 
ngành cấp thoát nước

4663

9
Sản xuât bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 
Chi tiết ngành nghề kinh doanh: Sản xuất bê tông đúc sẵn, bao 
gồm: Ống cống, gối đỡ ống, tấm đan

2395

10
Sản xuât sản phẩm khác băng kim loại chưa được phân vào đâu. 
Chi tiết ngành nghề kinh doanh: Gia công phụ kiện chuyên ngành 
nước như BB, BU, côn, cút, tê.

2599

11
Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân 
vào đâu.
Chi tiết ngành nghề kinh doanh: Sản xuất cát, sỏi lọc nước

2399

12
Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh.
Chi tiết ngành nghề kinh doanh: Sản xuất ron cao su các loại, gia 
công phụ kiện các loại chuyên ngành cấp thoát nước

2013

13 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật.
Chi tiết: Dịch vụ phân tích mẫu nước (LAB)

7120

14 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng. 
Chi tiết: Sản xuất nước tinh khiết đóng chai

1104

15
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ 
sử dụng hoặc đi thuê.
Chi tiết: Cho thuê mặt bằng,kinh doảnh bất động sản

6810

3. Công ty phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu 
tư kinh doanh co điều kiện theo quy định của pháp luật và bảo đảm duy trì đủ điều kiện 
đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

4. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp 
luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4. Tổ chửc chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty
1. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty hoạt động theo quy 

định của Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ tổ chức.
2. Công ty có nghĩa vụ tôn trọng và không được cản trở, gây khó khăn cho việc 

thành lập tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp; không được cản trở, 
gây khó khăn cho người lao động tham gia hoạt động trong các tổ chức này.
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Điều 5. Ngưòi đại điện theo pháp luật của Công íy
Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Giám đốc là người đại diện theo pháp 

luật cửa Công ty.
Điều ố. Quy định về con đấu Công ty
Công ty sử dụng một con dấu, hình tròn, mực sử dụng màu đỏ:
Nội dung con dấu Công ty thể hiện nhũng thông tin sau đây:
a) Tên doanh nghiệp;

b) Mã sổ doanh nghiệp;
c) Tên huyện hoặc thành phố, tỉnh nợi doanh nghiệp đặt trụ sở (tỉnh Phú Yên).

Trước khi sử dụng, Công ty thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh
nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đăng tải công khai trên 'Cổng thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp.

Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu theo Quy chế, quy định của Công ty.
Doanh nghiệp chịu trách nhiệm ứước pháp luật về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, 

phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu -con dấu và ừanh chấp 
phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu.

Tranh chấp về hình thức và nội dung con dấu của doanh nghiệp, việc quản 
lý, sử dụng và lưu giữ con dấu doanh .nghiệp được giải quyết tại Tòa án hoặc trọng tài.

Chương II: VÓN ĐIỀU LỆ -  CỎ PHẦN -  CỎ PHIẾU - CỎ ĐÔNG

Điều 7. Vốn điều lệ, cổ phần
1. Vốn điều lệ của Công ty là: 236.000.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi sáu tỷ

đồng).
Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 23.600.000 cổ phần (Hai mươi 

ba triệu, sáu trăm cổ phần), với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ thông. Các 

quyền và nghĩa vụ của cổ phần phổ thông được quy định tại Điều lệ này của Công ty.
2 . Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:
a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
b) Công ty mua lại cổ phần đã phát hành quy định tại Điều 129 và Điều 130 của luật 

Doanh nghiệp;
c) Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy 

định tại Điều 112 của luật Doanh nghiệp.
3. Công ty chỉ có một loại cổ phần là cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ 

thông là cổ đông phổ thông.
Điều 8. Quyền của cổ đông phổ thông
1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau đây:
a) Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu 

quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp 
luật quv định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

b) Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
c) Ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của 

từng cổ đông trong Công ty;
d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường họp quy định 

tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của luật Doanh nghiệp 2014;
đ) Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền 

biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông, tin không chính xác;



e) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Công ty, biên bản họp Đại hội 
đông cổ đông và các nghị quyết của Đại hội dồng cổ dông;

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

2. Cổ dông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên
trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có các quyền sau đây:

a) Đe cử người vào Hội dồng quản trị và Ban kiểm soát;
b) Xem xét và trích lục số biên bản và các nghị quyết của Hội dồng quản trị, báo 

cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo 
cáo của Ban kiểm soát;

c) Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường họp auy định tại khoản 
3 Điều này;

d) Yêu cầu (bằng văn bản) Ban kiểm soát kiểm tra tùng vấn đề cụ thể liên quan dến 
quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.

- Đối với cổ đông là cá nhân yêu cầu phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, 
số Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chúng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực 
cá nhân họp pháp khác;

- Đối với cổ đông là tổ chức phải có tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định 
thành lập hoặc số đăng ký doanh nghiệp;

Yêu cầu phải nêu rõ vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;
đ) Các quyền khác theo quy định của luật Doanh nghiệp.
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này có quyền yêu cầu 

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:
a) Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người 

quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;
b) Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá 06 tháng mà Hội đồng quản trị mới 

chưa được bầu thay thế;
c) Trường họp khác theo quy định của luật Doanh nghiệp.
Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập bằng văn bản và phải có 

họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân, 
hoặc Hộ chiếu hoặc chúng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã 
số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ 
chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ động, tổng số cổ phần của cả 
nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty, căn cứ và lý do yêu cầu 
triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, 
chúng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt 
quá thẩm quyền.

4. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát quy định, tại điểm a 
khoản 2 Điều này được thực hiện như sau:

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

b) Tỷ lệ đề cử, úng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện theo 
tỷ lệ sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị (trường hợp Hội đồng quản trị là 05 thành viên): 
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% được đề cử tối đa một (01) úng 
viên; từ trên 20% đến 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; tò trên 40% đến 70% được 
đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ trên 70% trở lên được đề cử tối đa bốn (04) úng viên.
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- Thành viên Ban kiểm soát (trường họp Ban kểm soát là 03 thành viên): cổ  đông 
hoặc nhóm cô đông năm giữ từ 10% đên 40% được đê cử tôi đa một (01) ứng viên; từ trên 
40% đên 70% được đê cử tôi đa hai (02) úng viên; từ trên 70% trở ỉên được đê cử tôi đa 
ba (03) ứng viên.

c) Trường họp số úng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hoai số 
úng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng 
cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

5. Các quyền khác theo quy định của luật Doanh nghiệp.
Điều 9. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông
1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.
Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình 

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

2. Tuân thủ Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
3. Chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
4. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của luật Doanh nghiệp.
Điều 10. Cổ phiếu
1. Cổ phiếu là chứng chỉ do Công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu 

điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty đó. c ổ  phiếu phải có 
các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
b) Số lượng cổ phần và loại cổ phần;
c) Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu;
d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chímg 

minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chửng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá 
nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ 
đông ỉà tổ chức;

đ) Tóm tắt về thủ tục chuyển nhượng cổ phẩn;
e) Chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty;
g) Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của Công ty và ngày phát hành cổ phiếu;
2. Trựờng hợp có sai sót trong nội dung và hình thức cổ phiếu do Công ty phát hành 

thì quyền và lợi ích của người sở hữu nó không bị ảnh hưcmg. Người đại diện theo pháp 
luật Công ty chịu trách nhiệm về thiệt hại do những sai sót đó gây ra.

3. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác thì 
cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó.

Đề nghị của cổ đông phải có các nội dung sau đây:
a) Cổ phiếu đã bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác; trường họp 

bị mất thì phải cam đoan rằng đã tiến hành tìm kiếm hết mức và nếu tìm lại đưọ-c sẽ đem 
trả Công ty để tiêu hủy;

b) Chịu trách nhiệm về nhũng tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.
Đối với cổ phiếu có tổng mệnh giá trên mười triệu đồng Việt Nam, trước khi tiếp

nhận đề nghị cấD cổ phiếu mới, người đại diện theo pháp ỉuật của Công ty có thể yêu cẩu 
chủ sở hữu cổ phiếu đăng thông báo về việc cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng 
dưới hình thức khác và sau 15 ngày, kể từ ngày đăng thông báo sẽ đê nghị Công ty câp cô 
phiếu mới.
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Điều 11. Sổ đăng ký cổ đông
1. Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ dăng ký cổ dông từ khi được cấp Giấy 

chúng nhận đăng ký doanh nghiệp, sô đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện 
tử hoặc cả hai loại này.

2. Số đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau dây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
b) Tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán;
c) Tổng số cổ phần phổ thông dã bán;
d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng 

minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân họp pháp khác dối với cổ đông là 
cá nhân; tên, mã sô doanh nghiệp hoặc sô quyêt định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với 
cổ đông là tổ chức;

đ) Số lượng cổ phần phổ thông của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.
3. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty hoặc Trang tâm 

lưu ký chứng khoán, cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội dung 
sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của Công ty hoặc Trung tâm lun ký chứng khoán.

4. Trường họp cổ đông có thay đổi địa chỉ thường trú thì phải thông báo kịp thời 
với Công ty đê cập nhật vào sô đăng ký cô đông. Công ty không chịu trách nhiệm vê việc 
không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ của cổ đông.

Điều 12. Chào bán cổ phần
1. Chào bán cổ phần là việc Công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào 

bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn Điều lệ.
2. Chào bán cổ phần có thể thực hiện .theo một trong các hình thức sau đây:
a) Chào bán cho các cổ đông hiện hữu;
b) Chào bán ra công chúng;
c) Chào bán cổ phần riêng lẻ.
3. Chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của Công ty cổ phần niêm

yết và đại chúng thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng khoán.
4. Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn Điều lệ trong thời hạn 10 ngày, kể từ 

ngày hoàn thành đợt bán cổ phần.
Điều 13. Chào bán cổ phần riêng lẽ
Việc chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty cổ phần không phải là Công ty cổ phần 

đại chúng được quy định như sau:
1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định chào bán cổ phần riêng 

lẻ, Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần riêng lẻ với Cơ quan đăng ký kinh doanh. 
Kèm theo thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ phải có các tài liệu sau đây:

a) Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về chào bán cổ phần riêng lẻ;
b) Phương án chào bán cổ phần riêng-lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
2. Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ bao gồm các nội dung sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
b) Tổng số cổ phần dự định chào bán;
c) Thời điểm, hình thức chào bán cổ phần;
d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty;
3. Công ty có quyền bán cổ phần sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày gửi thông báo 

mà không nhận được ý kiến phản đối của Cơ quan đăng ký kinh doanh;
4. Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn Điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh 

trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần.

9



Điều 14. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
1. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là trường họp Công ty tăng thêm số 

lượng cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo 
tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại Công ty.

2. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần không phải là Công 
ty cổ phần đại chúng được thực hiện như sau:

a) Công ty phải thông báo bằng văn bản đến các cổ đông theo phương thức bảo đảm 
đen được địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của họ trong sổ đăng ký cổ đông chậm 
nhất 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần;

b) Thông báo phải có họ, tên, địa chỉ thường 'trú, quốc tịch, sổ Thẻ căn cước công 
dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân họp pháp 
khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa 
chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; số cổ phần và tỷ lệ cổ phần hiện có của cổ đông tại 
Công ty; tổng số cổ phần dự kiến chào bán và số cổ phần cổ đông được quyền mua; giá 
chào bán cổ phần; thời hạn đăng ký mua; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật 
của Công ty. Kèm theo thông báo phải có mẫu phiếu đăng ký mua cổ phần do Công ty phát 
hành. Trường hợp phiếu đăng ký mua cổ phần không được gửi về Công ty đúng hạn như 
thông báo thì cổ đông có liên quan coi như đã không nhận quyền un tiên mua;

c) Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.
3. Trường họp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người 

nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì Hội đồng quản trị có quyền bán sổ cổ 
phần được quyền chào bán còn lại đó cho cổ đông của Công ty hoặc người khác theo cách 
thức họp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các 
cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc cổ phần được bán 
qua Sở giao dịch chứng khoán.

4. Cổ phần được coi là đã bán khi được thanh toán đủ và nhũng thông tin về người 
mua quy định tại khoản 2 Điều 121 của luật Doanh nghiệp được ghi đầy đủ vào sổ đăng 
ký cổ đông; kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở thành cổ đông của Công ty.

5. Sau khi cổ phần được thanh toán đầy đủ, Công ty phải phát hành và trao cổ phiếu 
cho người mua. Công ty có thể bán cổ phần mà không trao cổ phiếu. Trường họp này, các 
thông tin về cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 121 của luật Doanh nghiệp được ghi vào 
sổ đăng ký cổ đông để chứng thực quyền sở hữu cổ phần của cổ đông đó trong Công ty.

Điều 15. Bán cổ phần
Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần. Giá bán 

cổ phần không được thấp hon giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi 
trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trà những trường họp sau đây:

1. Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho nhũng người không phải là cổ đông sáng lập;
2. Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở Công

t y ;

3. Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh. Trường họp này, số 
chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông;

4. Trường họp khác và mức chiết khấu trong các trường họp đó do Công ty quy
định.

Điều 16. Chuyển nliưọmg cổ phần
1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 

119 của luật Doanh nghiệp và các trường họp sau:
a) Cổ phần ưu đãi mà người ỉao động được mua thêm theo diện cam kết làm việc 

lâu dài tại Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại khoản 2 Điêu 48 Nghị
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định sổ 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp ]00% vốn Nhà nước thành công ty cổ 
phẩn.

b) Nhà đầu tư chiến lược không được chuyển nhượng số cổ phần mua trong thời 
hạn tối thiểu 05 năm, kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chúng nhận đăng ký doanh nghiệp 
lần dầu hoạt động theo luật Doanh nghiệp. Trường họp đặc biệt cần chuyển nhượng sổ cổ 
phần này trước thời hạn trên thi phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

2. Việc chuyển nhượng dược thực hiện bằng họp dồng theo cách thông thường hoặc 
thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng họp 
đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng 
hoặc đại diện ủy quyền của họ ký. Trường họp chuyển nhượng thông qua giao dịch trên 
thị trường chúng khoán, trinh tự, thủ tục và việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo quy định 
của pháp luật về chứng khoán.

