
CONG TY CO PHAN
cAp THOAT NUOC BEN TRE

CONG HOA xA HOI CHU NGIDA VIET NAM
DQc l~p - T\f do - H~nh phuc

S6: 01- IGM-HDQT Bin Tre, ngaYO:Jthang 6 nam 2021

THUM(JI
Tham d., D~i hQi cB dong thmrug nien nam 2021

Kinh giri: Quy C6 dong cua Cong ty C6 phan clip thoat mroc B~n Tre.

HQi dong quan tri Cong ty CP clip thoat mroc B~n Tre tran trong kinh moi Quy vi c6
dong v€ tham dir Dai hoi dong c6 dong thuong nien nam 2021 nhir sau:

1. Thai gian: Dai hQi khai mac vim luc 08 gio 00, ngay 26 thang 6 nam 2021 (sang
thir bay)

2. Dia diem: HQi tnrong Van phong Cong ty c6 phan clip thoat mroc B~n Tre, s6
103, duong Nguyen Hu~, phuong An HQi, thanh ph6 B~n Tre, tinh B~n Tre.

3. Tai lieu D~i hoi:

- Chuang trinh cua Dai hoi, M~u giay uy quyen tham du Dai hQi va tai lieu trinh bay
tai Dai hQi duoc dang tai tren Website www.capnuocbentre.vn

4. Thu tuc tham du Dai hoi:

Quy c6 dong d~n tham dV d~i hQi ho~c nguai duQ'c uy quy€n d~n tham dV vui long
mang thea CMND/hQ chi~u, gi~y uy quy€n ban chinh (truang hQ'pda gui ban fax ho~c e
mail) d~ dang ky tham dv D~i hQi.

Hi¢n nay do tinh hinh djch b¢nh covid-19 can aang diln biin hit suc phuc tqp, thai
gian aqi ht)i khong thi keo dai them, xin khuyin cao quy c6 aong nen lien kit thanh nh6m
va CLl'ngLro'iaqi di¢n thea uy quyJn tham dl!; c6 aong ain tham dl! tr1;tCtiip tqi aqi ht)i
phai aam bao au aiJu ki¢n thea quy ajnh hi¢n hanh cua nganh y ti va cua tinh Bin Tre.

D~ cong tac chu~n bi d~i hQi duQ'cchu dao, an toan. Quy c6 dong vui long xac nh~n
vi~c tham dV ho~c uy quy€n dVD~i HQi va mQiy ki~n d6ng g6p cho d~i hQi, Quy c6 dong
vui long gui van ban c6 ghi r5 nQi dung, hQva ten c6 dong, s6 lUQ'ng,lo~i c6 phfrn n~m gifr
va glTicho Cong ty truac 16g00 ngay 221612021 thea duang Buu di~n, fax, ho~c e-mail d~
Ban t6 chuc t~p hQ'p.Dia chi ti~p nh~n va lien h~:

- Cong ty C6 phfrn C~p thoat nuac B~n Tre.

- Dia chi: s6 103, duang Nguy€n Hu~, phuang An HQi, thflnh ph6 B~n Tre, tinh Ben
Tre; Di~n tho~i (0275) 3 825727 ; Fax (0275) 3 827781.

- Email: hongthamctn83(l11gmail.com; ho~c lien h~ Ba Le Thi H6ng Th~m - Thu
ky HDQT, s6 di~n tho~i 0911261199).

Tran trQng kinh moil.
ONGQuANTRl
iT TlCH



CONG TY CO PHAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI:E:TNAM
cAP THOAT NUOC BEN TRE DQc l~p - TV do - H~nh plnic

CHUaNG TRiNH
f)~i HQica dong thuirng nien nam 2021

(Ngay 26 (hang 6 nam 2021)

I. Don ti~p va kiem tra tu' each ca dong.
1. Don tiep c6 dong va Dai bieu.
2. C6 dong dang Icy, nhan tai lieu va the bieu quyet
II. Khai mac f)~i hQi.
1. Tuyen b6 ly do va gioi thieu dai bieu, thanh phan tham du;
2. Bao cao k~t qua thfim tra nr each c6 dong tham du Dai hoi;
3. Chu toa thong qua dS cir cac thanh vien tham gia: Doan Chu tich, Ban thir ky

va Ban kiSm phieu;

4. Thong qua danh sach Ban kiSm phieu;
5. Thong qua Quy che lam viec va chuang trinh Dai hoi,

III. NQidung f)~i hQi.
1. Bao cao hoat dong cua HDQT nam 2020 va k~ hoach hoat dong nam 2021;
2. Bao cao cua T6ng Giam d6c vS k~t qua hoat dQng SXKD cua Cong ty nam

2020 va k~ hol;tchsan xu~t kinh doanh nam 2021;
3. Bao cao k~t qua hOl;ttd9ng cua Ban kiSm soat nam 2020 va k~ hol;tch hOl;tt

d9ng narn 2021;
4. Thong qua bao cao tai chinh kiSm toan nam 2020;

5. Thong qua vi~c phan ph6i lQ'inhu~n nam 2020 va k~ hol;tchnam 2021;
6. Thong qua TiSn luang, thucmg va Thu lao HQi d6ng quan tri va Ban kiSm

soat, Ngu0'i ph\! trach quan tri Cong ty kiem Thu ky va Thu ky nam 2020 va k~
hol;tchnarn 2021;

7. Thong qua cac dv thao vS: Sua d6i DiSu l~ Cong ty; Quy ch~ quan tri n9i b9
Cong ty; Quy ch~ hol;ttdQng cua HDQT; Quiy ch~ hol;ttdQng cua Ban kiSrn soat.

8. Thong qua vi~c Iva chQn dan vi kiSrn toan Bao cao tai chinh nam 2021;
IV. Thiio lu~n, giiii dap va bi~u quy~t thong qua.
1. Dl;tih9i thao lu~n vS n9i dung cac to' trinh;
2. Chu tQa doan tra l0'i cac cau hoi rna c6 dong quan tam.

3. D?i h9i biSu quy~t thong qua n9i dung cac to' trinh (ti~n hanh bo phi~u biSu
quy~t).

V. Tang k~t f)~i hQi.
1. Thong qua Bien b~mDl;tih9i.

2. Thong qua Nghi quy~t D?i h9i d6ng c6 dong.
3. Tuyen b6 b~ ml;tcDl;tih9i.



CONG HOA xA HOI CHU NGHiA Vl¢T NAM
DQcl~p - Tl! do - H~nh phuc

GIAy tic NH~N (HO~C trv QUYEN)
Tham d1}'va bi~u quy~t tai DHDCD tlnrong nien Dam 2021

Cong ty C6 ph§n Cftp thoat mnrc B~n Tre

Kinh giri: Ban t6 clnrc Dai hoi d6ng c6 dong thirong nien

nam 2021 CTCP C~p thoat mroc B€n Tre

Ten c6 dong: ..

DKKD/CMND s6: ngay c~p: noi cap: .

Dia chi lien lac: ..

Di~n thoai: Email: .

Hien dang so htru: c6 phan cua cong ty c6 phan C~p thoat
mroc B€n Tre.

Can cir thu moi h9P cua Cong ty, toi 1 cong ty chung toi xin xac nhan nhu sau
(dong y hoac uy quyen)

o Dong y tham dir Dai h<)i

o -Oyquyen tham du cho Ong/Ba c6 ten diroi day:

OnglBa .

DKKD/CMND s6: ngay c~p: noi cap: .

Dia chi lien lac: .

Di~n thoai: Email: .

Thay mat toi tham dir Dai h<)id6ng c6 dong thirong nien 2021 cua C6ng ty C6 phfrn
C~p thoat nu6c B€n Tre d~ bi~u quy€t cac v~n d~ thu<)cthfrm quy~n cua D~i h<)id6ng c6
dong v6i s6 phi€u bi~u quy€t tuang ll'ng v6i s6 c6 phfrn d~i di~n.

Toi hoan toan chtu trach nhi~m tru6c phap lu~t v~ S\l'uy quy~n nay va cam k€t
khong c6 b~t ky S\l'khi€u n~i nao v~ sau.

Gi~y uy quy~n nay chi c6 hi~u l\l'c trong thai gian h9P D~i h<)id6ng c6 dong thuOng
nien cua Cong ty C6 phfrn C~p thoat nu6c B€n Tre vao ngay 26/6/2021.

Tran tr9ng./.

Bin Tre, ngay thcmg6nam 2021
NGUCjI tic NH~N / iN QUYEN
(Ky, ghi ra hQten, dong diu n~uco)
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CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI:E:TNAM

DQcL~p - T1!Do - H~nh Phuc
CONG TY CO pHAN

cApTHOAT wac BEN TRE

Ben Tre, ngay 26 thang 6 ndm 2021

PHIEU DAT cAu HOI
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2021

Ten c6 dong/ dai dien c6 dong: ..

S ' hf /d' die , hf .::. h~ , CA t C'::' h~a Uti ar ien sa Uti co p an cua ong y 0 p an
C~p thoat mroc BSn Tre.

Ngoai cac nQi dung bao cao va to trinh cua Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien
nam 2021 Cong ty C6 phan C~p thoat mroc BSn Tre da diroc dang tai tai trang
website www.capnuocbentre.vn. t6i co y kien khac nhu sau:

1 .

2 .

..................................... .

.............................................. .

3 .

.............................................. .

............................................................................................ .

............................................................................................ .

C8 dong ho~c D~i di~n c8 dong
(Ky, ghi ro ho ten)



• •
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2021
CONG TY CO PHAN cAp THOAT NUOC BEN TRE

MABIEU PRIEU BIEU QUYETQUYET: NQidung cac TO'trinh
000

Bi~u quy~t

N{H dung c~n bi~u quy~t DAngy Khong KhOng
dAngy co y

ki~n

NQi dung 1:
Bao cao hoat dong cua HDQT nam 2020 va K~ hoach hoat D D Ddong narn 2021.

NQi dung 2:
Bao cao cua T6ng Giam d6c v~ k~t qua heat dong SXKD D D Dnam 2020, K~ hoach san xuat kinh doanh nam 2021.

NQi dung 3: D D DBao cao k~t qua hoat dong cua Ban ki~m soat nam 2020; K~
hoach hoat dong nam 2021

NQi dung 4: D D DTo trinh thong qua t6m t~t Bao cao tai chinh da kiem toan
nam 2020.

NQi dung 5: D D DTo trinh v~ phan phoi 19i nhuan nam 2020 va k~ hoach
phan phoi 19i nhuan nam 2021

NQi dung 6:
To trinh v~ Ti~n luang, tien thuong, thu lao H9i d6ng quan D D Dtri, Ban ki~m SOat, Nguoi phu trach quan tri Cong ty kiem
Thu ky va Thu ky HDQT nam 2020 va k~ hoach nam 2021

NQi dung 7:
To trinh v~ thong qua f)i~u l~ Cong ty; Quy ch~ qm'm tri D D Dni)i bi) Cong ty; Quy, ch~ hO<;ltdi)ng cua HDQT; Quy ch~
hO<;ltdi)ng cua Ban kiem soat.

NQi dung 8:
To trinh v~ uy quy~n cho HDQT Iva chQn dan vi Ki~m D D Dtoan thvc hi~n ki~m toan Bao cao tai chinh Cong ty nam
2021

* LU'uy:
- C6 dong bi~u quy~t b~ng each danh d:iu X vao 0 Iva chQn (0)
- Truong hgp c6 dong thay d6i y ki~n thi khoanh tron 0 da Iva chQn (0)va danh d:iu x
vao00 chQnm6i ( )

- T~uong hgp c6 dong chQn l<;li0 da duQ'ckh~anh tr?n thi to _den0 khoanh tron:iy (0)
- Co dong chi dugc Iva chQn 1 phuang an bieu quyet cho moi n9i dung.
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CONG TY CO PHAN
cAp THOAT NUaC BEN TRE

S6: OJ_ IQC-DHCD

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
DQc l~p - TV do - H~nh phuc

Bin Tre, ngay 26 thdng 6 nam 2021

QUY CHIt LAM VI~C
D~i hQi c8 dong thmrng nien nam 2021

- Can cir Luat Doanh nghiep s6 59/2020lQH14 ngay 17/6/2020 cua Quoc h9i
Nurre Cong Hoa xs H9i Chu Nghla Vi~t Nam;

- Can cir DiSu l~ Cong ty C6 phan Cong ty c6 phan C~p thoat mroc BSn Tre
hien hanh,

Nh~m dam bao Dai hoi c6 dong thirong nien Cong ty C6 phan C~p thoat mroc
BSn Tre nam 2021 di~n ra thanh cong t6t dep, H9i d6ng quan tri X:lYdung quy che,
nguyen t~c lam viec, ling xu, biSu quyet trong Dai hoi nhu sau:

I. Ml)C ntcn.
- Dam bao trinh tir, nguyen t~c ling xu, biSu quyet tai Dai h9i c6 dong thuong

nien cua Cong ty C6 phan C~p thoat mroc BSn Tre di~n ra dung quy dinh va thanh
cong t6t dep,

- Cac Nghi quyet cua D?i h9i d6ng c6 dong thS hi~n y chi th6ng nh~t cua D?i
h9i c6 dong, dap ling nguy~n v<.mgquySn IQ'icua c6 dong va dung phap lu?t.

II. DOl TUQ'NG vA PH~M VI.

- D6i tuqng: T~t ca cac c6 dong, nguai d?i di~n (nguai duQ'cuy quySn) va khach
mai tham d\l' D?i h9i d6ng c6 dong thuemg nien Cong ty C6 ph~n C~p thoat nuac
BSn Tre dSu phai ch~p hanh, tU:lnthu cac quy dinh t?i Quy chS nay, DiSu l~ Cong ty
va quy dinh hi~n hanh cua phap lu?t.

- Ph~m vi ap dvng: Quy chS nay duQ'csu dVng cho vi~c t6 chlic D?i h9i c6 dong
thuang nien nam 2021 cua Cong ty C6 ph~n C~p thoat nuac BSn Tre.

III. GIAI THicH THU4-T NGU 1 TUVnLT TAT.

Cong ty

RUQT

BKS

BTC

DRUCD

D~i biSu

Cong ty C6 ph~n C~p thoat nuac BSn Tre

H9i d6ng Quan tri

Ban kiSm soat

Ban t6 chlic D~i h9i

D~i h9i d6ng c6 dong

C6 dong, nguai d~i di~n (nguai duQ'cuy quySn)

IV. NOI DUNG QUY CHE.

1.Di~u ki~n ti~n hanh D~i h{>icB dong
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- Dai hoi c6 dong Cong ty dircc tiSn hanh khi co s6 dai biSu tham du dai dien it
nh~t 51% c6 ph~n co quyen biSu quyet,

- Truong hQ'Pkhong co du s6 hrong dai bieu c~n, Dai hQi phai duoc trieu t~p lai
trong vong ba rmroi (30) ngay kS nr ngay du dinh t6 chirc DlIDCD l~n thir nh~t. Dai
hQi d6ng c6 dong trieu t~p lai chi diroc tien hanh khi co thanh vien tham du la cac dai
bieu dai dien cho it nhat 35% c6 phan co quyen biSu quyet.

- Truong hQ'P Dai hQi l~n thir hai khong duoc tiSn hanh do khong co du s6 dai
bieu c~n thiet, Dai hQi d6ng c6 dong l~n tlnr ba co thS duoc trieu t~p trong vong hai
rmroi (20) ngay kS tu ngay dVdinh tiSn hanh D:;tihQi l~n hai, va trong truOng hQ'Pnay
D:;tihQi duQ'ctiSn hanh khong ph\l thuQc vao s6 luqng d:;tibiSu tham dv va duQ'ccoi
la hQ'Pl~ va co quYSnquySt dinh t~t ca cac v~n dS rna D:;tihQi d6ng c6 dong l~n thil
nh~t co thS phe chu~n.

2. Di~u ki~n cB dong tham dlf D~i hQi.
Ok c6 dong cua Cong ty theo danh sach ch6t dSn hSt ngay 08/6/2021 dSu

co quySn tham dv D:;tihQi d6ng c6 dong; co thS trvc tiSp tham dV ho~c uy quySn
cho d:;tidi~n cua minh tham dV. TruOng hQ'pco nhiSu han mQt nguoi d:;tidi~n theo
uy quySn duQ'ccu tham dV thi phai xac dinh C\lthS s6 c6 ph~n va s6 phiSu b~u cua
m6i nguoi d:;tidi~n.

3. Khach moi t~i D~i hQi

- La cac chilc danh quan ly cua Cong ty, khach mai, thanh vien trong BTC D:;ti
hQikhong phai la c6 dong Cong ty nhung duQ'cmoi tham dVD:;tihQi.

- Khach moi khong tham gia phat biSu t:;tiD:;tihQi (tm truOng hQ'PduQ'cChu t9a
D:;tihQimoi, ho~c co dang kY truac vai BTC D:;tihQi va duQ'cChu t9a D:;tihQi d6ng
y).

4. D~i bi~u tham dlf D~i hQi phiii tuan thn

- Dung gio, trang ph\lc lich sv, trang tr9ng, tuan thu vi~c kiSm tra an ninh, y tS
(nSu co), gi~y to tuy than ... theo yeu c~u cua BTC D:;tihQi.

- Nh~n h6 sa tai li~u, gi~y to ph\lc V\l D:;tihQi t:;tibQ ph~n don tiSp truac hQi
truOng D:;tihQi.

- C6 dong d@nmUQnco quySn dang kY ngay, sau do co quy~n tham gia va biSu
quy@tngay t:;tiD:;tihQi. Chu t9a khong co trach nhi~m dUng D:;tihQi dS cho c6 dong
dSn mUQndang kY tham dv; k@tqua biSu quy@tcac v~n d~ da duQ'c ti@nhanh biSu
quy@ttruac khi d:;tibiSu do d@ntham dVse khong bi anh hucmg.

- DS di~n tho:;ti0 chS dQ rung ho~c t~t may, khi c~n D:;tibiSu co thS dam tho:;ti
ben ngoai hQi truOng lam vi~c.

- Tuan thu cac quy dinh cua BTC, cua Chu t9a di~u hanh D:;tih9i.

- TruOng hQ'Pco d:;tibiSu khong tuan thu nhUng quy dinh v~ kiSm tra ho~c cac
bi~n phap, quy dinh noi tren, Chu tQa sau khi xem xet m9t cach c~n trQng, co thS tu
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ch6i hoac moi dai bieu noi tren khoi noi diSn ra Dai hoi dS dam baa Dai hoi diSn ra. . . . . .
mot each binh thuong thea chuang trinh kS hoach,

5. Chu toa Dai hoi. . .
- Chu tich HDQT se la chu toa diSu hanh Dai hoi. Truong hQP Chu tich vang

mat hoac tarn thai mfit kha nang lam viec thi cac thanh vien con lai b~u mot ngiroi
trong s6 ho lam chu toa cuoc hop; tnrong hQPkhong co nguoi co thS lam chu toa thi
thanh vien HQi d6ng quan tri co chirc V\1 cao nhat dieu khien dS Dai hQi dong c6 dong
b~u chu toa cuoc hop trong s6 nhimg nguoi du hQPva nguoi co s6 phieu b~u cao nh~t
lam chu toa cuoc hop.

- Nhiem vu va quyen han cua chu tQa:

+DiSu hanh cong vi~c cua D';lihQi thea chuang trinh, quy chS lam vi~c cua D';li
hQi.

+ Phan cong, gi&i thi~u d';li di~n thanh vien HDQT, Ban KiSm saM Cong ty
trinh bay cac baa caa t';liD';lihQi

+ Gi&ithi~u thanh ph~n Ban kiSm phiSu dS D';li hQi biSu quySt.

+ Gi&ithi~u thanh ph~n Ban chu tQadS D';li hQi biSu quySt.

+ Chu tQa cu hai nguai lam thu ky l~p bien ban hQpD';lihQi d6ng c6 dong.

+Hu&ng dfin cac d';libiSu thaa lu~n.

+ Trinh cac nQi dung va kSt lu~n nhfrng v~n dS c~n thiSt dS D';lihQi biSu quySt.

+ Tra lai va ghi nh~n nhfrng v~n dS thuQc nQi dung chuang trinh dii duQ'cD';li
hQi thong qua.

+ Phe chu§.n, ban hanh cac van ban, kSt qua, bien ban, nghi quySt cua D';li hQi
sau khi kSt thuc D';lihQi.

6. ThU' ky I>~i hQi

- Nhi~m V\1 va quySn h';ln:

+Ghi chep d~y du, trung thvc nQidung D';lihQi.

+TiSp nh~n phiSu dang ky phat biSu cua d';libiSu.

+ L~p bien ban hQp d';lihQi d6ng c6 dong.

+ H6 trQ'Chu tQa cong b6 thong tin lien quan dSn cUQchQPDHDCD va thong
baa dSn cac c6 dong thea dung quy dinh phap lu~t va DiSu l~ Cong ty.

, - ~hu, tQav~ thu kY D';lihQi d6ng c6 dong co quYSnthvc hi~n cac bi~n phap c~n
thiet de dieu khien cUQchQPmQt cach hQP ly, co tr~t tv, dung thea chuang trinh dii
duQ'cthong qua va phan anh duQ'cmang mu6n cua da s6 nguai dv hQp.