3. Trường họp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo 
pháp luật của cổ đông đó là cổ đông của Công ty.

4. Trường hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, 
người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần đó được giải 
quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

5. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại Công ty 
cho người khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Trường hợp này, người được tặng cho hoặc 
nhận trả nợ bằng cổ phần sễ là cổ đông của Công ty.

6. Trường họp cổ đông chuyển nhượng một số cổ phần thì cổ phiếu cũ bị hủy bỏ và 
Công ty phát hành cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần đã chuyển nhượng và số cổ phần còn 
lại.

7. Người nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ 
đông Công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại khoản 2 Điều 121 của luật 
Doanh nghiệp được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.

Điều 17. Phát hành trái phiếu
1. Công ty có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu 

khác theo quy định của pháp luật.
2. Công ty không thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành, không 

thanh toán hoặc thanh toán không đủ các khoản nợ đên hạn trong 03 năm liên tiêp trước 
đó sẽ không được quyền phát hành trái phiếu, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có 
quy định khác.

3. Việc phát hành trái phiếu cho các chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn không 
bị hạn chế bởi quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Hội đồng quản trị có quyền quyết định loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu và 
thời điểm phát hành, nhung phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gân nhât. Báo 
cáo phải kèm theo tài liệu và hồ sơ giải trình nghị quyêt của Hội đông quản trị vê phát hành 
trái phiếu.

5. Trường họp Công ty phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần thì thực hiện 
theo trình tự, thủ tục tương úng chào bán cổ phần theo quy định của luật Doanh nghiệp và 
quy định khác của pháp luật có liên quan. Công ty thực hiện đăng ký thay đôi vôn Điêu lệ 
trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần.

Điều 18. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông
1. Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại Công ty hoặc thay 

đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty có quyền yêu câu Công tỵ 
mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằrig văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cô 
đông, số lượng cổ phần tùng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu Công ty mua lại. Yêu câu



phải được gửi đến Công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông 
qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này.

2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều 
này với giá thị trường, hoặc giá do Hội dồng auản trị quyết định, trong thời hạn 90 ngàv, 
kế từ ngày nhận được yêu cầu. Trường họp không thỏa thuận được về giá thì các bên có 
thế yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 
03 tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định 
cuối cùng.

Điều 19. M ua lại cổ phần theo quyết định của Công ty
Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, theo 

quy định sau đây:
1. Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần 

phổ thông chào bán trong 12 tháng. Trường họp khác, việc mua lại cồ phần do Đại hội 
đồng cổ đông quyết định;

2. Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần. Đổi với cổ phần phổ thông, giá 
mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường họp quy định 
tại khoản 3 Điều này;

3. Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của 
họ trong Công ty. Trường hợp này, quyết định mua lại cổ phần của Công ty phải được 
thông báo bằng phương thức bảo đảm đến được tất cả cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể 
từ ngày quyết định đó được thông qua. Thong báo phải có tên, địa chỉ trụ sở chính của 
Công ty, tổng số cổ phần phổ thông được mua lại, giá mua lại hoặc nguyên tắc định giá 
mua lại, thủ tục và thời hạn thanh toán, thủ tục và thời hạn để cổ đông chào bán cổ phần 
của họ cho Công ty.

Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi chào bán cổ phần của mình bằng phương 
thức bảo đảm đến được Công ty trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo. Chào bán 
phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân 
dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ. đông là cá nhân; tên, 
mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ 
chức; sổ cổ phần sở hữu và số cổ phần chào bán; phương thức thanh toán; chữ ký của cổ 
đông hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông. Công ty chỉ mua lại cổ phần được 
chào bán trong thời hạn nói trên.

Điều 20. Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại
1. Công ty chỉ được quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông theo quy 

định tại Điêu 129 và Điêu 130 của luật Doanh nghiệp nêu ngay sau khi thanh toán hêt sô 
cổ phần được mua lại, Công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài 
sản khác.

2. Cổ phần được mua lại theo quy định tại Điều 129 và Điều 130 của luật Doanh 
nghiệp được coi là cổ phần chưa bán theo quy định tại khoản 4 Điều 111 của luật Doanh 
nghiệp. Công ty phải làm thủ tục điều chỉnh giảm vốn Điều lệ tương ứng với tông giá trị 
mệnh giá các cổ phần được Công ty mua lại trong thòi hạn 10 ngày, kê từ ngày hoàn thành 
việc thanh toán mua lại cỗ phần, trừ trường họp pháp luật về chúng khoán có quy định 
khác.

3. Cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu cổ phần đã được mua lại phải được tiêu hủy 
ngay sau khi cổ phần tương ứng đã được thanh toán đủ. Chủ tịch Hội đông quản trị và 
Giám đốc phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do không tiêu hủy hoặc chậm tiêu hủy 
cổ phiếu gây ra đối với Công ty.
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4. Sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại, nếu tống giá trị tài sản được ghi trong 
sô kế toán của Công ty giảm hon 10% thì Công ty phải thông báo cho tất cả các chủ nợ 
biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thanh toán hết số cổ phẩn mua lại.

Điều 21. T rả cỗ tức
1. Cố tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng dã 

thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giũ' lại của Công ty. Công 
ty chỉ đuực trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có dủ các điều kiện sau đây:

a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy 
định của pháp luật;

b) Đã trích lập các quỹ Công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp
luật;

c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, Công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các 
khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

2. Cổ tức có thể được chi ừả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của Công ty hoặc bằng tài 
sản khác quy định Pháp luật. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng 
Việt Nam và có thể được chi trả bằng séc, chuyển khoản hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu 
điện đến địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông.

3. Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc 
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ. đông dược nhận 
cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm 
nhất 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức 
bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất 15 ngày 
trước khi thực hiện ừả cổ tức. Thông báo phải có các nội dung sau đây:

a) Tên Công ty và địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
b) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, sổ Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng 

minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá 
nhân;

c) Tên, mã số doanh nghiệp hoặc sổ quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của 
cổ đông là tổ chức;

d) Số lượng cổ phần từng loại của cổ đông; mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng 
số cổ tức mà cổ đông đó được nhận;

đ) Thời điểm và phưang thức trả cổ tức;
e) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật 

của Công ty.
4. Trường họp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của minh trong thời gian giữa thời 

điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là 
người nhận cổ tức từ Công ty.

5. Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần, Công ty không phải làm thủ tục chào 
bán cổ phần theo quy định tại các Điều 122, 123 và 124 của luật Doanh nghiệp. Công tỵ 
phải đăng ký tăng vốn Điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để 
chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cô tức.