7. Ban ki~m phi~u

- Ban kiSm phiSu g6m nhfrng d';libiSu chinh th{rc tham dVD';lihQi va khong co
ten trang danh sach {rng cu vien (khi b~u cu) do Chu tQa gi&i thi~u (khong qua 06
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nguoi) d~ Dai hoi thong qua bi~u quyet bang each gio the bieu quyet,

- Nhiern vu cua Ban ki~m phieu:

+ Ph6 biSn nguyen tac, th~ l~, huang d~n each thirc bi~u quyet.

+ Ki~m va ghi nhan phieu bi~u quyet, l~p bien ban ki~m phieu, cong b6 kSt
qua; chuyen bien ban cho Chu toa phe chuan kSt qua bieu quyet, kSt qua b~u cu.

8. Ph at bi~ll t~i f)~i hQi

- Dai bi~u tham du dai hQi khi muon phat bi~u y kiSn phai diroc S\Idang y cua
Chu toa Dai hoi. Dai bieu phat bi~u ngan gon va t~p trung vao dung nhtrng noi dung
trong Him c~n trao d6i, phu hop voi noi dung chuang trinh da diroc Dai hQi thong
qua hoac gui y kiSn bang van ban cho Thir ky dai hQi t6ng hqp bao cao Chu t9a.

- Chu t9a D?i hQi se s~p xSp cho d?i biSu phat bi~u thea thu t\I dang kY, dang
thai giai dap cac th~c m~c cua c6 dong t?i D?i hQi ho?c ghi nh~n tra lai sau b&ng
van ban.

9. Th~ l~ bi~ll qlly~t t~i f)~i hQi

a) Cac quy tljnh chung
M6i d?i bi~u dSn tham d\I D?i hQi se duqc Ban t6 chuc phM tf\ICtiSp:

- MQt (01) "Phi~ll bi~ll qlly~t" mall vang co ghi ten c6 dong / nguai d?i di~n;
s6 c6 ph~n co quySn bi~u quySt; rna s6 bi~u quySt; co dong dfiu treo Cong ty tren goc
trai. PhiSu llC1Ydung d~ thong qua Chuang trinh D?i hQi, Quy chS lam vi~c t?i D?i
hQi, thanh ph~n Ban ki~m phiSu, Bien ban va Nghi Quyst D?i hQi.

- MQt (01) "Phi~ll bi~ll qlly~t" mall xanh co ghi rna bi~u quySt; co dong dfiu
treo Cong ty tren goc trai. PhiSu nay dung d~ thong qua cac bao cao va ta trinh t?i
D?i hQi (cach ghi thea huang d~n ben duai phiSu).

b) Cach thuc biiu quyit

- TUng vfin dS duqc dua ra truac D?i hQi thuQc th§.m quYSn cua DlIDCD dSu
duqc xin y kiSn thea trinh t\I sau:

+Tan thanh vai nQi dung vua duqc dS trinh;

+Khong tan thanh vai nQidung vua duqc dS trinh;

+Khong co y kiSn vai nQi dung vua duqc dS trinh.

- Khi tiSn hanh bi~u quySt t?i D?i hQi, d?i bi~u tiSn hanh bi~u quySt thong qua
cac nQidung bfug mQt trong hai hinh thuc sau:

+ D?i bi~u biSu quySt b&nghinh thuc gia PhiSu biSu quYStmau vang: Khi biSu
quySt b&n,ghir:b thuc, gia PhiSu bi~u quySt, d?i bi~u gia cao PhiSu bi~u quySt, m?t
truac Phieu bieu quyet phai duqc gia cao huang vS phia Chu t9a. Thanh vien Ban
ki~m phiSu ghi nh~n s6 phiSu bi~u quySt cua tUng d?i bi~u d6ng y, khong d6ng y.
PhiSu nay dung dS thong qua cac vfin dS c~n biSu quYStt?i D?i hQi tm cac Bao cao va
Ta trinh.



5. '
+ Dai bieu bieu quyet bang hinh thirc diSn van Phi~u biSu quyet mau xanh: U6i

voi tirng nQi dung, dai biSu Iva chon 01 trong 03 phuong an "Tim thanh", "Khong tan
thanh", "Khong co y ki~n" bang each danh d~u "X" van 0 tuong trng diroc in s~n
trong phieu biSu quyet. Sau khi hoan t~t cac noi dung c~n biSu quyet cua Dai hoi, dai
biSu giri phieu bieu quyet vS thung phieu da duoc niem phong tai Dai hoi. Phi~u nay
dung dS thong qua cac Bao cao va TO' trinh Dai hQi.

e) Tinh hop l~ ciia phi~u bi~u quyet

- Phiiu biiu quyet hop I?: la phieu thea m~u in s~n do Ban t6 chirc phat ra,
khong t&yxoa, CC;lOsua, khong vi~t them noi dung nao khac ngoai quy dinh cho phieu
nay, phai co chfr kY va hQten d~y du duQ'cvi~t tay cua dC;libiSu tham dV.

Tren phi~u biSu quy~t, nQi dung biSu quy~t (bao ca~, tatrinh) la hQ'Pl~ khi dC;li
biSu danh d~u chQn 01 trong 03 0 vuong biSu quy~t. NQi dung biSu quy~t khong hQ'P
l~ la nQidung khong dung thea quy dinh cua nQidung biSu quy~t hQ'Pl~.

- Phiiu biiu quyit kh6ng h9P I?: la phi~u biSu quy~t co ghi them cac nQi dung
khac, phi~u khong thea m~u in s~n do Ban t6 chuc phM ra, khong co con d~u cua
cong ty, ho~c phi~u co t&yxoa, CC;lOsua, khong co chfr kY va hQ ten d~y du cua dC;li
biSu. Khi do, t~t ca cac nQi dung biSu quy~t tren phi~u biSu quy~t la khong hQ'Pl~.

d) TItJ l¢ biJu quyit

- Cu 01 (mQt) c6 ph~n tuong duong v6i mQt quySn biSu quy~t. M6i C6 dong /
ho~c dC;lidi~n thea uy quySn cua c6 dong tham dVdC;lidi~n cho mQt ho~c nhiSu quySn
biSu quy~t se duQ'cc~p 01 (mQt) phi~u biSu quy~t mau yang va mQt (01) phi~u biSu
quy~t mau xanh.

- TC;lingay ch6t danh sach c6 dong (ngay 08/6/2021) t6ng s6 c6 ph~n cua Cong
ty la: 29.400.000 c6 ph~n tuong duong v6i 29.400.000 quySn biSu quy~t.

tl) Glti nltljn kit qua biJu quyit

- TC;liUC;lihQi,UC;lihQi dang c6 dong se thong qua Ban KiSm phi~u.

- Ban kiSm phi~u co nhi~m V\l kiSm d~m, thu, ghi nh~n vi~c thvc hi~n biSu
quy~t.

- Ban KiSm phi~u se kiSm tra s6 phi~u tan thanh, khong tan thanh, khong co y
ki~n cua timg nQi dung; chiu trach nhi~m ghi nh~n va bao cao k~t qua kiSm phi~u
biSu quy~t tC;liUC;lihQi dang c6 dong.

e) Ty l¢ t6i tltiJu can d{lt dU'f)'cklti biJu quyit

- U6i v6i quy~t dinh vS sua d6i, b6 sung UiSu l~ cong ty phai duQ'c s6 dC;libiSu
dC;lidi~n it nh~t 65% t6ng s6 quySn biSu quy~t cua t~t ca dC;libiSu dVhQp ch~p thu~n.

- U6i v6i cac v~ dS con IC;li,phai duQ'cs6 dC;libiSu dC;lidi~n it nh~t 51% t6ng s6
quySn biSu quy~t cua t~t ca dC;libiSu dVhQpch~p thu~n.

10. Bien ban va Nghi Quy~t I>~i hQi dang eB dong thU'(rng nien
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- Bien ban va Nghi quyet hop Dai hQi d6ng c6 dong thirong nien phai lam xong
va thong qua tnroc khi kSt thuc cuoc hQP.

- Bien ban va nghi quyet hop Dai hoi dong c6 dong thuong nien diroc luu gifr tai
Cong ty C6 phan C~p thoat mroc BSn Tre va se diroc dang tai tren Website cua Cong
ty.

v. THT!C HI.¢N.

- T~t ca cac dai bieu, ngiroi dai dien, dai biSu tham du Dai hQi co trach nhiem
tuan thu d~y du cac noi dung da quy dinh tai quy chS nay, cac quy dinh, noi quy, quy
chS quan ly hien hanh cua cong ty va cac quy dinh phap luat co lien quan.

- Nguoi trieu t~p Dai hQi d6ng c6 dong co quyen:

+ Yeu c~u t~t ca ngiroi du hop chiu Sl,l'kiSm tra ho~c cac bi~n phap an ninh
khac;

+ Yeu c~u co quan co th~m quySn duy tri tr~t tl,l'cUQchQp; trvc xu~t nhfrng
nguai khong tuan thu quYSn diSu hanh cua chu tQa, c6 y gay r6i tr~t tl,l',ngan can
tiSn triSn binh thuemg cua cUQchQp ho~c khong tuan thu cac yeu c~u vS kiSm tra an
ninh ra kh6i cUQchQpDH:E>CD.

- Cac nQi dung khong dUQ"cquy dinh chi tiSt tliliquy chS nay thi th6ng nh~t ap
dVngthea quy dinh tliliDiSu l~ cong ty va cac van ban Lu~t hi~n hanh cua Nha nuac .

Quy chS nay se chinh thuc co hi~u ll,l'Cva dUQ"Cap dVng tliliDlilihQi c6 dong
thuemg nien nam 2021 cua Cong ty C6 ph~n C~p thoat nuac BSn Tre sau khi dUQ"cs6
c6 dong dC;lidi~n it nh~t 51% t6ng s6 c6 ph~n co quYSnbiSu quYStcua cac c6 dong va
dC;lidi~n c6 dong dl,l'hQp ch~p thu~n.

Cac c6 dong, thanh vien Ban T6 chuc DC;lihQi d6ng c6 dong thuemg nien nam
2021 Cong ty C6 ph~n C~p thoat nuac BSn Tre chiu trach nhi~m thi hanh./.



CONG TY CO PHAN
cAp THOAT NUaC BEN TRE

s6: O?/BC- HDQT

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM. . .
DQc l~p - TV do - H~nh phuc

Bdn Tre, ngay 26 thdng 6 ndm 2021

BAocAo
K~t qua hoat d(}ng ella H(}i dAng quan tr] nam 2020

va djnh huong trong Him hoat d(}ng nam 2021

Kinh tlnra Dai hoi dong c6 dong!

Thuc hien theo DiSu l~ t6 chirc va hoat dong cua Cong ty c6 phan cfip thoat mroc
BSn Tre; Nghi quyet cua Dai hoi d6ng c6 dong thuong nien nam 2020, HQi d6ng quan
tri bao cao Dai hoi d6ng c6 dong thuong nien vS hoat dong cua HQi d6ng quan tri
trong nam 2020 va kS hoach hoat dong nam 2021 nhir sau:

I. KET QuA H04T I)()NG NA.M 2020

1.Thanh phfin ella H(}i dAng quan tr]

Nam 2020 HQi dong quan tri gom cac thanh vien nhir sau.

sa Ty l~% co
TT HI} va Ten Chucv\l C8 phAn s6'hfru, sa c8 phAn quy~n bi~u

d~i di~n quy~t

- Ca nhan 37.590 0,128
01 Nguy~n Thi Di~m Chu tich - DC;lidi~n UBND

Phugng HDQT tinh B~n Tre 14.994.000 51,00

TVHDQT- - Ca nhan 7.770 0,026
02 Trftn Hung - DC;lidi~n UBNDT6ng GD

tinh B~n Tre 3.822.000 13,00
03 Tdn Thanh Binh TVHDQT- - Ca nhan 6.300 0,021

Ph6 TGD

04 Phan Dinh Tan TVHDQT - DC;lidi~n Cty
4.410.000 15,00TNHH Hoin Cftu

Nguy~n Thi Kim - DC;lidi~n Cty CP
05 TVHDQT Cfrpthoat nuac 5.109.510 17,38Phugng

Thuy Anh

2. Ho~t d(}ng ella H(}i dAng quan tri

2.1 rang kit cac CU9C h(Jpva cac Nghj quyit / Quyit iljnh cua HlJQT.

Trong nam 2020, HDQT da:t6 chuc 08 phien h9P (g6m 03 phien h9P trvc tiSp va
05 phien h9P thong qua hinh thuc g6p y kiSn, trao d6i, th6ng nhfit qua email).vai20
Nghi qUYStva QuySt dinh dugc ban hanh d6i vai cac vfin dS thuQc th&m quySn cua
HDQT, cac phi en h9P c6 sv tham gia cua Ban KiSm soat, NQi dung cac cUQch9P dU9'C
chu&n bi d~y du, chu dao va lien quan thiSt thvc dSn cac m~t ho?t dQng SXKD cua
Cong ty. HDQT thuemg xuyen giam sat ho?t dQng cua Cong ty theo dung vai dinh
huang kS ho?ch chiSn lugc dS ra thong qua cac nQi dung ket lu~n chi d?o, cac cUQc
lwp, chuung trinh lam vi~c.
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2.2 vJ hoa: tl{Jngcua HDQT, cdc thitnl: vien HDQT.

Tung thanh vien lIDQT da thuc hien d~y du chirc nang va nhiem vu theo DiSu l~
cua Cong ty, Quy chS t6 chirc hoat dQng cua lIDQT Cong ty va quy dinh cua phap
luat, dam bao hieu qua chung cua lIDQT; thuc hien giam sat viec trien khai cac hoat
dong san xu~t kinh doanh, cac nhiem vu trong tam cua Cong ty da duoc Dai hoi dong
c6 dong giao.

lIDQT da phoi hop chat che, kip thai, thirong xuyen voi Ban T6ng Giam d6c dieu
hanh va Ban kiern soat trong viec chi dao thuc hien theo dung quy dinh cua Dai hoi
d6ng c6 dong thuong nien nam 2020 voi mot s6 cong viec chinh nhu sau:

T6 chirc Dai hoi d6ng c6 dong thuang nien nam 2020 d~ thong qua cac nQi dung
thuQc th~m quYSn cua DHCD, ra Nghi quySt dS Ban diSu hanh lam din cu triSn khai
th\Tchi~n; t6 chuc D~i h<)id6ng c6 dong b~t thuang (thang 1112020) dS b~u lIDQT,
BKS nhi~m ky 2020 - 2025 (do nhi~m kY I da man h~n 5 nam)

- Can cu Nghi quySt DlIDCD da thong qua vi~c b6 nhi~m chuc danh Chu tich
lIDQT nhi~m ky 2020 - 2025 d6i v6i ba NguySn Thi DiSm Phugng; thong qua b6
nhi~m chuc danh T6ng Giam d6c Cong ty d6i v6i ong Tr~n Hung.

- Da chi d~o xay d\Tngva ban hanh Quy chS Chi tieu nQi bQ ap d\lng trong toan
Cong ty; can cu Lu~t Doanh nghi~p (m6i) co hi~u l\Tcthi hanh tir ngay 01/0112021 va
cac van ban huong d~n thi hanh co lien quan da chi d~o xay d\fllg cac d\Tthao: sua d6i,
b6 sung DiSu l~ Cong ty; Quy chS nQi bQ vS quan tri cong ty; Quy chS ho~t dQng cua
HDQT; Quy chS ho~t dQng cua Ban KiSm soat nhi~m ky 2020 - 2025;

- Nghien cuu, thao lu~n va cho y kiSn chi dc;tokip thai cac dS xu~t cua Ban T6ng
Giam d6c diSu hanh;

- Hang quy da danh gia kSt qua ho~t dQng SXKD thong qua Bao cao tai chinh da
dugc kiSm toan dQCl~p soat xet;

- Da chi d~o th\Tchi~n cong b6 thong tin ap d\lng d6i v6i Cong ty d~i chung quy
rna 16n dung quy dinh;

2.3. Cong tac Gitim sat, chi tlflo Ban tliJu hanh.

- Nam 2020, H<)id6ng quan tri da th\TChi~n t6t chuc nang giam sat cong tac quan
ly, diSu hanh cua Ban diSu hanh Cong ty. Cong tac giam sat dugc duy tri thuang
xuyen va ch?t che, dam bao ho~t d<)ngcua Cong ty 6n dinh, an toan, tuan thu theo quy
dinh cua phap lu~t, d~t dugc kS hoc;tchdo HQi d6ng quan tri va Dc;tihQi d6ng c6 dong
dS ra.

- Chu tich lIDQT, cac thanh vien HQi d6ng quan tri kiem nhi~m trong Ban diSu
hanh co trach nhi~m tham d\Tcac cUQch9P giao ban dinh ky cua Ban diSu hanh nen
HQi d6ng quan tri luon n~m r5 tinh hinh ho~t dQng cua Cong ty va co S\Tph6i hqp t6t
v6i Ban diSu hanh dS dua ra cac dinh huong, chiSn lugc dung d~n, kip thai, hi~u qua.

- Ban diSu hanh hoan thanh t6t vai tro diSu hanh ho~t d<)ngsan xu~t kinh doanh
cua Cong ty theo dung dinh huang va chi d~o cua H<)id6ng quan tri, nghi qUYStD~i
hQi d6ng c6 dong. Cong ty hoc;ttdQng 6n dinh tren co sa tuan thu Lu~t Doanh nghi~p,
Lu~t chUng khoan va cac quy dinh khac cua phap lu~t, dam bao tinh cong khai minh
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bach; tinh hinh tai chinh lanh manh; hoat dong san xuat kinh doanh di doi voi bao v~
moi truong; hoan thanh nghia vu d6i voi Nha mroc; lam t6t trach nhiem cua doanh
nghiep voi xa hoi; 6n dinh viec lam, dam bao thu nhap cho ngiroi lao dong.

3. K~t qua ta clnrc tlnrc hi~DNgh] quyet DHDCD thufrng nien Dam 2020.

3.1. Kit qua thifc hien ki hooch SXKD nlim 2020

Can cir Nghi quyet s6 161INQ-UfIDCU ngay 20 thang 6 nam 2020 cua Dai HQi
dang c6 dong, fIDQT da chi dao Ban diSu hanh Cong ty n6 lire hoan thanh t~t ca cac
chi tieu kS hoach kinh doanh da duoc da duoc Dai hQi dang c6 dong thong qua. USn
31112/2020, kSt qua mot s6 chi tieu chinh dat duoc nhtr sau:

- San hrong mroc san xuat: 25.014.593 m31 23.750.000 m'; dat 105,32% so voi kS
hoach narn, so vai cling ky d(;tt98,67%;

- San luqng Nuac ghi thu: 19.496.374 m31l9.000.000 m3; d(;tt 102,6% so vai kS
ho(;tchnam, so vai cling ky tang 7,12%;

- T6ng doanh thu: 197.229 tri~u dang 1 196.000 tri~u dang; d(;tt100,6% so vai kS
hO(;tchnam; so vai cling ky d(;tt98,7%;

- Lqi nhu~n truac thuS: 64.345 tri~u dang 150.000 tri~u dang; d(;tt128,69% so vai
kS hO(;tchnam, so vai cling ky d(;tt91,9%;

- Lqi nhu~n sau thuS: 58.514,5 tri~u dang 1 43.500 tri~u dang; d(;tt 134,51% so
v6i kS ho(;tchnam; so vai cling kY d(;tt95,6 %;

- NQp ngan sach: 15.828 tri~u d6ng; d(;tt100% so kS hO(;tch;

- Ty l~ nuac th~t thoat: 22,06 % 120%; tang 2,06 % so vai kS ho(;tchnam; so vai
cling ky tang 1,23 %;

- Phat tri@nkhach hang mai: 4.078/4.000 khach hang; d(;tt101,9% so vai kS ho(;tch
nam; so vai cling ky d(;tt67,05%;

- Thay TLK: 16.240 cai1l5.000 cai; d(;tt108,3% so vai kS ho(;tchnam, so vai cling
ky tang 62,9%.

- Lqi nhu~n sau thuS chua phan ph6i : 67.334,5 tri~u d6ng;

Trong do:

+LN chua phan ph6i nam 2019 chuy@nsang: 8.820 tri~u dang

+ LN chua phan ph6i nam 2020: 58.514,5 tri~u d6ng

- Ty l~ chi tra c6 tuc nam 2020: 9%, d(;tt100% so vai Nghi quYSt (da t(;tmling c6

tuc 5%, con l(;ti4% se chi tiSp sau U(;tihQi c6 dong).

- Thu nh~p tiSn luang binh quan Cllanguai lao dQng: 8,6 tri~u d6nglnguai/thang.

3.2. Quan If van va ta; san

HQi d6ng quan tri ph6i hgp cling Ban KiSm soat, KiSm toan dQc l~p kiSm tra,
giam sat vi~c thl,l'chi~n quan ly doanh thu, chi phi, tai san, vi~c thl,l'chi~n chS dQ kS
toan t(;tiCong ty ch~t che, dung quy dinh Cllaphap lu~t.
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----------- - - - - - - .

- T6ng tai san tai thai diSm 31/12/2020 :

- T6ng nguon v6n tai thai diem 3111212020:

Trong d6 von chu sa hfru:

- V6n Di~u l~ Cong ty thai diem 31112/2020:
3.3. Chi tra eBtuc nam 2020

Dil thirc hien dung Nghi quyet Dai hoi d6ng c6 dong nam 2020 (nhir bao cao cua
T6ng Giam doc),

4. Bao cao v~ ti~n IU'O'ng,thu lao, ti~n thmrng ciia HDQT, BKS, Nguiri quan
Iy Cong ty chuyen trach va nguoi quan Iy Cong ty khong chuyen trach narn 2020.

Trong nam, cac thanh vien HQi d6ng quan tri chuyen trach diroc tra tien hrong,
thanh vien khong chuyen trach duoc tra thu lao d~y du thea Nghi dinh s6 53/2016/NI)
CP ngay 13/6/2016 cua Chinh phu quy dinh v~ lao dong, ti~n luong, thu lao, ti~n
thuang d6i v6'i Cong ty c6 ph~n c6 v6n g6p chi ph6i cua Nha nu6'c va Nghi quySt cua
D~i hQi d6ng c6 dong nam 2020; C\l thS:

525.456 trieu dong,

525.456 trieu d6ng.

392.251 trieu dong,

294.000.000.000 dong,

4.1. Ti~n IU'O'ng,ti~n thU'(Yngeua NgU'iYiquan Iy eong ty ehuyen traeh, thn lao
eua thanh vien HDQT, BKS khong ehuyen traeh

S6 Ti~n lu-O'ng,thu-ong, tho lao

S6 Chrrcvl,l lU-Q1lg Ti~n lu-O'ng
Ti~n thu-ong

TAng cQng
(ngu-iriJ Tho lao (dBng/nam)TT
nam) (Binh quan

(dBng/thang) (dBng/ nam)dBJ!gI thang)
Nguai qufm 1y

1 Cong ty 06 232.579.860 - 349.475.376 3.140.433.702
chuyen tnich
Thanh vien

2 HDQT khong 02 - 10.000.000 - 120.000.000
chuyen tnich
Thanh vien

3 BKS khong 02 - 9.000.000 - 108.000.000
chuyen tnich

* Nguai quan ly Cong ty chuyen trach g6m: 01 Chu tich HDQT, 01 Truang Ban
ki6m soat,OI T6ng Giam d6c, 02 Ph6 T6ng Giam d6c va 01 kS toan truang.

4.2. Ti~n IU'O'ng,thn lao, ti~n thU'O'ngTang Giam dae nam 2020.

S6
NQidung DVT Ghi tri (d6ng/nam) Ghi chuTT

1 Tien luang Tong Giam doc Dong 504.000.000

2 Tien thucmg Tong Giam doc " 63.000.000

3 Thu lao nhi~m v\lla thanh " Tong Giam d6c khong
vien HDQT c6 thu lao TV HDQT.

5. V~ vi~e h.ra ehQn dO'nvi ki~m toan dQe I~p bao eao tiii ehinh nam 2020.
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Theo Uy quyen cua Dai h(>i d6ng e6 dong, Hoi d6ng quan tri dff hra chon Cong ty
TNHH KiSm toan va Tu v~n Chu~n Viet Ia dan vi kiSm toan Bao cao tai chinh nam
2020 cua Cong ty, dan vi kiSm toan dff thirc hien t6t cong tac soat xet BCTC 6 thang
va kiSm toan BCTC nam dung thai gian, dung thai han thea quy dinh,

* Danh gia chung v~ k~t qua hoat dt}ng ella Cong ty trong nam 2020
Trong nam qua, mac du d6i mat voi tinh hinh xam nhap man diSn ra r~t gay g~t,

nhung voi n6 hrc cua cac c~p quan Iy cung toan thS CNVC-LD Cong ty dff giup cho
19inhuan sau thue cua Cong ty dat 134,51% so voi kS hoach. DiSu nay cho th~y diroc
hieu qua hoat dong cua HDQT, Ban diSu hanh Cong ty, Cong ty v~n duy tri dugc tr~ng
thai tieh C\fCva hoan thanh t6t cac chi tieu kS ho~ch dugc D~i h(>id6ng c6 dong giao
pho. Ben c~nh do, cac chi phi c6 dinh nhu kh~u hao, quan Iy, ban hang, .. chi tang it
trong khi do Iffiyay giam han so vai nam truac; cac chi phi thea san IUQ'Ilgnhu PAC
cling giam nha vi~c ap d\lng quan Iy ky thu?t, cong ngh~ maioV~n dS th~t thoat nuac
r~t dugc quan tam kiSm soat nhung do tac d(>ngxam th\fc duang 6ng boi nuac m~n
(d~n dSn S\f e6 6ng bS nhiSu), m(>tphfrn th~t thoat do cac cong trinh chinh trang do thi
gay bS 6ng, m(>tphfrn nuac c~p cho khong thu tiSn (trong thai gian h~n m~n) lam cho
ty l~ nuac th~t thoat nuac nam 2020 Ia 22,06%, tang 2,06% so vai Nghi quySt.

Nhin chung, Cong ty dff t?P trung kh~c ph\lc m9i kho khan, h~n chS dS dam bao
ch~t IUQ'Ilgngu6n nuac ph\lc V\l cho san xu~t va sinh ho~t dSn cac khu cong nghi~p,
khu dan cu tren dia ban tinh BSn Tre. Cac khoan doanh thu va chi phi trong qua trinh
ho~t d(>ngdSu ra rang, minh b~ch. Vi~c cham 10 cho nguai lao d(>ngcling dugc Cong
ty C6 phfrn C~p nuac BSn Tre th\fc hi~n t6t, gop phfrn gifr vfrng tiSn d(>va hoan thanh
t6t kS ho~ch dffdS ra trong nam 2020.

II. DJNH HUONG TRQNG TAM HO~T DQNG CVA HDQT NAM 2021.

Nam 2021 ho~t d(>ngSXKD cua Cong ty phai d6i m~t vai nhfrng kho khan thach
thuc lan, ngu6n nuac dung cho san xu~t cho cac nha may chinh cua Cong ty va cac chi
nhanh tn,rc thu(>c dSu bi nhiSm m~n, thai gian nhiSm m~n keo dai; trach nhi~m cua
Cong ty d6i vai khach hang la r~t lan, nh~t la cac khach hang dung nuac s~ch lam
nguyen li~u cho san xu~t.

Quan tri~t chu truang cua Tinh uy, UBND tinh la khong dugc c~p nuac m~n cho
nhan dan, day Ia m~nh l~nh d6ng thai cling la trach nhi~m phai th\fc hi~n cua doanh
nghi~p cung c~p nuac chu ySu cua tinh. Vi~c tim ngu6n nuac ng9t dS xu Iy ra nuac
s~ch, d~t chu~n ho~c su d\lng giai phap cong ngh~ dS giai quySt v~n dS nuac m~n sao
cho co hi~u qua Ia trach nhi~m, Ia quYSt tam rna t~t ca thanh vien HDQT, Ban diSu
hanh Cong ty cfrn d~t bi~t quan tam.

Tren tinh thfrn do, nam 2021 H(>id6ng quan tri se t?P trung m(>ts6 m~t ho~t d(>ng
chu ySu nhu sau:

1. TiSp t\lC dinh huang cho S\fphat triSn cua Cong ty thea huang ph~n d~u nam
sau tang truang han nam truac, kh~c ph\lc m9i kho khan dS Hinh d~o Cong ty th\fc
hi~n dung m\lc tieu phat triSn, dam bao hai hoa Iqi ich cua khach hang, cua cac c6
dong. T?p trung xay d\l'llg chiSn lugc c~p nuac cho giai do~n 5 nam 2021 - 2025 va
tfrmnhin dSn nam 2030.
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2. Quyet li~t trong viec thirc hien cac giai phap neu tai KS hoach SXKD nam
2021 rna T6ng giam doc Cong ty da trinh bay tnroc Dai hoi d@hoan thanh dat va virot
cac chi tieu chu ySu nam 2021 trinh Dai hQi d6ng c6 dong thong qua:

- San hrong mroc ghi thu: 19.886.000m3

- T6ng doanh thu: 213.000 trieu d6ng

- Loi nhuan sau thue: 36.200 trieu d6ng

- C6 tire: 9 % v6n dieu l~.

3. TiSp tuc nghien ciru, chu dong dS xu~t voi UBND tinh va cac nganh clnrc nang
trong viec dfiu ur xay dung cong trinh phong chong han man; d~y manh thuc hien cac
phuong an mua nguon mroc ngot d@cung c~p cho dia ban phuc vu cua Chi nhanh
Giong Trom da ky kSt vS nguyen t~c. Manh dan chon giai phap cong ngh~ t6i uu nh~t
d@dam bao cho ch~t lugng nuac c~p cho cac doanh nghi~p san xu~t, cho nhu cfiu su
d\lng nuac ngQt t6i thi@u cua t~t ca khach hang nSu bi nhi@m m~n rna cac giai phap
cong trinh chua phcit huy hi~u qua.

4. Lanh d~o xay dlJng phuang an gia nuac cho lQ trinh 5 nam tnJ len, co tinh toan
dfiy du cac ySu t6 dfiu vao dam bao nguyen t~c tinh dung, tinh du chi phi gia thanh
thea quy dinh, trinh cac nganh chuc nang th~m dinh, phe duy~t (hoan chinh trong nam
2021 d@ap d\lng dugc vao dfiu nam 2022 tra di).

5. TiSp t\lC dfiu tu cai t~o, nang c~p h~ th6ng c~p nuac, ki@msoat t6t nh~t ch~t
lugng nuac; cai t~o, sua chua, thay thS cac tUYSn6ng cli (6ng s~t, trang kern) lam anh
huang dSn ch~p luqng nuac c~p, dS xi b@lam tang ty l~ nuac th~t thoat; (rng d\lng
khoa hQc, cong ngh~ thong tin trong quan ly va v~n hanh h~ th6ng c~p nuac, ph~n d~u
d@ty l~ th~t thoat nuac nam 2021 b~ng ho~c th~p han kS ho~ch dS ra;

6. D~y m~nh cong tac tuyen truySn dSn khach hang thanh toan tiSn nuac khong
dung tiSn m~t, lanh d~o tri@nkhai thlJc hi~n t6t dS an, kS ho~ch da dugc ban hanh.

7. TiSp Wc chi d~o ki~n toan cong tac t6 chuc bQ may, dam bao yeu cfiu phan
quySn; phan c~p cho cac dan vi trong Cong ty d@cac dan vi chu dQng trong diSu hanh
san xu~t; thlJc hi~n diSu dQng, luan chuy@nvien chuc quan ly c~p truang, pho cac dan
vi trlJCthuQc d@t~o SlJd6i mai nh~m nang cao ch~t luqng trong cong tac quan trio

8. Tang cucmg cong tac ki@mtra, giam sat cua HDQT d@co chi d~o, dinh huang
thich hgp, hi~u qua d6i vai ho~t dQng cua Cong ty; co bi~n phap dQng vien, khuySn
khich kip thai nhUng ca nhan, t~p th@lam t6t nhi~m V\l; phat hi~n va xu ly kip thai
nhCing bi@uhi~n tieu ClJC,thiSu tinh thfin trach nhi~m. T~o diSu ki~n thu~n 19i cho
CNVC-LD hoan thanh t6t nhi~m V\ldugc giao.

Tren day 1£1Bao cao kSt qua ho?t d9ng nam 2021 va dinh huang tn;mg tam kS
ho~ch nam 2022 cua HQi d6ng quan trio Xin bao cao truac D~i h9i.

Tran trQng cam an!
NGQuANTRl
? TICH

No'i nhq.n:
Nhutren
-HDQT; BKS;TGD;
- Cae e6 dong Cong ty;
Luu: Thu kyo
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TRONG NAM, HDQT DA DUA RA cAe QUYET DINH, NGHI QUYET

sa s6 Nghj quyet / Ngay NQi dungTT Quyet djnh

Ve viec chot danh sach co dong thuc

01 S6 156INQ-HDQT 1913/2020 hien quyen tham du Dai hoi d6ng c6
dong thuong nien narn 2020 va tarn
ung c6 tire dot 1 nam 2019
VS viec huy ngay dang ky cu6i cling

02 S6157INQ-HDQT 2014/2020 dS thirc hien quyen tham gia DHDCD
thirong nien 2020
VS viec chot danh sach c6 dong thuc

03 S6 158INQ-HDQT 1215/2020 hien quyen tham du Dai hoi d6ng c6
dong thirong nien nam 2020
Ve viec thong qua sua doi bang

04 S6159INQ-HDQT 1215/2020 luang chuyen mon nghiep vu va chirc
danh cong viec cua nguoi lao dong
trong Cong ty
Ve viec thong qua danh sach Quy

05 S6 1601NQ-HDQT 12/5/2020 hoach va thuc hien luan chuyen, dieu
dQng c~p tnrong, pho cac dan vi true
thuoc giai doan 2020-2025

06 S61611NQ- 2016/2020 Dai hQi dong c6 dong thuong nien
DHDCD nam 2020

07 S6162INQ-HDQT 2516/2020 VS viec Iva chon dan vi kiSm toan
Bao cao tai chinh nam 2020

VS vi~c thong qua K~ ho~ch mua
08 S6163INQ-HDQT 2615/2020 s~m tai san v~t tu va D~u tu xay dvng

Co' ban nam 2020
Ve vi~c thong qua Ke ho~ch Lao

09 S6164INQ-HDQT 2616/2020 dQng- tiSn luang cua Cong ty nam
2020
VS vi~c phe duy~t quy tiSn luang,

10 S6165/NQ-HDQT 2616/2020 thli lao thvc hi~n cua Nguai quan ly
va Nguai lao dQng Cong ty nam 2019
Ve vi~c mua bao hiem nhan th9 cho

11 S6 166INQ-HDQT 0418/2020 Vien chu quan ly va nguai lao dQng
trong Cong ty C6 ph~n C~p thoat
nuac B~n Tre
Ve vi~c ban hanh Quy che ve mua,

ch~ dQ th\l huang Bao hiSm nhan th9
12 S6 167/QD-HDQT 26/8/2020 cho Vien chuc va Nguai lao dQng

trong Cong ty C6 ph~n C~p thoat
nuac B~n Tre
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Ve viec chot danh sach co dong thirc
13 s6 1681NQ-fIDQT 09110/2020 hien quyen tham du Dai h(_)id6ng c6

dong b<1tthuong nam 2020
VS viec thong qua thai gian va dia

14 s6 1691NQ-fIDQT 1011112020 diem t6 chirc Dai hoi d6ng c6 dong
bfit thirong nam 2020

IS S6011NQ- 20111/2020 Dai h9i d6ng c6 dong b<1tthirong
DfIDCD nam 2020

VS viec thong qua b6 nhiem chirc

16 S602INQ-fIDQT 23/11/2020 danh T6ng Giam doc Cong tyC6 phan, ,
Cap thoat mroc Ben Tre nhiem ky
2020-2025

VS viec thong qua b6 nhiem chirc

17 S603INQ-fIDQT 23/1112020 danh Chli tich fIDQT Cong tyC6
phan C<1pthoat mroc BSn Tre nhiem
ky 2020-2025

18 S604INQ-HDQT 18/12/2020 VS viec tarn irng c6 tire dot 112020
bang tiSn mat

19 S60SIQD-fIDQT 18112/2020 VS viec Ban hanh Quy chS chi tieu
n9ib9

VS viec b6 sung KS hoach D~u tir
20 S606INQ-fIDQT 19/12/2020 xay dVng co ban va kS ho~ch mua

s~m tai san, v~t tu nam 2020
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CONG TY CO PHAN
cAp THOA.TNU6'C BEN TRE

S6: 04 /BC-DRCD

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM
DQc l~p - Tl,f do - H~nh phuc

Bin Tre, ngay 21 thdng 6 ndm 2021

BAocAo
Tinh hinh, k~t qua hoat dQng SXKD nam 2020,

K~ hoach va giai phap thuc hi~n narn 2021

Hoat dong SXKD cua Cong ty trong nam 2020 ben canh mot s6 thuan loi nhir:
Thi tnrong tiSp tuc 6n dinh, v~n con tiem nang phat triSn khach hang trong vung
phuc vu, nhu c~u str dung mroc tang cao a mot s6 doanh nghiep san xuat, chS biSn
trong cac Khu cong nghiep Giao Long, An Hiep; trong dieu kien han man diSn ra
gay g~t va keo dai nhung bang nhieu giai phap, Cong ty v~n dam bao viec cung cfip
mroc cho nhu c~u tieu thu cua khach hang.

Kho khan 100 nhfit trong nam qua la tinh hinh han man, mroc man b~t d~u
xam nhap vao vung phuc vu cua Cong ty ngay tir d~u nam 2020 va da bao phu toan
b9 tinh BSn Tre va keo dai (co vung ph\lc V\l nuac m~n dSn g~n cu6i nam), tfit ca
cac nha may nu6c khong con ngu6n nuac tho nao dS sau xu ly co d9 m~n duai
0,45%0.Ben c~nh vi~c th\fc hi~n cac giai phap cong trinh, phi cong trinh dS ch6ng
m~n, mua nuac ngQt tir cac don vi ngoai tinh v~n chuySn b~ng xa Ian vS dS b6 trg,
Cong ty con phai th\fc hi~n giam trir 10% gia nuac cho khach hang khi nu6c cfip co
d9 m~n tren 0,45%0 trong thai gian dai lam anh huang rfit 100 dSn doanh thu, 19i
nhu~n.

Tranh thu S\f quan tam chi d~o, lanh d~o cua Tinh uy, UBND tinh, S\fh6 trg
cua cac nganh, cac cfip, b~ng S\fn6 l\fc vugt b~c cua t~p thS CNVC-LD, nam 2020
ho~t d9ng SXKD cua Cong ty d~t dugc m9t s6 kSt qua nhu sau:

A. KET QuA HO~T DQNG SXKD NA.M 2020.

Ngay tll' d~u nam, H9i d6ng quan tri, Ban T6ng Giam d6c Cong ty da lanh d~o
t6 chuc triSn khai cac m~t cong tac tren co sa t6ng kSt, danh gia kSt qua ho~t d9ng
san xufit kinh doanh (SXKD) cua nam 2019; nhfrng thu~n Igi, kho khan, thach thuc
d~t ra cho nam 2020; nhfrng chu truong, bi~n phap dS th\fc hi~n hoan thanh cac chi
tieu SXKD chu ySu; vS d~u tu phat triSn cfip nuac va chu d9ng ung pho vai tinh
hinh xam nh~p m~n vao mua kho nam 2020 - 2021 thea d\f bao cua nganh chuc
nang.

Ho~t d9ng SXKD cua Cong ty trong nam 2020 chiu tac d9ng m9t ph~n bai
dich b~nh covid 19 va anh huang n~ng nS cua h?n m~n chua co tiSn 1~tir tru6c t6i
nay. Vai quYSt tam cao nh~t, m9t 86 chi tieu SXKD chinh d~u d?t, g~n d?t va vUQt
kS ho~ch dS ra (trong do co chi tieu vS 19inhu~n vugt kS ho?ch), day 1am9t c6 g~ng
16'n.KSt qua C\lthS nhu sau:

1. MQt s6 chi tieu SXKD chu y~u.

- San lugng nuac san xu~t: 25.014.593 m3/ 23.750.000 m3; d?t 105,32% so
v6'i kS ho~ch nam, so v6i cung ky d~t 98,67%;



2

- San hrong Niroc ghi thu: 19.496.374 m3/19.000.000 m'; dat 102,6% so voi
kS hoach nam, so voi cling Icy tang 7,12%;

- T6ng doanh thu: 197.229 trieu d6ng 1 196.000 trieu d6ng; dat 100,6% so
voi kS hoach nam; so voi cling ky dat 98,7%;

- LQ'inhuan tnroc thuS: 64.345 trieu dong 1 50.000 trieu dong; dat 128,69% so
voi kS hoach nam, so voi cling ky dat 91,9%;

- LQ'inhuan sau thue: 58.514 trieu d6ng 1 43.500 trieu dong; dat 134,51% so
voi kS hoach nam; so voi cling ky dat 95,6 %;

- NQPngan sach: 15.828 trieu d6ng; dat 100% so kS hoach;

- Ty l~ mroc th~t thoat: 22,06 % 1 20%; tang 2,06 % so voi kS hoach nam; so
voi cling ky tang 1,23 %;

- Phat trien khach hang moi: 4.078/4.000 khach hang; dat 101,9% so voi kS
hoach nam; so voi cling ky dat 67,05%;

- Thay TLK: 16.240 cai/15.000 cai; dat 108,3% so voi kS hoach nam, so voi
cung Icy tang 62,9%.

- Ty l~ chia c6 nrc 9% 1VDL.