Điều 22. Thu hồi tiền thanh toán cổ phần mua lại hoặc cổ tức
Trường họp việc thanh toán cổ phần mua lại trái với quy định tại khoản 1 Điều 131 

của luật Doanh nghiệp hoặc trả cổ tóc trái với quy định tại Điều 132 của luật Doanh nghiệp 
thì các cổ đông phải hoàn trả cho Công ty số tiền, tài sản khác đã nhận; trường họp cô đông 
không hoàn trả được cho Công ty thì tất cả thành viên Hội đồng quản trị phải cùng liên đới 
chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá 
trị số tiền, tài sản đã trả cho cổ đông mà chưa được hoàn lại.
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Chương III: TỎ CHỨC, QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Điều 23. Co’ cấu tổ chức quản lv và kiểm soát của Công ty
1. Đại hội đồng cổ đông;

2. Hội đồng quản trị;
3. Ban kiểm soát;
4. Giám đốc.
Điều 24. Đại hội dồng cổ đông
1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan Quyết 

định cao nhất của Công ty cổ phần.
2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
a) Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; 

quyết định mức cổ tức hằng năm của tùng loại cổ phần;
c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hon 35% tổng giá 

trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty;
đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
e) Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán hằng năm;
g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán;
h) Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại 

cho Công ty và cổ đông Công ty;
i) Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;
k) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của luật Doanh nghiệp.
Điều 25. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông
1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường 

niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông 
phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức 
đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cô đông được xác 
định là nơi chủ tọa tham dự họp.

2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày 
kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh 
có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:
a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
b) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán hằng năm;
c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng 

quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt 

động của Hội đồng quản trị, Giám đốc;
đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của tùng Kiểm soát

viên;
e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần;
g) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.
3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong các 

trường họp sau đây:
a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
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b) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo 
quy định của pháp luật;

c) Theo yêu cầu của cổ dông hoặc nhóm cổ dông quy định tại khoản 2 , điều 8 của 
Điều lệ này;

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
d) Các trường họp khác theo quy định của pháp luật.
4. Hội đông quản trị phải triệu tập họp Đại hội dồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày, 

kể từ ngày số thành viên Hội dồng quản trị còn lại theo quy định tại điểm b hoặc nhận dược 
yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này.

Trường họp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ dông theo quy 
định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách 
nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty.

5. Trường họp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 
quy định tại khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế 
Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của luật Doanh nghiệp.

Trường họp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định 
thì Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại phát sinh 
cho Công ty.

6. Trường họp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 
định tại khoản 5 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 , điều 
8 của Điều lệ nàycó quyền đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 
định của luật Doanh nghiệp.

7. Người triệu tập phải thực hiện các công việc sau đây để tổ chức họp Đại hội đồng 
cổ đông:

a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;
b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;
c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp;
d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;
đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc 

họp; danh sách và thông tin chi tiêt của các ứng cử viên trong trường hợp bâu thành viên 
Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

e) Xác định thời gian và địa điểm họp;
g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của luật 

Doanh nghiệp;
h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp.
8. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại các 

khoản 4, 5 và 6 của Điều này sẽ được Công ty hoàn lại.
Điều 26. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông
1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ 

đăng ký cổ đông của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 
được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa 
chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chửng minh nhân dân hoặc 
Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã sô doanh 
nghiệp hoặc sô quyêt định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cô đông là tô chức; sô lượng 
cổ phần từng loại, sô và ngày đăng ký cô đông của từng cô đông.

3. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục và sao danh sách cổ đông có quyền 
dự họp Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những



thông tin cần thiết về minh trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội dồng cổ 
đông. Người quản lý Công ty phải cung cấp kịp thòi thông tin số đăng ký cổ đông, sửa đổi, 
bố sung thông tin sai lệch theo yêu cầu của cổ đông; dồng thời chịu trách nhiệm bồi thường 
thiệt hại phát sinh do không cung cấp hoặc cung cẩp không kịp thời, không chính xác thông 
tin sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu. Trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin trong sổ 
đăng ký cổ đông thực hiện theo quy định tại pháp luật.

Điều 27. Chưcrag trình  và nội đung-họp Đại hội đồng cổ đông
1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung 

cuộc họp.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2, điều 8 của Điều lệ nàycó quyền 

kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn 
bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị 
phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng tòng loại'cổ phần của cổ đông hoặc thông tin tương 
đương, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định 
tại khoản 2 Điều này nếu thuộc một trong các trường họp sau đây:

a) Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội
dung;

b) Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
c) Trường họp khác theo quy định của pháp luật.
4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy 

định tại khoản 2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp 
quy định tại khoản 3 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội 
dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Điều 28. Mòi họp Đại hội đổng cổ đông
1. 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. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ 
thường trú của cô đông, thời gian, địa điêm họp và những yêu câu khác đôi vói người dự 
họp.

2. Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến địa chỉ liên lạc của cổ đông; 
đồng thời đăng trên trang thông tin điện từ của Công ty và đăng báo hằng ngày của trung 
ương hoặc địa phương, khi xét thấy cần thiết theo quy định của pháp luật.

3. Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây:
a) Chương trĩnh họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối 

với từng vấn đề trong chương trình họp;
b) - Phiếu biểu quyết;
c) Mau chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp.
4. Truửng họp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi tài liệu họp theo thông 

báo mòi họp quy định tại khoản 3 Điều này có thể thay thế bằng đăng tải lên trang thông 
tin điện tử của Công ty. Truửng hcxp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải 
tài liệu và Công ty phải gửi tài liệu họp cho cổ đông nếu cổ đông yêu cầu.

Điều 29. Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông
1. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một người 

khác dự họp hoặc thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 2 Điêu này. Trường 
hợD cổ đông là tổ chức chưa có người đại diện theo ủy quyền quy định tại khoản 4 Điêu 
15 của luật Doanh nghiệp thì ủy quyên cho người khác dự họp Đại hội dông cô đông.
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Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội dồng cổ đông phải lập thành văn 
bản theo mâu do Công ty phái hành. Người dược ủy quyên dự họp Đại hội dông cô đông 
phải xuât trình văn bản ủy quyên khi dăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

2. Cố dông dược coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ dông 
trong trường họp sau đây:

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
b) ủ y  quyền cho một người khác (có đủ năng lực hành vi dân sự) tham dự và biểu 

quyết tại cuộc họp;
c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình 

thức điện tử khác;
d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.
Điều 30. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông
1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện 

ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường họp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại 

khoản 1 Điêu này thì được triệu tập họp lân thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kê tù’ ngày dự 
định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến 
hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

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

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp 
đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 139 của luật Doanh nghiệp.