(xem chi tiSt s6 lieu a bang s6 1 kern theo)

2. Tinh hinh va k~t qua tri~n khai cac dV an d~u tU'.

- Trang cong tac XDCB, da lanh d~o t~p trung kh~n truang hoan thanh cac
h~ng mvc cong trinh con dO'dang trong nam 2019 chuySn sang, triSn khai thl,fchi~n
cac dl,f an dfru tu trong nam 2020. TiSp tvc thl,fc hi~n thea kS ho~ch c~p nu6c an
toan; dfru tu ma rQng m~ng lu6i c~p nu6c khu Vl,fCthanh ph6 BSn Tre va cac vling
Ian c~n; huy~n Gi6ng Trom; huy~n M6 Cay Nam, M6 Cay B~c va huy~n ChQ'Lach
(han 50.000 met 6ng cac lo~i). TriSn khai c~p nu6c dSn cac xa thuQc huy~n da th6a
thu~n vung phvc vv nh~m gop phfrn cling cac xa nay cung c~p nu6c s~ch va d~t tieu
chi vS ty l~ c~p nu6c s~ch khi ph~n d~u d~t chu~n nong thon m6i va giup Cong ty
phat triSn tren 4.000 khach hang (d~t 101,9% KH), tang san IUQ'ngnu6c ghi thu (d~t
102,6 % KH), gop phfrn hoan thanh cac chi tieu kS ho~ch SXKD da dS ra.

- DfrUtu H~ th6ng 19Cm?n RO 3.000m3/ngd t~i Nha may nu6c Hfru Dinh. Da
l~p d?t hoan thanh, chinh thuc v?n hanh gifra thang 02/2021.

- Vu tien thl,fc hi~n cac h~ng mvc ling pho xam nh?p m?n mlia kho 2020-
2021: thi cong tuySn 6ng tai D250mm chuySn nu6c tho tiI xa Ian vao nha may nu6c
Luang Qu6i; d~p d~p t~m r~ch Chlia (San Dong), d~p thep song Ma (Tam Phu6c),
d~p d~t An Hi~p, ngan c6ng Tam Duang, ... ; Thay thS 2 tUYSn6ng thep D600, D450
tr~m bam Cai C6 b~ng 6ng Inox dS an toan c~p nu6c trong mlia m?n ... Chu~n bi h6
sa thiSt kS cac h~ng m\lc cai t~o va thay thS cac tuySn 6ng Cllducmg Truang Dinh,
Boan Hoang Minh, NguySn Van Tu dS kh~c ph\lc tinh tr~ng nu6c bi giam ch~t
luqng do nu6c m?n lam bong troc ben trang 6ng. Thi cong xong tuySn 6ng D250
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c~u My Boa, l~p dat nhi~u b6n nhua 5m3 cuoi mang hroi dS tang cuong hru hrong,
ap lire khac phuc tinh trang mroc yeu,

Ph6i hop voi cac dia phuong co phirong an di doi 6ng c~p mroc kip thai dS
dam bao ti~n d9 rna rong duong, 19hem thea k~ hoach, d~ an xay dung giao thong
nong thon cua cac dia phuong trong vung phuc vu cua Cong ty.

D~u tir, cai tao nang c~p cac cong trinh xu ly mroc tai cac nha may, thirc hien
phan vung tach mang, cai tao thay th~ cac tuyen 6ng cii; d~u tir trang thi~t bi (lap d?t
cac logger) va cac phan mem h6 tro cho cong tac chong th~t thoat mroc tren toan h~
thong, giup cong tac quan ly, phat hi~n, xu ly kip thai cac Sl,fc6 6ng bS, gay th~t
thoat nuac.

T6ng gia tri d~u tu XDCB nam 2020 d~t tren 30 ty d6ng.

3. Vi~c qmin ly ng phai thu, ng phai tra.

TriSn khai thl,fc hi~n t6t Quy ch~ quan ly tai chinh cua Cong ty dff ban hanh;
ch~p hanh dung quy dinh v~ quan ly nQ';tang cUOngquan ly cong tac d~u tu, thanh
quy~t toan cac cong trinh XDCB, thea d5i va don d6c cac khoan nQ'nh~m co bi~n
phap xu ly va thu h6i kip thai khong dS t6n d9ng; dff keo giam ty l~ t6n thu ti~n
nuac xu6ng duai 0,5% (t6n thu d~n cu6i nam 2020 la 0,09%).

Kha nang thanh toan nQ'd~n h~n: 2,77

B~ s6 nQ'phai tra Iv6n chu sa hfru: 0,34

4. Tinh hinh quan ly sir d\lng va bao toan van gop cua Nha nU'o·c.

V6n di~u 1~cua Cong ty la 294.000 tri~u d6ng, d~n cu6i nam 2020 v6n di~u 1~
va co c~u ngu6n v6n khong thay d6i.

K~t qua san xu~t kinh doanh trong nam 2020: LQ'i nhu?n sau thu~ d~t
58.514,5 tri~u d6ng; (dl,fki~n) Phan ph6i lQ'inhu?n sau thu~ nhu sau:

- Chia c6 tuc: (9%/VDL) = 32.340 tri~u d6ng.

Trang do:

+LQ'inhu?n sau thu~ nam 2019 dS l~i (3%) =

+LQ'inhu?n sau thu~ nam 2019 (6%)

- Quy thuang VCQL chuyen trach:

- Quy d~u tu phat triSn:

- Quy khen thuang, phuc lQ'i NLD:

8.820 tri~u d6ng.

= 17.540 tri~u d6ng.

394,475 tri~u d6ng.

18.641,6 tri~u d6ng.

7.183,4 tri~u d6ng.

Trong do:

+Quy khen thuang (60%):

+Quy phuc lQ'i(40%):

- LQ'inhu?n sau thu~ chuySn sang nam sau:

4.31 0 tri~u d6ng.

2.873,4 tri~u d6ng.

14.700 tri~u d6ng.
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5. Thuc hi~n cong tac chuyen mon va quan IY.
- Lanh dao t6 chirc, diSu hanh cong tac ling pho nguon mroc dung cho san

xuftt bi nhiem man, dam bao du nuoc cung cftp ra mang, tuy nhien do d(>man mroc
nguon qua cao nen chat hrong mroc cftp khong dam bao, d(>man mroc sau xu ly
vuot chu~n quy dinh nhiSu l~n, lam anh huang d~n tit ca cac khach hang trong hoat
dong SXKD, dich vu va sinh hoat, Cong ty da lien h~ voi cac Cong ty c&pmroc
TiSn Giang, Vinh Long, Long An dS mua mroc ngot van chuyen vS cung cftp cho
cac doanh nghiep san xuat trong khu cong nghiep, cac co quan, benh vien, dan vi
trong yeu trong tinh va l~p d?t cac b6n cap mroc ngot mi~n phi cho nhan dan t~i cac
dia ban dan cu t~p trung. Day la dgt: xam nh~p m~n gay g~t, keo dai va co tac d(>ng
anh huang nghiem trQng nhftt d6i vai ho~t d(>ng san xuftt va cung cftp nuac cua
Cong ty tu truac d~n nay.

- Lanh d~o t~p trung nhan IlJc, tai chinh cho cong tac phong ch6ng h~n m?n
thea k~ ho~ch cua Cong ty va thea chi d~o cua UBND tinh; thi cong hoan thanh
tuy~n 6ng cftp nuac tren HL.l 73, l~p bam d~p Kenh DiSu, dftu n6i 6ng Iftynuac tu
Sa Ian xu6ng cang Giao Long dS c&pcho cac xe tai cha nuac, n~o vet h6 chua nuac
tho a nha may nuac San Dong, dao h6 chua a nha may Huu Dinh, n~o vet ngu6n
dfrn nuac a Tr~m bam Cai Co ... cu nhan IlJc thucmg trlJc v~n hanh cac tr~m bam
nuac, cac c6ng d~p va cac cong trinh ph\lc V\lch6ng m~n khac vai yeu c~u dam bao
IftyduQ'cngu6n nuac t6i Utinh&t.

- Truac SlJvi~c nuac cftp co d(>m~n cao la bftt kha khang, Cong ty da co thu
xin 16i d~n khach hang, xay dlJng va thlJc hi~n phuang an khftu tru tiSn nuac cho
khach hang do nuac cftp bi nhi~m m~n (m6c xac dinh giam tru khi d(>m~n nuac cftp
vugt: tren 0,45%0); da thlJc hi~n khftu tru kS tu ky hoa dan thang 12/2019 d~n h~t
thang 1112020 (d6i vai dia ban Gi6ng Trom), khu VlJCthanh ph6 B~n Tre khftu tru
kS tu thang 0112020 d~n h~t thang 7/2020, khu VlJCMo Cay khftu tru tu thang
02/2020 d~n h~t thang 6/2020, cac dia ban con l~i khftu tru tu kY hoa dan thang
o112020 d~n h~t thang 6/2020. Do vi~c khftu tru tiSn nuac nay nen t6ng doanh thu
cua cong ty nam 2020 khong d~t k~ ho~ch dS ra (chi d~t 98,70/0)- T6ng s6 tiSn khftu
tru cho khach hang do nuac cftp co d(>m~n vugt: tren 0,45%0 la 13,86 ty d6ng.

- Lanh d~o vi~c chftp hanh thlJChi~n nghiem tilc cac Chi thi cua Thu tuang
Chinh phu, cua Tinh uy, UBND tinh vS phong, ch6ng dich b~nh Covid 19, dam bao
an toan ho~t d(>ngcftp nuac, cong tac ghi, thu tiSn nuac va cac ho~t d(>ngkhac cua
Cong ty trong thai gian thlJc hi~n gian cach xa h(>i.

- Lanh d~o triSn khai k~ ho~ch khong dung tiSn m?t trong thanh toan tiSn
nuac ti~n tai khong thu tiSn nuac t~i nha khach hang. Ma r(>ng lien k~t thanh toan
tiSn nuac giua Cong ty vai cac Ngan hang va d6i tac thu h(>(Vietinbank, Agribank,
BIDV, Lienvietpostbank, Sacombank, Vietcombank, VNpay, Payoo, Viettelpay,
VNPTPay, Vi MoMo va VNPost). Ma ra nhiSu hinh thuc thanh toan tiSn nuac
thu~n ti~n han cho khach hang IlJa ch<,m,d~c bi~t Ia cac hinh thuc thanh toan khong
dung tiSn m~t. D6ng thai Cong ty cling rna t6ng dai 18001054 dS ti~p nh~n thong
tin va huang dfrn, h6 trQ'khach hang duQ'ct6t han.
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- TriSn khai viec ghi doc chi s6 dong h6 co chtrc nang doc tir xa trong khu vue
thi diem, tich hop lien kSt phan mSm tv dong truyen dtr lieu cua thiSt bi ghi chi s6
dong h6 co clnrc nang doc tir xa vao clnrong trinh Citywork; Thirc hien kS hoach ky
lai hop dong dich vu c~p mroc (m~u moi dll duoc Sa Cong thirong chap thuan) voi
t~t ca khach hang su dung mroc cua Cong ty - con dang tiep tuc thuc hien.

- Bao cao gia thanh mroc may du kien thea KS hoach mua mroc ngot tho v?n
chuyen bang xa Ian vS xu ly a cac nha may mroc, kSt hop IQcman qua h~ thong RO
tai NMN Phu Tan goi UBND tinh va Sa Tai chinh tham dinh dS quyet dinh gia ban
khi hc;tnm~n xlly ra vaG d~u nam 2021.

- Quan 1y ch~t IUQ'llgnuac c~p, quan Iy t6t vi~c su d\lng dinh muc kinh tS ky
thu?t vS su d\lng hoa ch~t, di~n dung trong san xu~t nuac sc;tch;Thuang xuyen thea
d5i dlJ bao tinh hinh xam nh?P m~n tren cac phuong ti~n thong tin dc;tichung va
thong tin tu cac nganh hfru quan. Chu dQng xay dvng kS hoc;tchd~u tu cai tc;tOh~
th6ng c~p nuac hi~n hfru, d~c bi~t chu trQng d~u tu cac cong trinh ph\lc V\l ch6ng
m~n m6i dam bao c~p nuac an toan trong diSu ki~n biSn d6i khi h?u diSn biSn ngay
cang phuc tc;tp.Ph6i hgp vai cac dia phuong co phuong an di dai 6ng c~p nuac kip
thai dS dam bao tiSn dQ rna rQng 1Q,hem thea kS hoc;tch,dS an xay dvng giao thong
nong thon cua cac dia phuong thuQc vung ph\lc V\lcua Cong ty.

- TiSp t\lCtang cuang cong tac quan 1ytai nguyen, thvc hi~n t6t vi~c su d\lng,
khai thac ngu6n nuac m~t t~i cac nha may nuac Son Dong, An Hi~p, Luong Quai,
Trc;tmborn c~p IC~u Ba Lai (Chi nhanh Phu Tan), Chi nhanh ChQ'Lach dung quy
trinh, quy dinh, cua nha nuac. ThlJc hi~n t6t cac cam kSt, quy dinh vS danh gia tac
dQngmoi truong, vi~c xa thai cua cac nha may nuac rna Cong ty dang quan Iy, khai
thac.

- T6 chuc triSn khai thlJc hi~n cac cong vi~c thea kS hoc;tchphong ch6ng hc;tn
m~n nam 2021 nhu d~u tu xay dVng tuySn 6ng d~n nuac tho tu song Binh Chanh vS
nha may nuac Luong Quai, thoa thu?n tiSp nh?n nuac ngQt tu Cong ty C6 ph~n
Thuong mc;tiD~u tu Phat triSn Do Holdings va dv an H~ th6ng 19Cm~n RO cong
su~t 3.000 m3/ngay l~p d~t tc;tiChi nhanh Phu Tan, nh&m giai quySt nhu c~u nuac
ng9t cho cac doanh nghi~p trong khu Cong nghi~p Giao Long va khu VlJChuy~n
Gi6ng Trom trong mua m~n nam 2021.

- T6 chuc thanh cong Dc;tihQi d6ng c6 dong thuang nien nam 2020, hoan
chinh cac van ban, bao cao, chi c6 tuc nam 2019 cho c6 dong thea Nghi quySt cua
Dai hQi d6ng c6 dong; T6 chuc Dc;tihQi d6ng c6 dong b~t thuang (cu6i thang
1112020) thea dung quy trinh thu t\lCquy dinh, Dc;tihQi dll b~u HDQT, BKS Cong ty
nhi~m ky 2020 - 2025 va thvc hi~n mQt s6 nQi dung thuQc th~m quySn cua Dc;tihQi
d6ng c6 dong.

Ch~p hanh dung quy dinh vS s6 sach kS toan, quan ly tai chinh ch~t che, tiSt
ki~m chi phi; su d\lng v6n linh hoc;tt,hi~u qua, bao toan ngu6n v6n; Tuan thu chS dQ
bao cao tai chinh cong khai, minh bc;tchd6i vai cong ty dc;tichung; Hc;tchtoan, ke
khai thuS dung du va kip thai;
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Th1.1'chien cong tac xet sang kiSn cai tien va binh xet khen tlnrong cuoi nam.
Nam 2020 co 05 sang kien, cai tiSn duoc xet, cong nhan, aa dua vao ling dung thuc
hien co hieu qua; kSt qua xet khen thuong trong Kh6i thi dua cac doanh nghiep
Cong ty diroc UBND tinh tang bang khen.

6. Lanh d~o thuc hi~n cong tac doan th~, xa hQi.

- Phat dong va th1.1'Chien phong trao thi dua lao dQng san xuat vi muc tieu phat
triSn cua Cong ty; thuc hien tiSt kiem, chong tham nhfmg, lang phi, van dong phat
huy sang kiSn cai tiSn ky thuat dem lai hieu qua thiet thuc cho Cong ty; quan tam
cham 10, nang cao doi s6ng v~t chat va tinh thfin cho nguoi lao dong, tao di@ukien
va b6 tri lao dong hop ly dS phat huy t6t nang l1.1'clao dQng, chu tn;mg tang nang su~t
lao dQng nh~m gop phfin tang ti@nluang, thu nh~p cua Nguai lao dQng, thu nh~p
binh quan cua nguai lao dQng 10 tri~u d6ngl nguai/thang, cu6i nam 2020 nguai lao
dQng dugc thuemg til quy khen thuemg va phan ph6i quy ti@nluang con l:;ti(t6ng
cQngb~ng 02 thang luang hi~n huemg cua m6i nguai).

- Trong nam b~ng ngu6n quy phuc lqi, v~n dQng dong gop trong CNVC-LE>da
ung hQcho cong tac til thi~n - xa hQi duqc 190 tri~u d6ng, tiSp tvc phVng duang 01
M~ VNAH. T6 chuc thlJc hi~n t6t vi~c tham viSng, t~ng qua TSt Nguyen dan Canh
Ty cho cac can bQ, nhan vien truac day cong tac a Cong ty da v@huu, gia dinh
chinh sach co lien quan ... m6i gia dinh thuQc di~n 01 phfin qua va ti@nm~t (tri gia
750.000 d6ng 1 su~t).

- Lanh d:;toCNVC-LE> nang cao nh~n thuc va th1.1'chi~n t6t phong trao qufin
chung bao v~ an ninh t6 qu6c trong tinh hinh mai thea Chi thi s6 09-CT ITW cua
Ban Bi thu va Chuang trinh hanh dQng s6 12-CTr/TU cua Ban Thuang vv Tinh uy;
triSn khai Chi thi s6 23-CT/TU cua Ban Thuang V\l Tinh uy v@"Tang cuang lanh
d:;tocong tac dam bao an ninh, tr~t tlJ nam 2019", duy tri thlJc hi~n t6t cong tac ph6i
hgp vai Cong an, BCH quan SlJ dia phuang nai co trv sa ca quan tm dong, trong
nam doanh nghi~p d:;ttchuin an toan v@an ninh tr~t t1.1'.Lanh d:;toxay dlJilg va th1.1'C
hi~n t6t kS ho:;tch huang ung "Thang an toan v~ sinh lao dQng" thea kS ho:;tch cua
Ban Chi d:;totinh; CNVC-LE> dam bao an toan trong lao dQng san xu~t; Ch~p hanh
nghiem mQi quy dinh v@an toan khi tham gia giao thong nh~t la trong dip L@,TSt,
trong nam khong co truang hgp m~t an toan nao xay ra.

- Cong doan v~n dQng doan vien tich C1.1'Ccong tac, hoan thanh nhi~m vv
chinh tri va xay d1.1'ngdoan thS vGng m:;tnh,th1.1'chi~n cham 10 cho CNVC-LE>; ph6i
hgp tham viSng, t~ng qua cho gia dinh TBLS, d6i tuqng chinh sach, t~ng qua TSt
cho can bQv@huu; t6 chuc t~ng qua nhan ngay Qu6c tS phv nu 8/3 cho Chi em nu
CNVC Cong ty. CU CNLE>tham gia chuang trinh cung cong nhan don TSt nguyen
dan Canh Ty 2020; ph6i hgp cung chinh quy@nva cac doan thS trong triSn khai l~p
d~t, v~n chuySn, cung c~p nuac ngQt mi@nphi cho nhan dan trong va ngoai vung
phvc vv trong thai gian h:;tnm~n; v~n dQng ung hQnfra ngay luang cho "Quy vi tre
tha", t6 chuc t~ng qua cho cac chau thiSu nhi la con CNVC-LE>, khen thuemg cho
cac chau d:;tthQc sinh gi6i nam hQc 2019 - 2020 t6ng kinh phi tren 70 tri~u d6ng; cu
cong nhan lao dQng tr1.1'ctiSp tham dl)'hQpm~t giua lanh d:;totinh vai cong nhan lao
dQng tinh BSn Tre lfin thu VIII nam 2020; Th1.1'chi~n chi ti@ndi du lich cho 100%
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CNVC - LD trong Cong ty co mat tai thai diSm 3111212019 tro vS tnroc, m6i nguoi
3.500.000 d6ng do khong t6 clnrc di du lich nam 2020; t6 chirc khen thuong cho cac
chau la con cua CNVC - LD trong Cong ty dat h9C sinh gioi nam h9C 2019 - 2020,
voi tong s6 tiSn 21,7 trieu d6ng; T6 clurc phat qua va long den nhan dip TSt trung
thu nam 2020 cho cac chau con cua doan vien - CNVC trong Cong ty voi t6ng s6
tien 50,9 trieu dong; Tuyen truyen tai lieu cua Cong doan cap tren; BCH CDCS
triSn khai l~y y kiSn dong gop cua dean vien va ngiroi lao dong trong Cong ty vS cac
du thao van kien Dai hQi Dai biSu toan quoc lfin thir XIII cua Dang; t6 chirc cho nfr
CNVC-LD Cong ty giao hru voi nfr CNVC- LD Cong ty c6 phan Cap nuoc Di Linh
nhan ky niem 90 nam ngay thanh l~p HQi LHPN Vi~t Nam va Ngay Ph\l nfr Vi~t
Nam 20/10; T6 chuc HQi thao cho CNVC-LD trong Cong ty nam 2020 vao ngay
2811112020. Ch~m diSm, danh gia xSp lo?i cu6i nam 2020 CDCS duQ'CxSp lo?i
vfrng m?nh xu~t s~c, duQ'cdS nghi T6ng LDLD Vi~t Nam t?ng Ca thi dua.

- Doan thanh nien tiSp t\lCtriSn khai cac nQi dung h9C t~p va lam thea lai Bac;
TiSp t\lCtriSn khai cac nQi dung h9C t~p va lam thea lai Bac; t6 chuc cac ho?t dQng
ky ni~m 89 nam ngay thanh l?p Doan TNCS H6 Chi Minh, th\fc hi~n cong trinh
thanh nien "Thanh nien C~p thoat nuac B@nTre ra quan v~ sinh moi truang kenh
song Mil" , cung xil Doan Phil Nhu~n th\fc hi~n cong trinh thanh nien " Ti@psuc
cling ba con trong mua h?n m?n", t?ng thung chua va h6 trQ' nuac ng9t cho hQ
ngheo, neo dan tren dia ban xa Phil Nhu~n; v~n dQng m?nh thuang quan tai trQ' 1
may 19CRO, d?t t?i Chi nhanh c~p nuac Phil Tan nh&m cung c~p nuac ng9t miSn
phi cho nguai dan. Th\fc hi~n K@ho?ch s6 cua C\lm doan 2 vS ho?t dQng cham 10
thanh nien cong nhan nam 2020 va T6 chuc chuang trinh qu6c t@thi@unhi 116,
chuang trinh " Nang buac d@ntruang", Doan co sa da trich quy 500.000 d6ng dS
dong gop cho cac ho?t dQng cung Doan Kh6i;giai thi~u cho Dang 05 doan vien Uti

til, duQ'cxem xet k@tn?p dang 04 d6ng chi; t6 chuc, tham gia cac ho?t dQng phong
trao chao mling cac ngay IS lan, qua do kSt hqp cong tac giao d\lc truySn th6ng cho
DVTN.

Ban lanh d?o diSu hanh Cong ty da t?O diSu ki~n thu~n lqi dS cac doan thS
ho?t dQng co hi~u qua, gop phfin tich C\fCvao vi~c hoan thanh nhi~m V\l chung cua
cong ty. Cac t6 chuc doan thS qua mQt nam ho?t dQng dSu duQ'c cong nh~n trong
s?ch vung m?nh, duQ'cc~p tren t?ng B&ngkhen, Gi~y khen.

B. PHUONG HU6NG NHI~M Vl) NAM 2021:
TiSp t\lCkS thila thanh qua d?t duQ'Ccua nam 2020, tuy nhien nam 2021 Cong

ty phai d6i m?t vai khong it kho khan:

Ngay nhfrng ngay dfiu cua nam 2021 h?n m?n l?i ti@pt\lCanh huang d@nngu6n
ti@pnh~n a cac nha may nuac (a Chi nhanh Gi6ng Trom ngay til dfiu nam dQm?n
etatren 1%0 va keo dai d@nhi~n nay), aia ban thanh ph&B@nTre, Chau Thanh ngu6n
nuac m?t ben ngoai song aQ m?n aa vUQ'tmuc, phai Slr d\lng giai phap diSu ti@t
ngu6n nuac ng9t thong qua h~ th&ng c&ng a?P ngan m?n, Chi nhanh ChQ'Lach co
con nuac dQm?n da vUQ'ttren 1%0...
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Chi dao cua Tinh uy, UBND tinh Ia trong nam 2021 nay Cong ty khong duoc
c~p mroc man cho dan, chi dao nay phai duoc quan triet va t6 chirc thuc hien cho
bang duoc trong moi tinh huong.

Nuoc man da lam anh huong dSn cac thiSt bi a nha may va tren mang hroi c~p
nuoc, 6ng nhanh bang kim loai (d~u tir tnroc day) thuong xuyen bi xi, b~ lam tang
luong mroc th~t thoat; S6 vu sir c6 ky thuat duong 6ng tang cao, hrc hrong lao dong
ngoai t~p trung cho cong tac phong chong han man, van hanh cac cong dap, lai phai
10 cho cong tac khac phuc sir c6, lam cham tien d9 trien khai cac cong tac khac (nhir
g~n moi, thay moi thuy IUQ'ngkS).

Tinh hinh dich b~nh Covid 19 l::;titiSp t\lCxay ra, tam Iy 10 ng::;titiSp xuc trong
khach hang, trong khi ho::;ttd9ng cua Cong ty mang tinh dich V\l, vi~c ghi, thu ti@n
nuac va cac ho::;ttd9ng khac trong thai diSm dich b~nh Covid bung phM doi hoi phai
c6 giai phap th~t phu hQ'Pva hi~u qua.

Gia nuac c6 cac chi phi kh~c ph\lc h::;tnm?n thea tung phuang an xu Iy, trinh
UBND tinh, da duQ'cUBND tinh phe duy~t, dang chuan bi triSn khai ap d\lng thi c6
chi d::;tokhong thvc hi~n, trong khi Cong ty da d~u tu duang 6ng, mua nuac ngQt tho
tu xa Ian bam vS, dua c\lm xu Iy RO 300m3/ngay dem vao ho::;ttd9ng ...l::;tiphai giam
tru 10% gia nuac do nuac c~p c6 d9 m?n tren 0,45%0 a khu vvc Gi6ng Trom, dV
kiSn chi phi nay uac khoan 20,3 ty d6ng se lam giam IQ'inhu~n cua Cong ty trong
nam 2021.

Th~y duQ'cnhung kh6 khan, da va dang kh~c ph\lc kh6 khan. Trong nam 2021
Ban lanh d::;todiSu hanh Cong ty se t~p trung lanh d::;tova t6 chuc thvc hi~n m9t s6
nhi~m V\ltrQng tam nhu sau:

I. Ho~t dQng san xu~t kinh doanh.

1.MQt sa chi tieu, nhi~m VI}. chu y~u.

- San luqng nuac san xu~t 24.875.500 m3;

- San IUQngnuac ghi thu 19.886.000 m3;

- T6ng doanh thu 213.000 tri~u d6ng;
- LQ'inhu~n truac thuS 43 .500 tri~u d6ng;
- LQ'inhu~n sau thuS 36.200 tri~u d6ng;
- N9P ngan sach 100% thea quy dinh;
- Ty l~ nuac th~t thoat: 20%;
- G~n mai Thuy IUQ'ngkS 4.000 cai;
- Thay Thuy luqng kS dSn h::;tnkiSm dinh: 20.000 cai;
- TiSn luang binh quan KH cua nguai lao d9ng: 7,83 tr.d6ng/nguai/thang.
- Ty l~ chia c6 tuc nam 2021 la 9% I V6n di@ul~.

(Chi tieu nay se au()'c ai~u chinh thea nghj quyit Dgi h(3ia6ng cd aong Cong ty
nam 2021 - xem bang s62 kem thea)

3. Cong tac d~u ttr.

- Day nhanh cong tac thi cong cac h~:mgm\lC d~u tu trong k~ ho~ch 2020
chuySn sang va k~ ho::;tchXDCB nam 2021 duQ'cHDQT thong qua, uu tien cho cac
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cong trinh phong chong han man; Tri~n khai thuc hien dam bao tiSn d9, thai gian
thea lenh thi cong da ky; hoan chinh h6 sa, nghiem thu, quyet toan kip thai d6i voi
cac cong trinh da thi cong xong.

- D~u tir, cai tao nang c~p cac cong trinh xu ly mroc tai cac nha may, thuc
hien phan vung tach mang, cai tao thay thS cac tuyen 6ng cii, d~u tir trang thiSt bi va
cac ph~n mem h6 tro cho cong tac chong th~t thoat mroc tren toan h~ thong g6p
phan giam ty l~ th~t thoat; dSn cuoi nam 2021 phan d~u ty l~ mroc th~t thoat la 20%.

- T6ng gia tri du kiSn d~u tir XDCB kS hoach nam 2021 la : 91,8 ty dong;
ngu6n v6n: v6n d~u tu phat tri~n cua doanh nghi~p va v6n yay thuang m~i.

(C6 danh m\lc d~u tu va chi phi - Bang s6 3, kern theo)

3. Thl_l'e hi~n eong hie ehuyen mon va quan lY.
- TiSp t\lC tri~n khai thlJChi~n kS ho~ch c~p nuac an toan; tiSp t\lC lanh d~o

thlJc hi~n c6 hi~u qua cong tac ch6ng th~t thoat, ph~n d~u giam ty l~ th~t thoat thea
19trinh d~ ra, tiSn tai quan ly giam th~t thoat nuac 6n dinh va b~n vfrng.

- TiSp t\lCtang cuang cong tac quan ly tai nguyen, thvc hi~n t6t vi~c Slr d\lng,
khai thac ngu6n nuac m~t t~i cac nha may nuac San Dong, An Hi~p, Luang Quai,
Tr~m bam c~p IC~u Ba Lai (Chi nhanh Phu Tan), Chi nhanh Chq Lach dung quy
trinh, quy dinh, cua nha nuac. ThlJc hi~n t6t cac cam kSt, quy dinh v~ danh gia tac
d9ng moi truang, vi~c xa thai cua cac nha may nuac rna Cong ty dang quan ly, khai
thac.

- T6 chuc thlJc hi~n t6t cac giai phap phong ch6ng h~n m~n cho mua kho nam
2021 thea kS ho~ch da d~t ra; dam bao du san luqng cling nhu ch~t luqng nuac cung
c~p cho khach hang khi c6 h~n m~n xay ra, c6 kS ho~ch dam bao an ninh, an toan
cho ngu6n nuac t~i t~t ca cac nha may cua Cong ty. TiSp t\lCnghien Clru, thlJChi~n
vi~c tiSp nh~n ngu6n nuac tho cua Cong ty c6 ph~n d~u tu nganh nuac DNP, nuac
s~ch cua Cong ty TNHH thuang m~i d~u tu phat tri~n D6 Holdings thea huang chu
d9ng va t6i uu nh~t; lam vi~c C\lth~ vai cac d6i tac, tUng buac trinh xin y kiSn Chu
SO' huu d~ dua ra cac quySt dinh v~ cac dlJ an d~u tu, xu ly, cung c~p nuac ngC)td~
ph\lc V\lcho cac nam tiSp theo.

- Xay dlJng phuang an gia thanh nuac s~ch va 19 trinh tang gia nuac cho cac
nam tiSp thea trinh c~p c6 th~m quy~n phe duy~t d~ lam can ClIthlJc hi~n. TiSp t\lC
hoan thi~n va khai thac c6 hi~u qua chuang trinh quan ly khach hang, quan ly tai
san; tri~n khai b9 ph~n cham s6c khach hang.

- Lanh d~o thvc hi~n t6t d~ an khong dung ti~n m~t trong thanh toan ti~n nuac
va khong thu ti~n nuac t~i nha khach hang; tang cucmg cong tac quan ly cac lien kSt
thu hQ, nha thu th~t ch~t che; c~n c6 giai phap phu hqp thea tung thai di~m, tUng
nh6m d6i tuqng, c6 danh gia rut kinh nghi~m tung giai do"m truac khi tri~n khai,
rna rQng cac buac tiSp theo.

- Tri~n khai thvc hi~n quan ly doanh nghi~p thea tieu chu~n 1SSO 9001 -
2015; xay dlJllg d~ an danh gia, su d\lng ngu6n nhan IlJc, lam ca sa d~ tiSn tai tra
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luang thea hieu qua cong viec, Tiep tuc xay dung, hoan thien va ban hanh cac quy
chS phuc vu cong tac quan Iy con thieu, sua d6i, b6 sung nQi dung khong phu hop;

- D~y nhanh cong tac thi cong cac hang muc d~u tir trong kS hoach 2021 va
cac cong trinh hang muc do dang nam 2020 chuyen sang, Uti tien cho cac cong trinh
phong chong han man.

- Lanh dao xay dung kS hoach dao tao, b6i duong nang cao trinh dQcho vien
chirc lanh dao quan Iy va dang vien ca vS ly luan chinh tri va chuyen mon nghiep
vu, nh~t la d6i voi can bQ du nguon cling voi viec diSu dong, s~p xep, b6 tri can bQ
dung nganh nghe, hgp ly va khoa hQcnh~m dap ung duqc yeu c~u phM triSn va phM
huy t6t nang l\Ic can bQ.

4. MQt sa eong hie khae.

- PhM dQng phong trao thi dua yeu nuac; thi dua tang nang su~t lao dQng,
phong trao sang kiSn, cai tiSn ky thu~t dS co thS chQn l\Ia ap d\lng vao san xu~t, kinh
doanh nh~m tiSt ki~m ngu6n l\Ic cua don vi. Huang Ung va t6 chuc th\Ic hi~n t6t
phong trao th\Ic hanh tiSt ki~m, ch6ng lang phi do cac c~p phat dQng.

- Lanh d(;lo th\Ic hi~n t6t "Quy chS dan chu co sa" thea Nghi dinh s6
149/2018/ND-CP ngay 07 thang 11 nam 2018 cua Chinh phu; phM huy vai tro lam
chu cua nguai lao dQng; tich C\ICtham gia cong tac xa hQi - tll' thi~n, xay dl,IDgnong
thon mai;

- Quan tam cham 10, nang cao dai s6ng v~t ch~t va tinh th~n cho nguai lao
dQng, t(;10diSu ki~n va b6 tri cong vi~c 6n dinh, hqp ly dS nang d~n dai s6ng v~t ch~t
va tinh th~n cho nguai lao dQng.

- Lanh d(;1oxay dl,IDgh~ th6ng bQ may quan ly, cac doan thS du m(;1nhnh~m
hO(;1tdQng co hi~u qua. T(;lodiSu ki~n dS vien chuc quan ly va nguai lao dQng tham
gia hQc t~p d~y du cac chu truong, duang l6i, chinh sach, lu~t phap cua Dang va
Nha nuac, khuySn khich vi~c t\I hQc t~p, b6i dWJng dS nang cao trinh dQvS chuyen
mon, ky thu~t...

- Trong nam b~ng ngu6n quy phuc lqi va v~n dQng cac ngu6n khac se ung hQ
xay d\Ing tll' 1 dSn 2 nha Tinh thuong cho d6i tuqng chinh sach co hoan canh kho
lilian vS nha a; dong gop ung hQ cac quy phong ch6ng thien tai, phong ch6ng covid-
19 do Trung uong ho~c dia phuong v~n dQng; tiSp t\lCph\lng duang 01 My VNAH
(mtrc 18 tri~u d6ng/nam).

- TiSp Wc mua bao hiSm nhan thQ cho vien chuc quan ly va nguai lao dQng
b~ng ngu6n chi phi hgp l~ dugc quy dinh; ph6i hgp vai BCH Cong doan C\lthS hoa
vi~c th\Ic hi~n.

- T(;lomQi diSu ki~n thu~n lqi dS cac doan thS: Cong doan, Doan thanh nien
CSHCM, HQi C\Iu ChiSn binh hO(;ltdQng t6t nh~t va dung thea DiSu l~ qui dinh cua
doan thS nh~m phat huy suc m(;1nht6ng hgp dS gop ph~n hoan thanh xu~t s~c nhi~m
V\lcua Cong ty. Ph~n d~u cac doan thS trong nam dSu d(;ltdanh hi~u vfrng m(;1nhtra
len.
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II. Bi~n phap tA clnrc thuc hi~n.

1.Giai phap v~ quan Iy san xuit Kinh doanh

- Ngay sau k@tthuc han man, khan tnrong tong ket, danh gia thiet hai, chi phi
phat sinh va nhirng tac dong kern theo, dS ra giai phap xu ly hfru hieu, dua hoat
dong SXKD tro lai binh thuong,

- Tren co sa k@tqua, hieu qua cua viec chong han man d~u nam 2021, xay
dung kich ban chu dong irng pho irng pho han man cho tfit ca cac nha may mroc;
trong t~m nhiern vu va nang hrc cua Cong ty, chu d<)ngthuc hien cac giai phap cong
trinh, phi cong trinh cho cong tac chong man tir nay vS sau.

- Cong tac vS chfit hrong mroc cfip phai diroc d~Hlen hang d~u, dfty m~nh d~u
tu cho cong tac khai thac ngu6n nuac dung cho xu ly dam bao du s6 luqng, d~t v@
chfit luqng. H@tsuc chu tr9ng vfin d@an ninh, an toan ngu6n nuac Cong ty dang
khai thac.

- Tang cuemg cac bi~n phap ky thu~t; tUng buac d~u tu (mg dVng khoa h9c,
cong ngh~ thong tin vao cong tac giam sat, quan ly toan h~ th6ng. TUng buac thvc
hi~n s6 hoa cac h6 so, tai li~u, dam bao ho~t d<)ngdiSu hanh va lam vi~c tren moi
trucmg m~ng khi c~n thi@t;

Tung buac thay th@thuy luqng k@dang su dVng b~ng d6ng h6 thong minh d@
gop ph~n cho vi~c quan ly, ch6ng thfit thoat nuac

2. Ghii phap v~ tai chinh.

- T~p trung tich lUy v6n d@co m<)tti@mIvc v@tai chinh m~nh, du t~m voc d@
thvc hi~n cac dv an d~u tu rna r<)ng,cai t~o nang cong sufit cac nha may nuac, rna
r<)ngm~ng luai cfip nuac, d~u tu, thay th@thi@tbi d@gia tang san luqng nuac, ti@t
ki~m di~n, dap ung nhu c~u S11 d\lng nuac s~ch cua khach hang trong vung ph\lc V\l;

- Nang cao hi~u qua S11 d\lng v6n b~ng cac bi~n phap nhu: d~u tu tUng giai
do~n thea nhu c~u thi truemg , lfiy ngu6n thu tu khfiu hao, lqi nhu~n d@d~u tu phat
tri@n,t6i da hoa cong sufit cac cong trinh d~u tu.

3. Giai phap quan Iy khach hang, gia tang san 1U'<}'ngnlf()'c tieu thl}.

- Vu tien d~u tu rna r<)ngm~ng luai cfip nuac vao cac khu vvc tr9ng di@mco
nhu c~u tieu thv cao nhu cac khu cong nghi~p, c\lm dan cu;

- Thanh l~p b<)ph~n cham soc khach hang; phan tich nhu c~u khach hang,
khai thac hi~u qua va nang cfip, b6 sung, hoan thi~n va (mg dvng t6t chuang trinh
quan ly khach hang hi~n co; su dVng hi~u qua duemg day nong ti@pnh~n thong tin
khach hang nh~m tung buac nang cao chfit luqng dich vv va sv hai long cua khach
hang;

- Ti@pt\lC cai ti@ncong tac ghi, thu tiSn nuac, nghien cUu ap d\lng cong ngh~
mai vao trong lInh vvc nay; giam ty l~ t6n thu xu6ng muc thfip nhfit. Dfty nhanh
vi~c thlJc hi~n khong thu ti@nnuac b~ng ti@nm~t, tiSn tai khong thu ti@nnuac t~i
nha khach hang.
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4. Ghli phap v~ nguBn nhan hrc,

- Ti~p tuc cung c6, s~p x~p lai bQ may quan 1;', diSu hanh thea huang gon
nhe, dam bao doi ngii can bQ lanh dao, ky sir va chuyen vien gioi co du nang hrc
dieu hanh hoat dong san xuat kinh doanh cua toan Cong ty dat hieu qua cao;

- Ti~p tuc thuc hien Iuan chuyen, dieu dong vien chirc lanh dao, quan 1;' c~p
Truong, pho cac dan vi tnrc thuoc nham d6i moi hoat dong quan tri, dieu hanh.

- Chu trong nang cao nang luc cho nguoi lao dong va can bQ quan 1)' trong
Cong ty. Xay dung k~ hoach t6 clnrc cac chuang trinh t~p huan, dao tao vS nghiep
vu chuyen mon, ngoai ngu va cac ky nang khac.

5. Giai phap ti~t ki~m chi phi thong qua vi~c chBng th~t thoat nU'(Yc.
- Thllc hi~n d6ng bQ cac giai phap tu vi~c nang cao nang lllc quan 1)" tang

cuang vS th~ ch~ (ph6i hQ'Pvai cac So' nganh co lien quan, tang cuang cong tac dao
t~o do tim 6ng b~, dam bao ch~t lm;mg thi cong, phat hi~n va sua chua kip thai.)

- K~t hqp vai cac ghii phap ky thu~t (qwin I;'m~ng luai tren co So'ung d\lng
GIS, phan vling tach m~ng ...), Uti tien vS tai chinh va quan tam d~n giai phap quan
h~ cQng d6ng, v~n dQng xa hQi cling tham gia ch6ng th~t thoat nuac, bao v~ ngu6n
nuac, ti~t ki~m trong su d\lng nuac.

Tren day la bao cao vS k~t qua san xu~t kinh doanh nam 2020, K~ ho~ch san
xu~t kinh doanh nam 2021 va cac giai phap th\l'c hi~n. T6ng Giam d6c Cong ty xin
tran trQng bao cao truac d~i hQi./.