Điều 31. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
Thể thức tiến hành họp và biểu quyết, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến 

hành như sau:
1. Trước khi khai mạc cuộc họp, phải tiến hành đăng ký cổ đông dự họp Đại hội 

đồng cổ đông;
2. Việc bầu Chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau:
a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu 

tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên 
Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc 
đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển 
để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ 
tọa cuộc họp;

b) Trường họp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển để 
Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa 
cuộc họp;

c) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;
d) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề 

nghị của chủ tọa cuộc họp;
3. Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong 

phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề 
trong nội dung chương trình họp;

4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc 
họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong 
muốn của đa số người dự họp;
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5. Đại hội đông cô đông thảo luận và biểu quyết theo tùng vấn đê trong nội dung 
chuông trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị 
quyết, sau đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu 
biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa 
công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp;

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

7. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có các quyền sau đây:
a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh họp 

pháp, họp lý khác;
b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất nhũng người 

không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình 
thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc 
họp Đại hội đồng cổ đông;

8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng 
ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các 
trường họp sau đây:

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

được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;
9. Trường họp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy 

định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người 
dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả các. nghị quyêt 
được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

Điều 32. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức 

biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua 

bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;
b) Định hướng phát triển Công ty;
c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hon 35% tổng giá 

trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã kiêm toán gân nhât của Công ty;
e) Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán hằng năm;
g) Tổ chức lại, giải thể Công ty.
Điều 33. Điều kiện để nghị quyết đưọ'c thông qua
1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít 

nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh cỉoanh theo điểm 2, điều 3 của Điêu lệ

này;
c) Thay đổi cơ cấu tổ chức auản lý Công ty theo điều 23 của Điều lệ này;

18



d) Dự án dầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài 
sản dược ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

đ) Tổ chức lại;
e) Điều ]ệ lần đầu của Công ty.
2. Các nghị quyết khác được thông qua khi đuực số cổ đông đại diện cho ít nhất 

51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường họp quy định 
tại khoản ] và khoản 3 Điều này.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực 
hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết 
tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội dồng quản 
trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của 
mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc 
Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt dầu từ ứng cử 
viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. 
Trường họp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên 
cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các 
ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.

4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% 
tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

5. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền 
dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông 
qua; trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế 
bằng việc đăng tải lên ừang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 34. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông 
qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

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

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;

2. Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng 
cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả các cổ đông có quyên 
biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Việc lập danh 
sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điêu 26 
của Điều lệ này. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện 
theo quy định tại Điều 28 của Điều lệ này;

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
b) Mục đích lấy ý kiến;
c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chúng 

minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cô đông là cá 
nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ 
đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân hoặc 
Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại 
diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu 
quyết của cổ đông;

d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua;
đ) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiên;
e) Thời hạn phải gủi về Công ty phiếu lẩy ý kiến đã được trả lời;
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g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật 
của Công ty;

4. Cố đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo một trong các 
hình thức sau đây:

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

b) Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấỳ ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện 
tủ' phải được giữ bí mật đến thòi điểm kiểm phiếu.

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

5. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng 
kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty.

Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân 

biệt số phiếu biểu quyết họp lệ và số biểu quyết không họp lệ và phương thức gửi biểu 
quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;

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

đ) Các vấn đề đã được thông qua;
e) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của 

Công ty, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.
Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu 

phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiêu; liên 
đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm 
phiếu không trung thực, không chính xác;

6. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể 
từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường họp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên 
bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty ;'

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

8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có 
giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 35. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc 

ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập băng tiêng Việt và có các nội 
dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
c) Chương trình và nội dung cuộc họp;
d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;
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d) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội dồng cổ dông về 
từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;

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

g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với tùng vấn đề biếu quyết, trong dó ghi rõ phương 
thức biểu quyết, tổng số phiếu họp lệ. không họp lệ, tán thành, không tán thành và không 
có ý kiến; tỷ ]ệ tưo'ng úng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ dông dự họp;

h) Các vấn dề đã đuục thông qua và tỷ ]ệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
i) Chữ ký của chủ tọa và thư ký.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua truúc khi kết 

thúc cuộc họp.
3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, 

chính xác của nội dung biên bản.
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 

15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thê thay thế bằng 
việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, 
nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải 
được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 36. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông 
quy định tại khoản 2, điều 8 của Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem 
xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong 
các trường hợp sau đây:

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không 
thực hiện đúng theo quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp 
quy định tại khoản 2 Điều 148 của luật Doanh nghiệp;

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.
Điều 37. Hiệu lực các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
1. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua 

hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyêt đó.
2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết là họp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông 
qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

3. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ 
nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 147 của luật Doanh nghiệp, 
thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyêt định 
khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có 
thẩm quyền.

Điều 38. Hội đồng quản trị
1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty 

để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa, vụ của Công ty không thuộc thâm quyên của 
Đại hội đồng cổ đông.

2. Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh 

hằng năm của Công ty;
b) Kiến nghị tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán;



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

d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công tv;
đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Điều lệ này;
e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo 

quy định của pháp luật;
g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và họp dồng khác có giá trị bằng 

hoặc lớn hon 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán 
gần nhất của Công ty. Quy định này không áp dụng đối với họp đồng và giao dịch quy 
định, tại điểm d khoản 2 Điều 24 của Điều lệ này, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của luật 
Doanh nghiệp;

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
Giám đốc; bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với các Phó Giám đốc, Ke toán trưởng theo đề nghị 
của Giám đốc. Quyết định, tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử 
nguùi đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở 
công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

k) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc, các phó Giám đốc và Kế toán trưởng trong điều 
hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;

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

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

n) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;
o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử 

lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty;
q) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của luật Doanh nghiệp.
3. Hội đồng quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến 

băng văn bản hoặc hình thức khác. Môi thành viên Hội đông quản trị có một phiêu biêu 
quyết.

4. Khi thực hiện chức năng, quyền và nghĩa vụ của mình, Hội đồng quản trị tuân 
thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 
Trong trường hợp nghị quyết do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp 
luật hoặc Điều lệ Công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua 
nghị quyêí đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân vê nghị quyêt đó và phải đên bù 
thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đôi thông qua nghị quyêt nói trên được miễn trừ 
trách nhiệm. Trường họp này, cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty liên tục trong thời hạn 
ít nhất 01 năm có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị đình, chỉ thực hiện nghị quyêt nói trên.

Điều 39. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị
1. Hội đồng quản trị có 05 thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản 

trị là 05 năm và có thể được bầu lại vói sô nhiệm kỳ không hạn chê. Các thành viên Hội 
đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam.

3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các 
thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mói được 
bầu thay thế và tiếp quản công việc.
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Điều 40. Co' cấu, tiêu chuấn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị
1. Thành viên Hội dồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý 

doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của luật Doanh nghiệp;
b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản ]ý kinh doanh của Công ty và 

không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể dồng thời là thành viên Hội đồng 

quản trị của Công ly khác;
d) Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, 

mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em 
dâu của Giám đốc, các phó Giám đốc và Ke toán trưởng của Công ty; không được là người 
có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Thành viên Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không 
còn đáp úng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều này và đương nhiên không còn 
là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp úng dủ điều kiện. Hội đồng quản trị 
phải thông báo trường hợp thành viên Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ diều kiện 
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để 
bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên Hội đồng quản trị đó trong thời hạn 06 tháng kể từ 
ngày nhận được thông báo của thành viên Hội đồng quản trị có liên quan.