No"inh~n:
- H<)i d6ng quan tft;
- Ban ki~m soM;
- Cae e6 dong Cong ty;
- LUll VT.
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KET QuA SXKD NAM 2020

Bang s6 1

s6 Chi tieu DVT Nghj quyet Th,!c hi~n Tyl~ %
TT nam 2020 Dam 2020 THINQ
1 San luong mroc san xuat m3 23.750.000 25.014.593 105,32
2 San hrong mroc ghi thu mJ 19.000.000 19.496.374 102,60
3 Tong doanh thu tr.d 196.000 197.229 100,60
4 Loi nhuan tnroc thue tr.d 50.000 64.345 128,69
5 Loi nhuan sau thue tr.d 43.500 58.514 134,51
6 Nop ngan sach tr.d 100% 15.828 100,00
7 Ty l~mroc that thoat % 20,0 22,06 +2,06
8 Gan moi TLK cai 4.000 4.078 101,90
9 Thay TLK cai 15.000 16.240 108,30
9 Ti l~ chia co tuc/VDL % 9 9 100
10 Lqi nhuan con ll;li Tr.d 5.880 14.700 250,

KE HO~CH SXKD NAM 2021

Bang s6 2
s6 Chi tieu DVT Th,!c hi~D K~ hoach Tang
TT Dam 2020 Dam 2021 trU'O'ng 0/0
1 San hrong mroc san xuat mJ 25.014.593 24.857.500 - 0,62
2 San hrong mroc ghi thu m3 19.496.374 19.886.000 101,99
3 Tong doanh thu tr.d 197.229 213.000 108,
4 Loi nhuan tnroc thue tr.d 64.345 43.500 - 32,40
5 Loi nhuan sau thue tr.d 58.515 36.200 - 38,14
6 Nop ngan sach tr.d 24.881 100% -

thea quy dinh

7 Ty l~ mroc that thoat % 22,06 20 Giam 2,06
8 Gan moi TLK cai 4.078 4.000 - 1,91
9 Thay TLK cai 16.240 20.000 123,15
9 Ti l~ chia co nrc/Vfil. % 9 9 100,
10 Loi nhuan con lai Tr.d 14.700 8.820 - 40,
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CONG TV CO PHAN C<)NGHOA xA HQI CHU NGHiA VI:¢T NAM
CAP THOAT Nudc BEN TRE DQcl~p - T\f do - H;.tnhphuc

sf>: 05ITTr-DHCD Bin Tre, ngay 26 thang 6 ndm 2021

TO TRINH
Thong qua bao cao tai chinh dii ki~m toan nam 2020

Kinh giri: Dai hoi dong c6 dong thirong nien nam 2021

- Can etc Ludt Doanh nghiep cua Qu6c ho! Nutrc Cong Hoa XCiH(Ji Chu
Nghia Vi¢t Nam s6 5912020lQH14 ngay 171612020,'

- Can etcDiJu l¢ Cong ty cJ phdn Cdp thodt nuac Bin Tre hien hanh.

HQi d6ng quan tri kinh trinh Dai hoi d6ng c6 dong thong qua Bao cao tid
chinh da: ki~m toan nam 2020 duoc ki~m toan boi Cong ty TNHH Ki~m toan va
Tu v~n Chu~n Vi~t ngay 08/03/2021 nhu sau:

- Bao cao tai chinh da kiem toan nam 2020 (him tom tcit) diroc dinh kern trong
Tai lieu dai hQi.

- Toan van Bao cao tai chinh da: ki~m toan nam 2020 duoc dang tai tren
website cong ty: www.capnuocbentre.vn

Kinh trinh D~i hQi d6ng c6 dong thong qua.

Xin chan thanh cam an.!.

No'i nh{m:
- Nhu tren;
- Luu tai li~u DHCD.

Nguy~n Thj Di~m Phu'Q'ng



CONG TY CO PHAN
CAP THOA.T NUOC BEN TRE

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM
DQc l~p - TV do - H~nh phuc

BAo cAo TAl CHINH TOM TAT
Nam 2020

A. BANG CAN DOl KE ToA.N:

STT CHi TIEU SOCUOINAM SODAuNAM
1 "9

-- 2 •• 3 2" ·"'4~% 2 ~

I- I Tili san ngan han 120,785,351,221 129,674,648,648.-
I

1 Ti~n va cac khoan tuong duong tien 26,844,880,257 105,308,423,343

2 f)~u tir tai ehinh ngan han 60,873,583,128 -
,., Cac khoan phai thu ngan han 20,562,076,441 17,166,251,253_)

--

4 Hang t6n kho 10,727,971,286 7,088,697,696I---- .- -

I-~.Tai san ngan han khac 1,776,840,109 111,276,356
I II Tai san dai han 404,670,596,297 398,496,808,279

1 Tai san e6 dinh 384,671,601,496 393,770,321,342---

+Tai san e6 dinh hfru hinh 384,636,486,682 393,402,539,861I---- -- ~ --
.-

+Tai san e6 dinh vo hinh 35,114,814 367,781,481- - - -

i 2 Tai san do dang dai han 9,177,690,322 2,744,077,830I-~
Tai san dai han khac 10,821,304,479 1,982,409,1073

TONG CQNG TAl SAN 525,455,947,518 528,171,456,927

I III N(l phai tra 133,204,845,740 154,561,972,736i-~

I 1 No ngan han 43,626,037,560 43,471,164,556r;-- No dai han 89,578,808,180 111,090,808,180

~ VBn chu SO' hiru 392,251,101,778 373,609,484,191
I 1

- ~-- -~---

V6n chu So' htru 392,251,101,778 373,609,484,1911- --
+V6n g6p cua chu So' hfru 294,000,000,000 294,000,000,000

+Quy d~u tir phat tri~n 53,135,484,191 32,687,362,736

1- _+Lqi nhuan sau thu~ chua phan phoi 45,115,617,587 46,922,121,455-

I 2 Nguon kinh phi vii quy khacI - -I

I TONG CQNG NGUON VON 525,455,947,518 528,171,456,927

Dvt: VND



B. KET QuA HO~T DONG KINH DOANH:
tJvt: VNtJ

1

CHITIEU NAMNAY NAMTRUOC
- ~ _.. 2~~""~c:~'.~~~ -, :,~~;I:J~~ ,l< c" ~"~:L,o_c~~~_ "iC ~~

I 0 ,

17 [Laico bantrenco phieu 1,734 1,840
I 18 IL~sey~~tr~~P~-U---------~-----I,~7-34~-----I~,8-4-0~

I 12 Chiphikhae 210,193,474 31,512,899I-
I

1 _ __!l__LQ'i n_h__u--,~,--n_kh_a_c -I -,,(_16_9_,_,9_5_5-,-,7_5_3_!_}l--- 83_1_.:_,3_9_7_,_,1__41>_

14 T6ng 19i nhuan k~ toan trurrc thu~ 64,344,610,403 69,998,827,020
--~----'---~~--

15 Chiphithue thunhap doanhnghiep hien hanh 5,830,052,367 8,826,104,602

61,172,722,418 .

STT

1 Doanh thu ban hang va cung dp djch Vl}. 193,216,491,334 195,954,500,320

2 Icaekhofmgiamtrudoanhthu 647,998

_ _l__jDoanh thu thu§n v~ ban hang va cung dp dich Vl}. 193,215,843,336 195,954,500,320

4 IGiaV6nhangban, , 59,491,306,217 52,342,391,054

I 5 ILQ'i nhu~n gQPve ban hang va cung cap dich Vl}. 133,724,537,119 143,612,109,266

1,1 __ 6__I-D-Oa-nh-t-hu-ho~~,--t-d~9n~g~t-a-iC-h-inh------ __ ~--3~,9-7-3~,2-2-6,~1-5-8+---2,~9-15~,-33-3-'-,6-4-4-1
7 Chiphitai chinh 6,037,193,195 7,369,606,321

!
I 8 Chiphibanhang 50,153,103,700 54,074,451,230-_-I ----.

9 flChiphiquan ly doanhnghiep 16,992,900,226 15,915,955,488

~ L(,ri nhu~n thu§n tir ho~t dQng kinh doanh 64,514,566,156 69,167,429,871

I 11 IThUnhap khac 40,237,721 862,910,048

16 LQ'inhuan sau thu~ thu nh~p doanh nghiep 58,514,558,036



CONG TY CO PHAN
CAP THOAT NUOC BEN TRE

CONG HOA xA nor CHU NGHIA VJ:¢T NAM
DQc l~p - Tl}'do - H~nh phuc

Bin Tre, ngay 26 thang 6 ndm 2021

BAo cAo CVA BAN KIEM soxr
CONG TY CO PHAN cAp THoAT NUOC BEN TRE

Nam 2020

1. Cooe§u ta chirc:

Ban KiSm soat gom 03 thanh vien, trong do 01 thanh vien la chuyen trach va 02
thanh vien la kiem nhiem:

- Ong Le Van Phong :
- Ong Nguyen Dinh Hu~n:
- Ba Ngo Thi H6ng Van:

Truong BKS
Thanh vien BKS
Thanh vien BKS

2. Hoat dQng ella Ban Ki~m soat:

Hoat dong cua Ban KiSm soat thuc hien thea clnrc nang, nhiem vu quy dinh tai
Luat Doanh nghiep, DiSu l~ cua Cong ty va Quy chS hoat dong cua Ban KiSm soat.
Ban KiSm soat da:thuc hien cong tac kiem tra, giam sat cac hoat dong cua Cong ty va
cac don vi thanh vien.

- Tham gia cac cUQCh9P cua HQid6ng Quan tri, cac cuoc h9P giao ban diSu hanh
san xuat kinh doanh cua Cong ty. Ki€m tra, giam sat vi~c tri€n khai cac nghi quySt cua
D~i HQid6ng c6 dong d6i vai H(>id6ng Quan tri va Ban T6ng Giam d6c Cong ty.

- Ph6i hqp vai HQi d6ng Quan tri va Ban T6ng Giam d6c trong vi~c xay dVng cac
quy chS cua Cong ty d€ lam co So' phap ly cho cong tac quan ly, diSu hanh san xu~t
kinh doanh.

- Ki€m tra bao cao tai chinh hang quy, nam; cac bao cao thu chi va chung tlr tiSn
m?t, tiSn gui ngan hang cua Cong ty; ki€m tra qua trinh nh~p xu~t v~t illph\lc V\lcho
cac cong trinh c~p thoat nuac cling nhu cho ho~t dQng san xu~t kinh doanh; ki€m tra
tinh hinh trich l~p va su d\lng quy tiSn luang cua vien chuc quan ly va ngmJi lao dQng
trong Cong ty.

II. Ho~t dQng, ki~m tra giam sat ella Ban ki~m soat nam 2020:
1. Tinh hinh titi ehinh ella Cong ty:

- Bao cao tai chinh dSn 31/12/2020 cua Cong ty da:duQ'c l~p va h~ch toan dung
chS dQtai chinh ban hanh, phti hqp vai chu~n mvc kS toan Vi~t Nam, bao cao l~p kip
thai dam bao tinh trung thvc, hqp phap.

- Cong ty TNHH ki€m toan va tu v~n Chu~n Vi~t la don vi ki€m tra bao cao tai
chinh nam 2020 cua Cong ty.

- S6 li~u vS tinh hinh tai chinh cua Cong ty dSn cU6inam 2020 da:duQ'cki€m toan
xac nh~n, Ban ki€m soMth~m tra va th6ng nh~t s6 li~u nhu sau:



-------------------------------------------. -- --

2

Don vi: Dorig

Chi tieu Mas8 S8 cu8i Dam S8 d~u Dam

* Tal san ngdn han 100-BCDKT 120.785.351.221 129.674.648.648

- Tien va cac khoan 110-BC:DKT 26.844.880.257 105.308.423.343

- :D~unr tai chinh dai han 120-BC:DKT 60.873.583.128 -

- Phai thu ngan han 130-BC:DKT 20.562.076.441 17.166.25l.253

- Hang t6n kho 140-BC:DKT 10.727.971.286 7.088.697.696

- Tai san ngan han khac 150-BC:DKT 1.776.840.109 111.276.356

* Tai san dai hun 200-BCDKT 404.670.596.297 398.496.808.279

- Tai san c6 dinh 220-BC:DKT 384.671.601.496 393.770.321.342

- Tai san do dang dai han 240-BC:DKT 9.177.690.322 2.744.077.830

- Tai san dai han khac 260-BC:DKT 10.821.304.4 79 1.982.409.107

TONG TAl SAN 270-BCDKT 525.455.947.518 528.171.456.927

*N(1phai Ira 300-BCDKT 133.204.845.740 154.561.972.736

- Ng ngan han 310-BCDKT 43.626.037.560 43.47l.164.556

- No dai han 330-BCDKT 89.578.808.180 111.090.808.180

* Van chit sif hicu 400-BCDKT 392.251.101.778 373.609.484.191

- V6n gop cua CSH 411-BCDKT 294.000.000.000 294.000.000.000

- Quy DTPT 418-BCDKT 53.135.484.191 32.687.362.736

- Lei nhuan chua pp 421-BCDKT 45.115.617.587 46.922.121.455

TONG NGUON VON 440-BCDKT 525.455.947.518 528.171.456.927

2. Bao cao k~t qua san xu~t kinh doanh:

Don vi: Dong

K~t qua hoat dQng san xu§t kinh So sanh
Chi tieu doanh nam 2020

Nam nay Nam trurrc %
T6ng doanh thu 197.229.307.215 199.732.744.012 98,7
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K~t qua hoat dQng san xu§t kinh So sanh
Chi tieu doanh nam 2020

Nam nay Nam trurrc 0/0

Doanh thu thuan bin hang va d vu 193.215.843.336 195.954.500.320 98,6

Gia v6n bin hang 59.491.306.217 52.342.391.054 113,6

LQ'inhuan g9P bin hang va d vu 133.724.537.119 143.612.109.266 93,1

Doanh thu hoat dong tai chinh 3.973.226.158 2.915.333.644 136,2

Chi phi tai chinh 6.037.193.195 7.369.606.321 81,9

Trang do: Chi phi ldi vay 6.037.193.195 7.369.606.321 81,9

Chi phi bin hang 50.153.103.700 54.074.451.230 92,7

Chi phi QLDN 16.992.900.226 15.915.955.488 106,7

LN thuan til kinh doanh 64.514.566.156 69.167.429.871 93,2

Thu nhap khac 40.237.721 862.910.048 4,6

Chi phi khac 210.193.474 31.512.899 667

LQ'inhuan khac -169.955.753 831.397.149 -

T6nglQ'inhu~ntru6cthu~ 64.344.610.403 69.998.827.020 91,9

Chi phi thue TNDN 5.830.052.367 8.826.104.602 66,0

LQ'inhuan sau thue TNDN 58.514.558.036 61.172.722.418 95,6

Heat dong kinh doanh cua Cong ty tuan thu Luat Doanh nghiep, DiSu l~ cua
Cong ty va cac quy dinh khac cua Phap luat, K~t qua san xu§.t kinh doanh va s6 lieu k~
toan duoc giam sat chat che thea Luat K~ toan, s6 lieu ghi chep dfiy du va kip thai

M9t s6 chi tieu vS k~t qua hoat dong san xu§.t kinh doanh nhu doanh thu, 19i
nhuan nam 2020 so voi nam 2019, cu th~ nhir sau:

- Chi tieu tong doanh thu thuc hien trong nam 2020 la 197 .229 trieu d6ng, so voi
nam 20191a 199.732 trieu dong, dat 98,7 %. Thvc hi~n thea eang van s6 12671UBND
TCDT ngay 19/3/2020 eua Uy ban nhan dan tinh B~n Tre vS kh§.u tru tiSn trong hoa
dan nuac do anh huang d9 m?n, eang van s6 29611UBND-TCDT ngay 1616/2020 eua
Uy ban nhan dan tinh B~n Tre vS ti~p tvc giam gia nuac do h~n m?n va d~i dich
Covid-19, Cang ty dft ti~n hanh kh§.u tru 10% doanh thu trong hoa dan S11 dVng nuac
khi d9 m?n tren 0,45%0. Vi~c kh§.u tm nay dft lam anh huang trvc ti~p d~n giam
doanh thu va Igi nhu?n nam 2020 eua cang ty.

- VS chi tieu 19i nhu?n truac thu~ thvc hi~n nam 2020 la 64.344 tri~u d6ng, so vai
nam 20191a 69.998 tri~u d6ng, d~t 91,9 %.

- Chi tieu 19i nhu?n sau thu~ thvc hi~n nam 2020 la 58.514 tri~u d6ng, so vai
nam 2019la 61.172 tri~u d6ng, d~t 95,6 %.
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3. M(>ts6 cac chi tieu thuc hi~n theo Nghj quyet cua DHDCD:
Don vi: Dong

Nghi qny~t Thuc hi~n
Chi tieu nam 2020 nam 2020 %TH

San luong mroc ghi thu (m3) 19.000.000 19.496.374 102,6

T6ng doanh thu 196.000.000.000 197.229.307.215 100,6

LQ"inhuan sau thu€ 43.500.000.000 58.514.558.036 134,5

N9P ngan sach 100% 15.828 100,0
Ti l~ th~t thoat (%) 20,00 22,06 + 0,06
G~n moi thuy hrong k€ (cai) 4.000 4.078 101,9
Thay thuy hrong k€ (cai) 15.000 16.240 108,3

KSt qua thuc hien mot s6 cac chi tieu theo Nghi quyet DIIDCD narn 2020 nhin
chung dSu vuot so voi Nghi quyet dua ra, cu thS kSt qua dat duoc nhu sau:

- Chi tieu san luong mroc may ghi thu, thirc hien nam 2020 la 19.496.374 rrr', so
voi NQ nam 2020 la 19.000.000 m', dat 102,6 %.

- Chi tieu tong doanh thu, thuc hien nam 2020 la 197.229 trieu d6ng, so voi NQ
dua ra la 196.000 trieu d6ng, dat 100,6 %.

- Chi tieu loi nhuan sau thue, thuc hien trong nam 2020 la 58.514 trieu d6ng, so
voi NQ dua ra la 43.500 trieu dong, d~t 134,5 %.

- Phai nQpngan sach nam 2020 1a 15.828 tri~u d6ng, d~t 100%.

- Chi tieu ti 1~th~t thoat nu6c th\Xchi~n dSn 31112/2020 1a 22,06%; so v6i NQ
dua ra 1a20%, con tang 2,06%.

- G~n m6i thuy 1uqng kS th\Xchi~n trong nam 4.078 cai, NQ dua ra 4.000 cai, d~t
101,9%.

- Thay thuy luqng kS th\Xchi~n trong nam 1a 16.240 cai, so v6i NQ dua ra 15.000
cai, d~t 108,3%.

4. V~ cong tac qmin trj va di~u hanh:

MQt s6 cong tac quan tri va diSu hanh cua Cong ty trong nam 2020 nhu sau:

- Th\Xchi~n kiSm ke tai sim c6 dinh,v~t tu va cong Clf t6n kho dSn cu6i nam.

- ?Cayd\XngkS ho~ch mua s~m tai san, v~t tu va cong Clf ph\lc V\lcho quan 1y va
san xuat kinh doanh.

- Xay d\Xngcac chi tieu kS ho~ch san xu~t kinh doanh nam 2020 trinh Chu sa huu
va cac nganh chuc nang.

- Phan ph6i 1qi nhu~n nam 2019 va xay d\XngkS ho~ch lqi nhu~n nam 2020 trinh
Chu sa hfru phe duy~t.
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- Bao cao danh gia k~t qua hoat dong, x~p loai doanh nghiep va nguoi dai dien
nam 2019, k~t qua xep loai A, rmrc hoan thanh t6t nhiem vu.

- Xay dung k~ hoach lao dong tiSn hrong, thu lao cua vi en chirc quan ly va nguoi
lao dong; trinh tham tra phe duyet tiSn hrong, thu lao thuc hien nam 2020.

- Ch6t danh sach c6 dong va chi tra c6 nrc nam 2019 va dot 1 nam 2020.

- T6 chirc thanh cong Dai hQi c6 dong b~t thuong 2020 diSn ra vao ngay
20/1112020 b§.uHQi d6ng quan tri va Ban kiSm soat nhiem ky 2020-2025.

- Ti~p va lam vice voi Thanh tra C\lCthue tinh B~n Tre vS viec chap hanh thue
cua Cong ty til' nam 2016 d~n nam 2019.

- Mua kho nam 2020, mroc m~n xam nh~p sau, Cong ty da:t6 chuc thu mua, ti~p
nh~n, v~n chuySn va phan ph6i nuac ngQt til' nhiSu ngu6n ph\lc V\l, cung c~p d~n cac
co quan, dia phuong va don vi san xu~t kinh doanh.

- VS cong tac d§.uill xay d\fng: Thi cong mQt s6 h~n m\lc c~p nuac (rug ph6 h~n
m~n xam nh~p: tuy~n 6ng c~p nuac D450 HL173; th\fc hi~n thi cong mQt s6 c6ng, d~p
ng~n m~n til' song Ham Luong va song Ba Lai; l~p h6 sa d\f an h~ th6ng xu ly nuac
m~n RO 3.000m3/ngd t~i chi nhanh c~p nuac Phil Tan; Hip d~t tr~m quan tr~c do dQ
m~n tren song Ham Luong va An H6a.