Điều 41. Chủ tịch Hội đồng quản trị:
1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch.
2. Do Công ty có vốn Nhà nước nắm giữ 62,46% tổng số phiếu biểu quyết nên Chủ 

tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa 

cuộc họp Hội đồng quản trị;
c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;
d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị;
e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của luật Doanh nghiệp.
3. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được 

nhiệm vụ của mình thì ủy quyên băng văn bản cho một thành viên khác thực hiện các quyên 
và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường họp không có người được ủy quyền 
thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ 
tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.

4. Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị đề nghị Giám đốc tuyển dụng 
thư ký Công ty để hỗ trợ Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các 
nghĩa vụ thuộc thẩm quyên theo quy định của pháp luật. Thư ký Công ty có các quyên và 
nghĩa vụ sau đây:

a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép 
các biên bản họp;

b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được
giao;

c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công ty;
d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích họp 

pháp của cổ đông;



đ) Hỗ trợ Công ty trong việc íuân thủ đúng các.nghĩa vụ cung cấp thông tin, công 
khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.
5. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng auản

trị.
Điều 42. Cuộc họp Hội đồng quản trị
1. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ đuục bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ

Hội đồng quản trị trong thòi hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng
quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu 
bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường họp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu 
hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhaũ thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa sổ 
để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị có thể họp định kỳ hoặc bất thường. Hội đồng quản trị họp tại 
trụ sở chính của Công ty hoặc ở nơi khác (trong trường họp đặt biệt khi thấy cần. thiết).

3. Cuộc họp của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập khi xét 
thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp. ít nhất một lần.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi có một trong 
các trường họp sau đây:

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát;
b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên điều hành của Hội đồng quản trị;
Đe nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo 

luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 

ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 4 Điều này. Trường hợp 
Chủ tịch không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách 
nhiệm về nhũng thiệt hại xảy ra đối với Công ty; đại diện người đề nghị có quyền thay thế 
Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

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

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 của từng thành viên Hội đông quản trị được 
đăng ký tại Công ty.

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

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

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất 04 (bốn) thành viên trờ 
lên dự họp. Trường họp cuộc họp được triệu tập theo quy định khoản này không đủ sô 
thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lân thứ hai trong thời hạn 07 ngày, kê 
từ ngày dự định họp lần thứ nhất; trường họp này, cuộc họp được tiến hành nếu có ít nhất
03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

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

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
b) ủ y  ouyền cho người khác đến dự họp theo quy định tại khoản 10 Điều này.
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c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức lương tự
khác;

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax. thư diện tử.
Trường họp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải 

dựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến chủ trì cuộc họp Hội đồng auản trị chậm 
nhất một giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mỏ’ trước sự chửng kiến của 
tất cả những người dự họp.

Nghị quyết của Hội dồng quản trị dược thông qua nếu dược đa sổ thành viên dự họp 
tán thành; trường hợp sổ phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý 
kiến của chủ trì cuộc họp Hội đồng quản trị.

10. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Thành 
viên được ủy quyền cho người khác dự họp nếu đưọ'c ít nhất 03 (ba) thành viên Hội đồng 
quản trị chấp thuận.

Điều 43. Biên bản họp Hội đồng quản trị
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải dược ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi 

và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có các nội 
dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
b) Mục đích, chương trình và nội dung họp;
c) Thời gian, địa điểm họp;
d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức 

dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
đ) Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của 

cuộc họp;
g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành 

và không có ý kiến;
h) Các vấn đề đã được thông qua;
i) Họ, tên, chữ ký của người chủ trì và người ghi biên bản.
Chủ trì và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác 

của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.
2. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu 

giữ tại trụ sở chính của Công ty.
Điều 44. Quyền đưọc cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị
1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Giám đốc, Phó giám đốc, người 

quản lý các đon vị trong Công ty cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, 
hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.

2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các 
thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 45. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
1. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường họp sau đây:
a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 151 của luật Doanh 

nghiệp;
b) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ 

trường họp bất khả kháng;
c) Có đơn tò  chức;
d) Trường hợp khác quy định pháp luật.



2. Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội 
đồng cổ đông.

3. Hội đồng quản trị phải triệu tật) họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành 
viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Số thành viên Hội đồng quản'trị bị giảm quá một thành viên so với số quy định 
tại Điều lệ Công ty. Trường họp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ 
đông trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một thành viên;

b)Trường họp khác, tại cuộc họp gần nhất, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên 
mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

Điều 46. Giám đốc Công ty
1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một trong các thành viên Hội đồng quản trị làm Giám

đốc.
2. Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu 

sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp 
luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Nhiệm kỳ của Giám đốc không quá 05 năm; có thể được bổ nhiệm lại với sổ nhiệm 
kỳ không hạn chế.

Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc áp dụng theo quy định tại Điều 65 của luật 
Doanh nghiệp.

3. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công 

ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;
b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;
d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty để Hội 

đồng quản trị xem xét quyết định. Trường hợp chờ quyết định của Hội đồng quản trị tại 
cuộc họp gần nhất thì Giám đốc tạm thời điều hành theo nội dung đã kiến nghị;

đ) Đề nghị Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với các phó 
Giám đốc; ký hợp đồng, chấm dút họp đồng đối với Kế toán truửng. Bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty. (trừ các chức danh thuộc thâm 
quyền của Hội đồng quản trị);

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

g) Tuyển dụng lao động;
h) Kiến nghị Hội đồng quản trị trình'Đại hội đồng cổ đông quyết định về phương 

án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và nghị quyết của Hội đồng 

quản trị.
4. Giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty theo đúng 

quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, họp đồng lao động ký với Công ty và nghị quyêt 
của Hội đồng quản trị. Trường họp điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho 
Công ty thì Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bôi thường thiệt hại 
cho Công ty.

Điều 47. Thù ỉao, tiền lương và lọi ích khác của thành viên Hội đồng quẫn trị, 
Giám đốc

1. Công ty có quyền trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, trả lương cho 
Giám đốc, các phó Giám đổc và kế toán trưởng theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.
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2. Thù lao, tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám 
đốc được trả theo quy định sau đây:

a) Thành viên Hội đồng quản trị đuực hưởng thù lao công việc và tiền thưởng. Thù 
lao công việc được tính theo số ngà)' công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên 
Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho 
tùng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị do Đại 
hội đồng cổ dông quyết định tại cuộc họp thường niên;

b) Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán các chi phí ăn, ở, di lại 
và chi phí họp lý khác mà họ chi trả khi thực hiện nhiệm vụ được giao;

c) Giám đốc được trả lương và tiền thưởng. Tiền lương của Giám đốc do Hội đồng 
quản trị quyết định.

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

Điều 48. Công khai các lọi ích liên quan
Việc công khai hóa lợi ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy 

định sau đây:
1. Công ty phải tập họp và cập nhật danh sách những người có liên quan của Công 

ty theo quy định tại khoản 17 Điều 4 của luật Doanh nghiệp và các giao dịch tương ứng 
của họ với Công ty;

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và người quản lý khác 
của Công ty phải kê khai các lợi ích liên quan của họ với Công ty, bao gôm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh 
nghiệp mà họ có sở hữu phân vôn góp hoặc cô phân; tỷ lệ và thời điêm sở hữu phân vôn 
góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh 
nghiệp mà nhũng người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp 
hoặc cổ phần trên 10% vốn Điều lệ;

3. Việc kê khai quy định tại khoản 2 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 
07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được 
thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đôi, bô sung 
tương ứng;

4. Việc công khai, xem xét, trích lục, sao chép Danh sách người có liên quan và lợi 
ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điêu này được thực hiện 
như sau:

a) Công ty phải thông báo Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan cho 
Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên;

b) Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính 
của doanh nghiệp; trường hợp cần thiết có thể lun giữ một phân hoặc toàn bộ nội dung 
Danh sách nói trên tại các chi nhánh của Công ty;

c) Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban 
kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác có quyên xem xét, trích lục và sao một phân 
hoặc toàn bộ nội dung kê khai trong giờ làm việc;

d) Công ty phải tạo điều kiện để nhũng người quy định tại điểm c khoản này tiếp 
cận, xem, trích lục và sao chép danh sách những người có liên quan của Công ty và những 
nội dung khác một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất; không được ngăn cản, gây khó khăn 
đối với họ trong thực hiện quyền này. Trình tự, thủ tục xem xét, trích lục và sao chép nội
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dung kê khai người có liên quan và lợi ích có liên quan dược thực hiện theo quy định pháp 
luật

5. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc nhân danh cá nhân hoặc nhân danh 
người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh 
của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội duna của công việc đó trước Hội đồng quản 
trị, Ban kiểm soát và chỉ dược thực hiện khi được đa sổ thành viên còn lại của Hội đồng 
quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của 
Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được tù’ hoạt động đó thuộc về Công ty.

Điều 49 . Trách nhiệm của ngưòi quản lý Công ty
1. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đổc và người auản lý khác có trách nhiệm 

sau đây:
a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của luật Doanh 

nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
b) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt 

nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty;
c) Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí 

quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư 
lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

• d) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về doanh nghiệp mà họ và 
người có liên quan của họ làm chủ hoặc có phần vốn góp, cổ phần chi phổi; thông báo này 
được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của Công ty.

2. Các nghĩa vụ khác theo quy định của luật Doanh nghiệp và các quy định hiện 
hành của nhà nước.

Điều 50. Quyền khỏi kiện đối vói thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc
1. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông liên tục trong 

thời hạn 06 tháng có quyền tự mình hoặc nhân danh Công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự 
đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc trong các trường họp sau đây:

a) Vi phạm nghĩa vụ người quản lý Công ty theo quy định tại Điều 160 của luật 
Doanh nghiệp;

b) Không thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ được giao; không thực hiện, thực 
hiện không đầy đủ, không kịp thời nghị quyết của Hội đồng quản trị;

c) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao trái với quy định của pháp luật, Điều 
lệ Công ty hoặc nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

d) Sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty để tư lợi riêng hoặc 
phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

đ) Sử dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi riêng hoặc phục 
vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
2. Trình tự, thủ tục khởi kiện thực hiện tương úng theo quy định của pháp luật về tố 

tụng dân sự. Chi phí khởi kiện trong trường họp cổ đông, nhóm cổ đông khởi kiện nhân 
danh Công ty sẽ tính vào chi phí của Công ty, trừ trường họp thành viên khởi kiện bị bác 
yêu cầu khỏi kiện.

Điều 51. Ban Kiểm soát
1. Ban kiểm soát có 03 thành, viên, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm 

và Kiểm soát viên có thể được bầu ỉại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
2. Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo 

nguyên tắc đa số. Tất cả các thành viên trong ban kiểm soát phải thường trú tại Việt Nam. 
Ban kiểm soát phải có hơn mộí nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban
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kiếm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên 
trách tại Công ty.

3. Trường họp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát 
viên nhiệm kỳ mới chưa đuục bầu thì Kiểm soát viên dã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực 
hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm 
vụ.

Điều 52. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên
1. Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau dây:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và 

quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật Doanh nghiệp;
b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con dẻ, con nuôi, 

anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
c) Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông 

hoặc người lao động của Công ty;
d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan 

và Điều lệ Công ty.
2. Do Công ty có vốn Nhà nước nắm giữ 62,46% vốn điều lệ nên Kiểm soát viên 

của phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
Điều 53. Tiền lưong và quyền lọi khác của Kiểm soát viên
Tiền lương và quyền lợi khác của Kiểm soát viên được thực hiện theo quy định sau

đây:
1. Kiểm soát viên được trả tiền lương hoặc thù lao và được hưởng các quyền lợi 

khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức 
lương, thù lao và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát;

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

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

Điều 54. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát
1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản 

lý và điều hành Công ty.
2. Kiểm tra tính họp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản 

lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù họp của công tác kê 
toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

3. Thẩm định tính đầy đủ, họp pháp và trang thực của báo cáo tình hình kinh doanh, 
báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý 
của Hội đồng quản trịvà trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ 
đông.

4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, 
kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kể toán và các tài liệu khác của Công ty, các công 
việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết 
của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cô đông quy định tại 
khoản b) Điều 8 của Điều lệ này.



6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản b) Điều 8 của 
Điều lệ này, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kếí thúc kiểm tra, Ban kiểm soát 
phải báo cáo giải trình về nhũng vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và 
cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu.

Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt 
động bình thường của Hội dồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh 
doanh của Công ty.

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ 
sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và diều hành hoạt động kinh doanh của Công
t y .

8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc vi phạm quy định tại 
Điều 50 của Điều lệ này thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu 
cầu người có hành vi vi phạm chấm dút hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu 
quả.

9. Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, 
Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.

10. Có quyền sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực 
hiện các nhiệm vụ được giao.

11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Iiội đồng quản trị trước khi trình báo 
cáo, kệt luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

12. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của luật Doanh nghiệp, 
Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 55. Trách nhiệm của Kiểm soát viên
1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và 

đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.
2. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt 

nhất nhằm bảo đảm lợi ích họp pháp tối đa của Công ty.
3. Trung thành vói lợi ích của Công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí 

quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, địa vị, chức vụ. và sử dụng tài sản của Công ty để tư 
lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

4. Các nghĩa vụ khác theo quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
5. Trường họp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt 

hại cho Công ty hoặc người khác thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc 
liên đới bồi thường thiệt hại đó.Mọi thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên có được 
phải hoàn trả cho Công ty.

6. Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa 
vụ được giao thì Hội đông quản trị phải thông báo băng văn bản đên Ban kiêm soát; yêu câu 
người có hành vi vi phạm châm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khăc phục hậu quả.

Điều 56. T rình báo cáo hằng năm
1. Tại thòi điểm kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải chuẩn bị các báo cáo 

và tài liệu sau đây:
a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty;
b) Báo cáo tài chính;
c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty.
2. Báo cáo tài chính hằng năm của Công ty phải được kiểm toán trước khi trình Đại 

hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
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3. Các báo cáo và tài liệu quy định tại khoản ] Điều này phải đuục gửi đến Ban 
kiếm soái đế thấm định chậm nhất 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của 
Đại hội đồng cổ đông.