- C~p nuac KCN Giao Long: tuy~n c~p nuac til' NMN Hfru Dinh di KCN Giao
Long, da:ban giao m~t bing va quy~t dinh khai cong cong trinh.

- Ti~p t\lCd§.uill, rna rQng m~ng c~p nuac trong vling ph\lc V\l bing ngu6n v6n
d§.uill phat triSn cua Cong ty.

- Th\fc hi~n thuang xuyen cac cong vi~c bao tri bao duOng, sua chua may m6c
thi~t bi t~i cac nha may, cac chi nhanh c~p nuac; kh~c ph\lc S\f c6 6ng bS tren m~ng
c~p nuac; di dai m~ng luai c~p nuac nim trong vling d\f an rna rQng giao thong, th\fc
hi~n cong tac phong ch6ng th~t thoat nuac, cong tac kiSm tra ro ri h~ th6ng c~P.nuac
tren m~ng.

- Da:trinh va duQ'Cphe duy~t phuong an gia nuac s~ch khi mua nuac tho t~i nha
may nuac Luang Quai va xu ly nuac m~n qua h~ th6ng RO t~i chi nhanh c~p nuac
Phil Tan (nhung sau d6 UBND tinh c6 cong van khong th\fc hi~n Quy~t dinh gia nuac
nay).

- VS cong tac quan ly khach hang: Th\fc hi~n ky k~t hgp d6ng thea m~u; c~p nh~t
s6 di~n tho~i cua khach hang vao chuang trinh; kiSm tra chuySn d6i m\lc dich su d\lng
nuac kip thai; ti~p t1)cv~n dQngthanh toan tiSn nuac khong dung tiSn m~t.

- Hgp d6ng on luy~n va thi nang b~c nghS cho cong nhan nam 2020; th\fc hi~n
kham suc khoe dinh ky cho nguai lao dQng; ban hanh quy ch~ va mua bao hiSm nhan
thQcho cong nhan vien chuc lao dQng.

III. K~ ho~eh ho~t oQng ella Ban ki~m smit nam 2021:

- Tham d\f cac cUQchQp cua HDQT va Ban diSu hanh cong ty;
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- Giam sat cac hoat dong cua Cong ty trong viec triSn khai thuc hien nghi quyet
cua Dai hoi d6ng C6 dong, thuc hien DiSu l~ cua cong ty;

- KiSm tra viec chap hanh thuc hien cac quy dinh, quy chS dffban hanh; phoi hQ'P
voi cac doan kiem tra, kiem toan khi c6 yeu cau;

- KiSm tra s6 sach clnrng tir kS toan, giam sat cong tac kiSm ke cu6i nam;

, - KiSm tra bao cao tai chinh quy, nam 2021; tinh hinh sir dung v6n va bao toan
von cua cong ty.

Tren day la bao cao cua Ban kiem soat vS tinh hinh hoat dong san xu~t kinh
doanh nam 2020 cua Cong ty, xin kinh trinh dSn DHDCD.

Xin tran trong cam all.

No'i nhijn:
-HDQT,BKS;
- C6 dong;
- Luu: BKS.

TIM BAN KIEM SOAT
TRUONG BAN

Le Van Phong



o CONG TYCO PHAN CONG HOA xA HOI CHU NGHiA Vl¢T NAM
cAP THOAT NUOC BEN TRE DQcl~p - Tt,r do - H~nh phuc

S6: OG ITTr-DHCD Bin Tre, ngay 26 thdng 6 nam 2021

TO TRiNH
Phan ph8i IQ'inhuan nam 2020 va

K~ hoach phan phBi IQ'inhuan nam 2021

Kinh giri: Dai hoi d6ng c6 dong thuong nien nam 2021

- Can cu' Ludt Doanh nghiep cua Quoc h9i Nuoc Cong Hoa Xii H9i Chu Nghia
Viet Nam s6 5912020lQH14 ngay 171612020;

- Can ctrDiju l¢ Cong ty cdphdn cap thoat nuoc Bin Tre;

- Can cu Bao cao ted chinh aii kidm todn ndm 2020 cua Cong ty cdphdn cap
thoat marc Bin Tre.

HQi dong quan tri kinh trinh Dai hQi d6ng c6 dong thong qua v~n dS sau:

I.Bao cao v~ tinh hinh phan phBi IQ'inhuan va tY I~ chia c6 tire narn 2020.
Dan vi tinh: a6ng

s6
TT NDIDUNG so TIEN
1 LQ'i nhufin sau thu~ 67.334.558.036
1.1 LQ"inhuan sau thuS nam 2019 d~ lai (3%) 8.820.000.000
1.2 LQ"inhuan sau thue narn 2020 58.514.558.036
2 Phan phBi 100inhuan sau thu~ 67.334.558.036
2.1 Quy thirong Ban quan ly chuyen trach 349.475.376
2.2 Quy d~u tu phM tri~n 18.641.617.587
2.3 Quy khen thuang phuc lQ"i 7.183.465.073

+ Quy Khen thuerng (60%) 4.310.079.044
+ Quy Phuc 19'i(40%) 2.873.386.029

2.4 LQ"inhu~n chia c6 tilc, trong do: 26.460.000.000
+ L9'i nhu{ln sau thui nam 2019 ad lqi (3%) 8.820.000.000
+ L9'i nhu{ln sau thui nam 2020 (6%) 17.640. 000. 000

2.5 LQ"inhu~n con l~i chuy~n sang nam sau (5%) 14.700.000.000

3 Ty Ie lo'i nhu~n chia c6 tucl VBn di~u Ie (%) 9%

* Vi~c th l}.'chi~n chia c6 tuc cho c6 dong:

- Ngay ch6t danh sach chia c6 tilc cho c6 dong: Ngay 08/6/2021.



.' - Ty l~ chia c6 tire nam 2020 hi 9%. £)3:tarn irng 5% trong thang 0112021, s6
con lai 4% se duoc tra tiep sau ngay chot danh sach c6 dong. Ngay chi tra cu thS se
duoc thong bao sau.

- £)6i voi c6 dong d1lthuc hien dang ky hru ky qua Trung tam hru ky clurng
khoan: Se do Trung tam hru ky clnrng khoan chuyen tra c6 tire van tai khoan ca
nhan d1lrna.

- D6i voi c6 dong chua thuc hien dang ky hru ky: Cong ty se thuc hien chi tra
duoi hai hinh thirc Ia chuyen khoan qua tai khoan cua t6 chirc Ica nhan c6 dong hoac
chi tra bang tien mat,

- Uy quyen cho T6ng Giam d6c thuc hien d~y du cac thu tuc dS chi tra c6 tire
cho c6 dong thea quy dinh.

II. K~ ho~eh phan ph8i IQ'inhu~n va ty I~ ehia eB tue nam 2021.
Don vi tinh: c16ng

STT N(H DUNG s6 TIEN

1 LO'inhu~n sau thu~ 50.900.000.000

1.1 Lgi nhu?n sau thuS nam 2020 dS l?i (5%) 14.700.000.000
1.2 Lgi nhu?n sau thuS kS ho?ch nam 2021 36.200.000.000
2 Phan ph8i IO'inhuan sau thu~ 50.900.000.000
2.1 Quy thuOng Ban quan ly chuyen trach 220.000.000
2.2 Quy d~u tu phM triSn 10.400.000.000
2.3 Quy khen thuOng phuc 19i 5.000.000.000

+ Quy Khen thuang (60%) 3.000.000.000
+ Quy Phuc 19'i (40%) 2.000.000.000

2.4 Lgi nhu?n chia c6 tuc, trong do: 26.460.000.000
+ L9'i nhucjn sau thud nam 2020 ad lc;zi(5%) 14.700.000.000
+ L9'i nhucjn sau thud kd hoc;zchnam 2021 (4%) 11.760.000.000

2.5 Lgi nhu?n con l?i chuySn sang nam sau (3%) 8.820.000.000
3 Ty I~ IO'inhu~n ehia eB tuel V8n di~u l~ (%) 9%

Kinh trinh D?i hQi d6ng c6 dong thong qua.
Xin chan thanh cam an .I.

No'i I1h~n:
- Nhu tren;
- LlYU tai li~uDHCD.

ONGQuANTRI
iJ TIeR

~-

Nguy~n Thi Di~m PhU'Q'ng
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CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
DQcl~p - T\f do - H~nh phuc

Bin Tre, ngay 26 thang 6 nam 2021

TO TRINH

CONG TY CO PHAN
cAp THOAT Nudc BEN TRE

sf>: 6, ITTr-DHCD
thong qua sua dBi Di~u l~ Cong ty; Quy ch~ quan tr] nQi bQCong ty;

Quy ch~ hoat dQng ella HDQT; Quy eh~ hoat dQng ella Ban ki~m soat

- Can cit Ludt Doanh nghiep cua Quoc hoi Nutrc Cong Hoa Xii H(Ji Chu
Nghia Vi¢t Nam s6 5912020lQH14 ngay 171612020;

- Can cit Ludt Chung khoan s6 54120191QH14 duoc Qu6c hoi nuoc Cong
hoa Xii hoi Chu nghia Vi¢t Nam thong qua ngay 26 thong 11 ndm 2019;

- Can cit Nghi dinh. s6 155120201ND-CP ngay 3111212020 cua Chinh phu
quy dinh chi titt thi hanh mot s6 iliJu cua Ludt Chung khoan;

Can cit Thong tu s6 116120201TT-BTC ngay 3111212020 cua B(J Tai chinh
huang ddn mot s6 iliJu vJ quan tri Cong ty ap dung il6i voi cong ty dai chung tai
Nghi dinh s6 155120201ND-CP ngay 31 thang 12 nam 2020 cua Chinh phu quy
iltnh chi titt thi hanh m(Jts6 iliJu cua Lu(jt ChUng khoan;

- Can cit DiJu Z¢cua Cong ty C6phdn cap thoat nuac Btn Tre (sua il6i, b6
sung Zdnthit nam) ilu(fc DHDCD thong qua ngay 20 thang 11 nam 2020;

- Can cit Bien ban h9P H(Ji il6ng quan trt s6 ...lBB-HDQT kY h9P ngay ..
thang 4 nam 2021 cua H(Ji il6ng quan trt Cong ty.

HQi dang qmin tri kinh trinh D~i hQi dang eB dong thong qua cae v~n d~
sau:

- Thong qua Sua d6i, b6 sung DiSu l~ Cong ty e6 ph~n C~p thoat nuae BSn
Tre; Quy ehS qu<intri n9i b9 Cong ty; Quy ehS ho~t d9ng eua H9i d6ng qufm tri
Quy ehS ho~t d9ng eua Ban kiSrn soat.

- Ly do sua d6i, ban hanh: Cho phli hgp thea quy dinh eua Lu~t Doanh
nghi~p s6 59/2020/QH14 ngay 17/6/2020; Lu~t ChUng khoan s6 54/2019/QH14
ngay 2611112019 eua Qu6e h9i; Nghi dinh s6 155/2020IND-CP ngay 31112/2020
eua Chinh phu quy dinh chi tiSt thi hanh rn9t s6 diSu eua Lu~t Chung khoan;
Thong tu s6 116/2020/TT-BTC ngay 31112/2020 eua B9 Tai ehinh huang d~n
rn9t s6 diSu vS quan tri Cong ty ap dVng d6i vai eong ty d~i ehCmg (eho th6ng
nh~t vS b6 eve, n9i dung thea rn~u ban hanh t~i Thong tu 116/2020/TT-BTC)

- N9i dung sua d6i, thong qua (dinh kern thea to' trinh).
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Quy c6 dong co thS tham khao toan van noi dung thay d6i gitra DiSu l~ so
voi DiSu l~ da diroc Dai hoi d6ng c6 dong thong qua va ban hanh ngay
2011112020; du thao nQidung cac Quy chStai Tai ii~u Dai h9i d6ng c6 dong nam
2021 duoc dang tai dia chi trang thong tin dien nr cua Cong ty
www.capnuocbentre.vn

Kinh trinh Dai h9i d6ng c6 dong thong qua.

Xin chan thanh cam an.!.



CONG TY CO PHAN
cAp THOA.TNUaC BEN TRE

se: OJ/TTr- orrcn

CONGHOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
DQcl~p - Tl}'do - H~nh phuc

Bin Tre, ngay 26 thang 6 nam 2021

TO TRiNH
Ti~n lirong, thU'{)'ngva thu lao H{>idAng quan tr], Ban ki~m soat,

ngU'o-iphu trach quan tr] Cong ty kiem ThU' ky va ThU' ky
Nam 2020 va K~ hoach nam 2021

Kinh gui: Dai hQi dong e6 dong thuong nien nam 2021.

- Can cir Luat Doanh nghiep cua Quoc hoi Nuoc Cong Hoa Xa HQi Chu Nghia
Viet Nam s6 59/2020lQH14 ngay 17/6/2020;

- Can cir Thong tir 28/20 16/TT-BLDTBXH ngay 01 thang 9 nam 2016 cua BQ
Lao dong Thuong binh & Xa hoi, huang d~n thirc hien quy dinh v€ lao dong, ti€n
luang, thu lao, tien thirong d6i voi Cong ty e6 phan, von gop chi phoi cua nha nuoc;

- Can cir Di€u l~ Cong ty C6 phan e6 phan C~p thoat rnroc BSn Tre;

- Can cir vao KSt qua san xu~t kinh doanh eua Cong ty nam 2020 va kS ho~eh
san xu~t kinh doanh nam 2021.

HQi d6ng quan tri kinh trinh D~i hQi d6ng e6 dong thong qua v~n d€ sau:

I.Chi tra ti~n IU'o-ng,thU'()'ng, thiI lao H{>idAng quan tri va Ban ki~m smit,
ThU' ky nam 2020.

1.Ti~n IU'o-ngva ThiI lao H{>idAng quan tri, Ban ki~m soat va ThU' ky nam
2020

sA Ti~n IU'o-ngva ThiI lao

S6 Chu'c vI.I IU'Q'ng
nJn IU'O'ng Thit lao Tang cQng

TT (ngU'()'i/ (dang/ (dBng/nam)
nam) (dang/ thang) thang)

1
Nguai quan ly Cong

06 232.579.860 2.790.958.326ty ehuyen traeh

2 Thanh vien HDQT 02 10.000.000 120.000.000

3 Thanh vien BKS 02 9.000.000 108.000.000

Nguai ph\! traeh quan
4 trj Cty kiem Thu ky 02 3.500.000 84.000.000

& Thuky
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2. Ti~n thmrng nam 2020

Can cir cong van s6 3014/UBND-KT ngay 0116/2021 cua Uy ban nhan dan
tinh B~n Tre (Chu sa hfru v6n nha nuoc) vS viec phan phoi loi nhuan nam 2020, va
k~ hoach phan phoi Ioi nhuan nam 2021 cua Cong ty c6 phan C~p thoat mroc B~n
Tre. Quy thirong vien clnrc quan ly chuyen trach nam 2020 la 349.475.376 dong
(bang 1,5 thang luang).

II. K~ hoach ti~n hro'ng, thurrng, tho lao H{}idAng quan tr] va Ban ki~m
soat, nguiri phu trach quan tr] Cdng ty va ThO' ky nam 2021.

1. Ti~n lurrng va Tho lao H{}i dAng quan tr], Ban ki~m soat, ngO'iYiphu
trach quan tr] Cong ty kiem ThO' ky va ThO' ky k~ hoach nam 2021

sa Ti~n IO'O'ngva Thu lao
Sa Chrrc v\l IU'Q'ng

Ti~n lU'ung Thit lao Tang cQng
TT (ngU'oi/ (ilang/ (dBng/nam)

nam) (ilang/ thong) thong)

1
Nguai qwin ly Cong

06 221.334.405 2.656.012.857ty chuyen tnich

2 Thanh vien lIDQT 02 10.000.000 120.000.000

3 Thanh vien BKS 02 9.000.000 108.000.000

Nguai ph\} tnich
4 quan tri Cty kiem 02 3.500.000 84.000.000

Thu ky va Thu kY

2. Ti~n thu'&ng cho vien chu-c quan ly k~ ho~ch nam 2021

Theo cong van s6 30 14/UBND-KT ngay 0116/2021 cua Uy ban nhan dan tinh
B~n Tre (Chu sa hfru v6n nha nuac) vS vi~c phan p!?-6ilqi nhu~n nam 2020, va k~
ho~ch phan ph6i lqi nhu~n nam 2021 cua Cong ty c6 ph~n C~p thoat nuac B~n Tre.
Quy thuang vien chuc quan ly chuyen trach nam 2021 la 220.000.000 d6ng (b~ng 1
thang luang).

Kinh trinh f)~i h<)id6ng c6 dong thong qua.

Xin chan thanh cam an .I.

Nui nh~n:
- Nlm tren;
- LUll t,E li~ll DHCD.

<!NGQUAN TRJ



CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM
DQcl~p - T., do - H~nh phuc

Bin Tre, ngay Jr; thang 6 nam 2021

TO TRiNH
hong qua vi~c ll}'achon don vi ki~m toan BCTC nam 2021

Kinh gui: Dai hQi d6ng c6 dong thirong nien nam 2021.

- Can ClINghi dinh s6 151/2018/NB-CP ngay 0711112018 vS viec sua d6i, b6
sung Nghi dinh s6 84/2016/Nf)-CP ngay 01/7/2016 cua Chinh phu vS tieu chuan,
diSu kien d6i voi t6 ChlICkiSm toan duoc ch~p thuan kiSm toan cho dan vi co loi
ich cong chung;

- Can ClIvao danh sach doanh nghiep kiSm toan du diSu kien kiSm toan cac
dan vi co loi ich cong chung thuoc linh Vl,ICclnrng khoan cua Uy Ban Chung
khoan Nha mroc nam 2021;

- Can ClIBiSu l~ cua Cong ty c6 phan C~p thoat mroc BSn Tre.

Ban KiSm soat kinh trinh Dai hQi d6ng c6 dong thong qua v~n dS sau:

Sau khi xem xet nang hrc cua cac Cong ty kiem toan dQc l~p, Ban KiSm soat
kinh trinh D:;tihQi d6ng C6 dong danh sach 03 Cong ty KiSm toan dQc l~p sau day:

1. Cong ty TNHH Dich Vl! TVTC K~ tmin & Ki~m tmin phia nam.

Bia chi: s6 29 VO Thi Sau, phuOng Ba Kao, qu~n 1, Tp H6 Chi Minh.

2. Cong ty TNHH Ki~m tmin va Ttl' vfin ChuAn Vi~t.

Dia chi: T~ng 2; s6 33 Phan van Khoe, phuOng 13, Qu~n 5, Tp H6 Chi Minh.

3. Cong ty TNHH Ki~m tmin Nhan Tam Vi~t - Chi nhanh t~i Tp.HCM.

Dia chi: s6 98 VU Tong Phan, phuOng An Phu, Qu~n 2, Tp H6 Chi Minh.

Cac cong ty KiSm toan tren dSu co du nang ll,Icva diSu ki~n phu hQ'Ptheo quy
dinh, ch~t luQ'llgdich V\lt6t va chi phi hQ'PlY.Kinh trinh DHDCD thong qua va uy
quySn cho HQi d6ng qucln tri quySt dinh ll,IachQn 01 trong 03 cong ty KiSm toan
tren dS thl,Ic hi~n kiSm toan bao cao tai chinh nam 2021 cua Cong ty c6 ph~n C~p
thoat nuac BSn Tre.

Kinh trinh D:;tihQi d6ng c6 dong thong qua.

Xin chan thanh cam an.!.
TM. BAN KIEM SOAT

TRUONG BAN
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PHẦN MỞ ĐẦU 

Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 

2021 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre, số ....../NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 

6 năm 2021. 

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ 

Điều 1.  Giải thích thuật ngữ 

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

a) Vốn điều lệ là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi 

thành lập Công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này; 

b)  Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc 

hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 

2020; 

c)  Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội 

nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 

2019; 

d)  Ngày thành lập là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương 

đương) lần đầu; 

e)  Người điều hành doanh nghiệp là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, 

Kế toán trưởng và người điều hành khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm; 

f)  Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch 

Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân giữ 

chức danh quản lý khác do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm; 

g)  Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 

Luật Chứng khoán; 

h)  Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty cổ 

phần; 

i)  Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký 

tên trong danh sách cổ đông sáng lập Công ty cổ phần; 

j)  Cổ đông lớn là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng 

khoán; 



6 

 

   

k)  Thành viên Ban kiểm soát là Kiểm soát viên; 

l)  Thời hạn hoạt động là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại 

Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của 

Công ty thông qua; 

m) Sở giao dịch chứng khoán là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các 

Công ty con. 

2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn 

bản khác bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế. 

3. Các tiêu đề (Mục, Điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho 

việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này. 

II.  TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI 

DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƢỜI 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

Điều 2.  Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 

1. Tên Công ty: 

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre. 

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: Ben Tre Water Supply and Sewerage Joint 

Stock Company. 

- Tên Công ty viết tắt: BEWACO. 