4. Báo cáo và tài liệu do Hội đồng quản trị chuẩn bị; báo cáo thẩm định của Ban 
kiếm soát và báo cáo kiếm toán phải có ở trụ sỏ' chính và chi nhánh của Công ty chậm nhất 
10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông.

Cố đông sỏ' hữu cổ phần của Công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc 
cùng với luật sư hoặc kế toán và kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét 
các báo cáo quy định tại Điều này trong thời gian họp lý.

Điều 57. Công khai thông tin Công ty cổ phần
1. Công ty cổ phần phải gửi báo cáo tài chính hằng năm đã được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua đến CO' quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của luật về kế toán và 
pháp luật có liên quan.

2. Công ty cổ phần công bố trên trang thông tin điện tử của mình các thông tin sau
đây:

a) Điều lệ Công ty;
b) Sơ yếu lý lịch, trình độ học vấn và kinh nghiệm nghề nghiệp của các thành viên 

Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc Công ty;
c) Báo cáo tài chính hằng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
d) Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động hằng năm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm

soát.
3. Công ty phải thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi Công ty có trụ sở 

chính chậm nhất 03 ngày sau khi có thông tin hoặc có thay đổi các thông tin về họ, tên, 
quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ thường trú, số cổ phần và loại cổ phần của cổ đông là cá 
nhân nước ngoài; tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số cổ phần và loại cổ phần 
và họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ thường trú người đại diện theo ủy quyền của cổ 
đông là tổ chức nước ngoài.

4. Công ty công khai thông tin theo quy định tại Điều 108 và Điều 109 của luật 
Doanh nghiệp.

Điều 58. Tạm ngừng kinh doanh
1. Công ty có quyền tạm ngùng kinh doanh nliưng phải thông báo bằng văn bản về 

thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh 
chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu Công ty 
tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp 
không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

3. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, Công ty phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp 
tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và 
người lao động, trừ trường hợp Công ty, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa 
thuận khác.

Điều 59. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp
1. Tranh chấp giữa các cổ đông trước hết phải được giải quyết thông qua thương 

lượng và hoà giải;
2. Trong trường họp các bên tranh chấp vẫn không thỏa thuận được với nhau thì vụ 

tranh chấp sẽ được đưa ra Toà án hoặc Trọng tài kinh tê. .
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Chương IV: THỐNG KÊ, KÉ TOÁN, TÀĨ CHÍNH, PHÂN PHỐI LỌT NHUẬN

Điều 60. Năm tài chính
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 dương lịch và chấm dút vào nsày 

31/12 tròn hàng năm.
Năm tài chính đầu tiên của Công'ty sẽ bắt đầu từ ngày được cơ quan đăng kv kinh 

doanh cấp giấy chúng nhận đăng ký doanh nghiệp đến ngày 31/12/2016.
Điều 61. Phân phối lọi nhuận, lập quỹ và nguyên íắc chịu lỗ trong kinh đoanh
1. Trước khi phân chia cổ tức cho các cổ đông, Công ty phải trích lập các quỹ từ lợi 

nhuận sau khi đã trừ thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định như sau:
a) Quỹ dự phòng: 5% lợi nhuận còn lại
b) Quỹ khen thưởng phúc lợi xã hội: 5% lợi nhuận còn lại
2. Số lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ nêu trên được chia cho các cổ đông 

theo số cổ phần nắm giữ (trả cổ tức).
3. Trường hợp kinh doanh thua lỗ, Đại hội đồng cổ đông có thể quyết định giải 

quyết kịp thời theo các giải pháp.
- Trích từ quỹ dự phòng để bù lỗ.
- Chuyển một phần lỗ sang năm sau, đồng thời Đại hội đồng cổ đông phải quyết 

định các biện pháp khắc phục.

Chương V: GIẢI THẺ DOANH NGHIỆP

Điều 62. Các trưòng họp và điều kiện giải thể doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường họp sau đây:
a) Theo quyết định của của Đại hội đồng cổ đông.
b) Công ty không còn đủ số lượng cổ đông tối thiểu theo quy định của luật Doanh 

nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh 
nghiệp;

c) Bị thu hồi Giấy chúng nhận đăng ký doanh nghiệp.
2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa 

vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án 
hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điêm c 
khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Điều 63. Điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ giải thể doanh nghiệp
1. Việc giải thể được thực hiện theo quy định tại điều 201, 202, 203, 204, 

205 của luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.
2. Quyết định giải thể của doanh nghiệp được doanh nghiệp đăng báo trên một tò’ 

báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.
Điều 64. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện
1. Chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty được chấm dứt hoạt động theo quyết 

định của Công ty hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi 
nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm:
a) Quyết định của Công tyvề chấm dút hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện 

hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện 
của cơ ciuan nhà nước có thẩm quyền;

b) Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ 
tiền đóng bảo hiểm xã hội;

c) Danh sách người ỉao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
d) Giấy chúng nhận đăng ký hoạt động cửa chi nhánh, văn phòng đại diện;
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d) Con dấu của chi nhảnh, văn phòng đại diện (nếu có).
3. Nguòi đại diện theo pháp luật của Công ty và người đứng đầu chi nhánh, văn 

phòng đại diện bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ 
sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

4. Công ty có chi nhánh đã chấm dút hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp 
đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động 
hoặc giải quyếí dủ quyền lợi họp pháp cho nguùi lao động đã làm việc tại chi nhánh theo 
quy định của pháp luật.

Chương VI: ĐIỀU KHOẢN TH I HÀNH

Điều 65. Nguyên tắc áp dụng Điều lệ Công ty
1. Nhũng vấn đề khác có liên quan chưa quy định trong Điều lệ này thì dược 

thực hiện theo luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan.
2- Trường họp pháp luật có quy định khác với nội dung trong Điều lệ này thì 

thực hiện các quy định của pháp luật.
Điều 66. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Mọi sửa đổi, bổ sung Điều lệ không được trái với quy định hiện hành của 
Nhà nước, phải được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và sau khi đã đăng ký hoặc 
thông báo thay đổi Điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh, lúc đó mới họp lệ.

Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. Các bản sao hoặc trích 
lục có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu có chữ ký của 03 
thành viên Đội đồng quản trị.

Điều lệ này gồm 6 chương, 66 điều đã được các cổ đông Công ty thông qua 
ngày 03 tháng 11 năm 2015; Điều lệ này có giá trị thi hành kể tò khi Công ty được cấp 
giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Điều lệ gốc (Điều lệ chính thức) của Công ty  được 
lưu tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp và trụ sở chính của Công ty. Người đại diện theo 
pháp luật và tất cả các cổ đông Công ty cam kết nội dung Điêu lệ này là chính xác, trung 
thực và phù họp với các quy định của pháp luật, nếu sai sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm 
trước pháp luật./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký và ghi rõ họ tên)
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