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

hiện hành của Việt Nam. 

3. Trụ sở đăng ký của Công ty: 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 103, đường Nguyễn Huệ, phường An Hội, thành 

phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 

- Điện thoại: (0275) 3825727    

- Fax: (0275) 3827781 

- E-mail: capnuocbentre@yahoo.com 

- Website: capnuocbentre.vn 
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4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh 

doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định 

của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép. 

5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 55 

hoặc gia hạn hoạt động theo quy định tại Điều 56 Điều lệ này, thời hạn hoạt động 

của Công ty là vô thời hạn từ ngày thành lập. 

Điều 3.  Ngƣời đại diện theo pháp luật của Công ty 

Công ty có 1 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty 

thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho 

Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện 

theo điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định 

của pháp luật hiện hành. 

Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; và phải ủy 

quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại 

diện theo pháp luật tại Công ty khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. 

Trường hợp hết hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của Công ty 

chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn 

tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của 

Công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật 

của Công ty trở lại làm việc, hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử 

người khác thay thế. 

Trường hợp vắng mặt ở Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người 

khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công 

ty thì HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ sẽ cử người khác thay thế. 

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

CÔNG TY 

Điều 4.  Mục tiêu hoạt động của Công ty 

1. Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty là:  

Mã ngành, 

nghề kinh 
Tên ngành, nghề kinh doanh 
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doanh 

3600 (Chính) 
Khai thác, xử lý và cung cấp nước 

Chi tiết: Sản xuất và phân phối nước sạch 

4633 
Bán buôn đồ uống 

Chi tiết: Kinh doanh nước uống đóng chai 

4100 
Xây dựng nhà các loại 

Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng 

1104 
Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 

Chi tiết: Sản xuất nước uống đóng chai 

4290 

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp. Thi công xây lắp 

cấp thoát nước trong và ngoài công trình, hạ tầng kỹ thuật khu 

dân cư và khu công nghiệp. 

2592 

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 

Chi tiết: Gia công cơ khí các sản phẩm dùng cho ngành nước 

và ngành xây dựng (không gia công cơ khí trong địa bàn nội ô 

Thành phố Bến Tre) 

4669 

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Sản xuất kinh doanh các vật tư chuyên ngành cấp 

thoát nước 

3313 
Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 

Chi tiết: Sửa chữa, kiểm định đồng hồ đo nước lạnh 

4322 

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 

khí 

Chi tiết: Thi công xây lắp chuyên ngành cấp thoát nước 

3700 Thoát nước và xử lý nước thải 
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Chi tiết: Thoát nước bẩn, nạo vét và thông tắc cống rãnh. Dịch 

vụ thoát nước và xử lý nước thải. 

7110 

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 

Chi tiết: Dịch vụ tư vấn, thiết kế, giám sát công trình chuyên 

ngành cấp thoát nước. Dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng, quản lý 

dự án, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập dự án đầu tư xây dựng, 

khảo sát, lập thiết kế - dự toán, giám sát công trình chuyên 

ngành cấp thoát nước 

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty: 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 ưu thế, tạo nền tảng phát triển một cách ổn định, lâu dài và vững chắc, tối đa 

hóa lợi nhuận, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các cổ đông, làm tròn nghĩa vụ với 

Nhà nước. 

Điều 5.  Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty 

Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy 

định tại Điều lệ này đã đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan 

đăng ký kinh doanh và đã công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc 

gia. 

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

Điều 6.  Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 

1. Vốn điều lệ của Công ty là 294.000.000.000  đồng (bằng chữ: hai trăm chín 

mươi bốn tỷ đồng chẵn). 

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 29.400.000 cổ phần với 

mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. 

2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông 

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

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần 

phổ thông và cổ phần ưu đãi (nếu có). Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ 

từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này. 

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

thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật. 
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5. Công ty chính thức hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần theo Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1300107725 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Bến Tre cấp lần đầu ngày 14/12/2006. Căn cứ theo quy định tại Luật Doanh 

nghiệp, tính đến thời điểm hiện nay cổ phần phổ thông của các cổ đông sáng lập đã 

hết thời gian hạn chế chuyển nhượng. 

6. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu 

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

trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, số cổ phần cổ đông không đăng 

ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có 

thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông và người khác với điều kiện không thuận 

lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường 

hợp trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc pháp luật về 

chứng khoán có quy định khác. 

7. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những 

cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. 

8. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 7.  Chứng nhận cổ phiếu 

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

phần và loại cổ phần sở hữu. 

2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của 

người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải 

có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp. 

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền 

sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn hai tháng kể từ ngày 

thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định tại phương án phát hành cổ 

phiếu của Công ty (hoặc thời hạn khác theo Điều khoản phát hành quy định), 

người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần 

không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu. 

4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại 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 bao gồm các nội dung sau đây: 
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a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình 

thức khác; 

b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ 

phiếu mới. 

Điều 8.  Chứng chỉ chứng khoán khác 

Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được 

phát hành có chữ ký của người đại diện theo Pháp luật và dấu của Công ty. 

Điều 9.  Chuyển nhƣợng cổ phần 

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

luật có quy định khác, cổ phiếu đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán 

được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị 

trường chứng khoán. 

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

hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát 

hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào 

bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 10.  Thu hồi cổ phần  

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

để mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó 

thanh toán số tiền còn lại và chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ 

phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh do việc 

không thanh toán đầy đủ. 

2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối 

thiểu là 07 ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải 

ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán 

hết sẽ bị thu hồi. 

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

đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực 

hiện. 

4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định 

tại khoản 3 Điều 112 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc 
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ủy quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản 

trị thấy là phù hợp. 

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

những cổ phần đó, nhưng vẫn phải phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh 

giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh vào 

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

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

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

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

thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót 

hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo. 

V.   CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT 

Điều 11.  Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát 

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

1. Đại hội đồng cổ đông. 

2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  

3. Tổng Giám đốc. 

VI.  CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 12.  Quyền của cổ đông 

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: 

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

quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình 

thức khác do Điều lệ Công ty, pháp luật quy 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 tương ứng với tỷ lệ sở hữu 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 hợp 

quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định 

khác của pháp luật có liên quan; 
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e)  Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh 

sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của 

mình; 

f)  Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Công ty, biên bản họp 

Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

g)  Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại 

tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty; 

h)  Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều 

132 Luật Doanh nghiệp; 

i)  Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ 

đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có 

các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi 

phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông; 

j)  Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty 

công bố theo quy định của pháp luật; 

k)  Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy 

bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy 

định của Luật Doanh nghiệp; 

l) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ  5% tổng số cổ phần phổ thông trở 

lên có các quyền sau: 

a)  Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp; 

b)  Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội 

đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, 

hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu 

liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty; 

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

điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản 

và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy 

tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số 

giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số 
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lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần 

của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề 

cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; 

d)  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 là 03 ngày làm việc 

trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần 

của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp; 

e)  Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở 

lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người 

vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau: 

a)  Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng 

quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự 

họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông; 

b)  Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông 

hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số 

người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản 

trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông 

đề cử thấp hơn số ứng 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 theo quy định tại Điều 25 và Điều 37 Điều lệ này. 

Điều 13.  Nghĩa vụ của cổ đông 

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau: 

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua. 

2. 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 hợp 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 đới 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. 

3. Tuân thủ Điều lệ Công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. 
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4. Chấp hành Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 

quản trị. 

5. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ 

Công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin 

được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác. 

6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu 

quyết/bầu cử thông qua các hình thức sau: 

a)  Tham dự và biểu quyết / bầu cử trực tiếp tại cuộc họp; 

b)  Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết / bầu cử tại 

cuộc họp; 

c)  Tham dự và biểu quyết / bầu cử thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu 

điện tử hoặc hình thức điện tử khác; 

d)  Gửi phiếu biểu quyết / bầu cử đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện 

tử; 

7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để 

thực hiện một trong các hành vi sau đây: 

a) Vi phạm pháp luật; 

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

của tổ chức, cá nhân khác; 

c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với 

Công ty. 

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

Điều 14.  Đại hội đồng 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. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm 

một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội 

đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong 

trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa 

điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải 

ở trên lãnh thổ Việt Nam. 
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2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa 

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

đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, thông qua báo cáo tài chính 

năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của 

Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ 

chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm 

toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và 

đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp 

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty. 

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

các trường hợp sau: 

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

b)  Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát còn lại ít 

hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; 

c)  Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 

115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được 

thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký 

của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập 

hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan; 

d)  Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

e)  Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

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

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

60 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát còn 

lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu tại điểm c 

và điểm d khoản 3 Điều này; 

b)  Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 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 tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp; 

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

quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại 
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điểm c khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; 

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

đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục 

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

cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. 

Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại. 

d)  Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 

Điều 140 Luật Doanh nghiệp. 

Điều 15.  Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:  

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 từng loại cổ phần; 

c)  Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát; 

d)  Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản 

trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

e)  Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 

f)  Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

g)  Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 

h)  Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty; 

i)  Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty; 

j)  Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho 

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

k)  Phê duyệt, bổ sung, điều chỉnh Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt 

động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 
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l)  Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định Công 

ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn 

kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thầy cần thiết; 

m) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. 

2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: 

a)  Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty; 

b)  Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán; 

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, kết quả 

hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; 

e)  Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên 

Ban kiểm soát; 

f)  Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; 

g)  Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

h)  Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát; 

i)  Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối 

với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

j)  Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định Công 

ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét 

thấy cần thiết; 

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

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

phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm 

đầu tiên kể từ ngày thành lập; 

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

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

o) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản 

trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 
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p) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 

q) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định 

tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng 

giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; 

r) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 

155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

s) Phê duyệt, bổ sung, điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy 

chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; 

t) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

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

được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 16.  Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực 

tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự 

họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 

Luật Doanh nghiệp. 

2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông 

theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền 

được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy 

quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội 

dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và 

bên được ủy quyền. 

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

quyền khi đăng ký dự họp.  

3. Phiếu biểu quyết / Phiếu bầu cử của người được ủy quyền dự họp trong 

phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau 

đây: 

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

năng lực hành vi dân sự; 

b) Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; 

c) Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền. 
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Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông 

báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại. 

Điều 17.  Thay đổi các quyền 

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần 

ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở 

lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội 

dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ 

được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng 

số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại 

sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp 

thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 

2. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để 

thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu 02 cổ đông 

(hoặc đại diện theo ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu 1/3 giá trị mệnh giá của 

các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu 

trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong thời hạn 30 ngày tiếp theo và những người 

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

phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền đều được coi là đủ số 

lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu 

trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người 

đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết 

ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên. 

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

với các quy định tại Điều 19, 20 và 21 Điều lệ này. 

4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc 

biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các 

vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị 

thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại. 

Điều 18.  Triệu tập họp, chƣơng trình họp và thông báo mời họp Đại hội 

đồng cổ đông 
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1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất 

thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các 

trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 Điều lệ này. 

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau 

đây: 

a)  Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết  /bầu cử 

tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội 

đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại 

hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có 

quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký 

cuối cùng; 

b)  Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; 

c)  Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 

d)  Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc 

họp; 

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

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

đông có quyền dự họp; 

g)  Các công việc khác phục vụ đại hội. 

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

bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời 

công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty đăng ký giao dịch. 

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả 

các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước 

ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một 

cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến 

các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc / và đăng 

trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi 

kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường 

dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm: 

a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; 
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b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu 

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; 

c) Phiếu biểu quyết / bầu cử; 

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

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này 

có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến 

nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 05 ngày làm việc 

trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng 

loại cổ phần của cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, 

Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng 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 lượng và loại cổ phần cổ đông đó 

nắm giữ, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. 

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy 

định tại khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều này; 

b) Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 

5% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này; 

c) Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông; 

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị 

quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 5 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 19.  Các 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 trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. 

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy 

định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời 

hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
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lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu 

biểu quyết trở lên. 

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy 

định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong 

thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của 

các cổ đông dự họp. 

Điều 20.  Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông 

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ 

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

mặt đăng ký hết theo trình tự sau: 

a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại 

diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết / 

phiếu bầu cử, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo 

ủy quyền và số phiếu biểu quyết / phiếu bầu cử của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ 

đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc 

biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có 

ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa / Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi 

bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám 

sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại 

hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp; 

b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người 

được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó 

có quyền tham gia và biểu quyết / bầu cử tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa 

không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực 

của những nội dung đã được biểu quyết/bầu cử trước đó không thay đổi. 

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 hoặc ủy quyền cho thành viên Hội 

đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 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, 
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Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp 

trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc 

họp; 

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp 

Đại hội đồng cổ đông điều hành 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 cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối 

với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. 

4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để 

điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 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. 

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

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

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

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

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

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

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội 

dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, 

không tán thành và 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 trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó 

không thay đổi. 

7. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền 

sau đây: 
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a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh 

hợp pháp, hợp lý khác; 

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những 

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 tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định 

khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp 

sau đây: 

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

b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho 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. 

9. Trường hợp 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 nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành. 

10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng 

cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông 

tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác 

theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 

155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Chứng khoán. 

Điều 21.  Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đƣợc thông 

qua 

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại 

diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, 

trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: 

a)  Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

b)  Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 
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c)  Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; 

d)  Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên 

được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ 

Công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; 

e)  Tổ chức lại, giải thể Công ty; 

f)  Gia hạn hoạt động Công ty. 

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng 

số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định 

tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 

Lưu ý, Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nếu 

số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát 

cần bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát có thể được thực 

hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức 

biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông 

qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ 

Công ty. 

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số 

cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ 

tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ Công ty. 

Điều 22.  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 về các vấn đề sau: 

a)  Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty; 

b)  Phê duyệt, bổ sung, điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy 

chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; 

c)  Định hướng phát triển Công ty; 

d)  Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 
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e)  Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm 

soát; 

f) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% 

tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

g)  Thông qua báo cáo tài chính hằng năm  

h)  Tổ chức lại, giải thể Công ty.  

i)  Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

j)  Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; 

k)  Các vấn đề khác khi Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của 

Công ty. 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại 

hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ 

đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy 

ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực 

hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 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 liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với 

cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, 

địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc 

tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số 

lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; 

d)  Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 

e)  Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý 

kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến; 

f)  Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 

g)  Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức 

gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây: 
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a) Trường hợp 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) Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải 

được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu; 

c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công 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 

hợp 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 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 / bầu cử đã tham gia biểu 

quyết/bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết/bầu cử hợp lệ và số biểu 

quyết/bầu cử không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết/bầu cử, kèm theo 

phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết / bầu cử; 

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

vấn đề, tổng số phiếu bầu cử từng ứng viên (nếu có); 

e)  Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

f)  Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và 

người giám sát kiểm phiếu. 

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

phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản 

kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định 

được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác. 

6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong 

thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và 

nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công 

ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 
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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 đều phải 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 

nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông 

có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 23.  Nghị quyết, 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 bằng tiếng Việt, 

có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài 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 họp và nội dung cuộc họp; 

d)  Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

e)  Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp; 

f)  Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục 

danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu 

bầu tương ứng; 

g)  Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ 

phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán 

thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ 

đông dự họp; 

h)  Tổng hợp số phiếu bầu cử từng ứng viên (nếu có); 

i)  Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương 

ứng; 

j)  Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ 

chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác 

của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại 

khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp. 
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2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước 

khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong 

biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội 

dung biên bản. 

3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực 

pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng 

tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt 

được áp dụng. 

4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông 

đăng ký dự họp, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên 

bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải lưu giữ tại 

trụ sở chính của Công ty. 

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo phải 

được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị 

trường chứng khoán. 

Điều 24.  Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc 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 hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh 

nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc 

một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi 

phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ này. 

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này. 

VII.  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 25.  Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải 

công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai 

mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông 

có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng 

quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông 

tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, 
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cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng 

quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao 

gồm: 

a)  Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b)  Trình độ chuyên môn; 

c)  Quá trình công tác; 

d)  Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của 

Công ty khác); 

e)  Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

f)  Các thông tin khác theo quy định của pháp luật (nếu có). 

Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên 

đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác 

và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có). 

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở 

lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 

10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 

đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề 

cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng 

viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 

70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy 

(07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và 

ứng cử theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp vẫn không đủ số 

lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên theo quy 

định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động 

của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử 

viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu 

thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật. 

4. Trường hợp số lượng ứng cử viên do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử 

thêm theo khoản 3 Điều này vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị tổ 

chức cho các cổ đông khác đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội 

bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng 
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quản trị đương nhiệm tổ chức cho các đông khác đề cử thêm ứng cử viên phải 

được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên 

Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.  

5. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện 

theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp. 

Điều 26.  Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 (năm) đến 07 (bảy) người. 

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể 

được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 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 mới được bầu thay thế và tiếp quản 

công việc. 

3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: 

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số 

thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa 

thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm 

bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản 

trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo 

quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp. 

5. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin 

theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 

Điều 27.  Quyền hạn và nghĩa vụ của 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 quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và 

nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và 

Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và 

nghĩa vụ sau: 

a)  Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh 

doanh hằng năm của Công ty; 
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b)  Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng 

loại; 

c)  Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền 

chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

d)  Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; 

e)  Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 

Luật Doanh nghiệp; 

f)  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 hợp đồng, giao dịch khác 

có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần 

nhất của Công ty, trừ trường hợp các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 

1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp; 

i)  Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và người quản 

lý quan trọng khác do Điều lệ Công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, 

thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người 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; 

j)  Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành 

công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

k)  Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định 

thành lập Công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ 

phần của doanh nghiệp khác; 

l)  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 nghị quyết; 

m) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ 

đông; 
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n) 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; 

o) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty; 

p) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội 

bộ về quản trị Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quy chế về 

công bố thông tin của Công ty; 

q) Yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong 

Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh 

của Công ty và của đơn vị trong Công ty. Người quản lý được yêu cầu phải cung 

cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên 

Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin được quy định 

như sau: 

- Thành viên Hội đồng quản trị phải trình nội dung yêu cầu cung cấp thông tin 

lên Hội đồng quản trị công ty. 

- Xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị sẽ triệu tập họp để lấy ý kiến trong thời 

hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của thành viên Hội đồng quản 

trị về nội dung được yêu cầu cung cấp thông tin.  

- Nếu nội dung trên được Hội đồng quản trị thông qua thì người quản lý được 

yêu cầu cung cấp thông tin sẽ cung cấp các thông tin theo yêu cầu trong vòng bảy 

(07) ngày. 

r)  Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật 

Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của 

Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 

31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Chứng khoán. 

Điều 28.  Thù lao, thƣởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản 

trị 

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo 

kết quả và hiệu quả kinh doanh. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. 

Thù lao công việc được tính theo số ngày 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 
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mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và 

thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp 

thường niên. 

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh 

doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, 

được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và 

phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên 

Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện 

những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên 

Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công 

trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức 

khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí 

đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện 

trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát 

sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị 

hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách 

nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không 

bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên 

quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Điều 29.  Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi 

nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có 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, chủ 

trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c)  Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 
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d)  Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội 

đồng quản trị; 

e)  Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

f)  Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn 

nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 

ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. 

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện 

được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác 

thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có 

người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, 

đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở 

cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc 

mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa 

án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các 

thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội 

đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có 

quyết định mới của Hội đồng quản trị. 

Điều 30.  Cuộc họp của Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng 

quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản 

trị 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 hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu 

bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo 

nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường 

hợp sau đây: 

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát; 

b) Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác; 

c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị; 

d) Các trường hợp khác khi xét thấy cần thiết. 
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4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này 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 3 Điều này. 

Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội 

đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; 

người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng 

quản trị. 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải 

gửi thông báo mời họp chậm nhất là 05 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. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại 

cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. 

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, 

fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ Công ty quy định và 

bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng 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 đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên 

Hội đồng quản trị. 

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp 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 từ 3/4 tổng số thành viên 

trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này 

không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong 

thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp 

được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

9. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại 

cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy 

định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. Thành viên Hội 

đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau 

đây: 
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a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại 

khoản 11 Điều này; 

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 thư, fax, thư điện tử; 

e) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định của pháp luật 

(nếu có). 

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu 

quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội 

đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được 

mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp. 

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành 

viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành 

viên Hội đồng quản trị chấp thuận. 

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa 

số (quá ½) thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết 

định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Lưu ý, 

Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi 

ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp và Điều 43 Điều lệ công ty. 

Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

1. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực 

thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội 

bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết 

định có tối thiểu là 02 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành 

viên bên ngoài. Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số 

trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu 

ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ 

theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có 

đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban. 

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực 

thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy 

định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. 
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Điều 32.  Ngƣời phụ trách quản trị Công ty 

1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách 

quản trị Công ty để hỗ trợ công tác quản trị Công ty tại doanh nghiệp. Người phụ 

trách quản trị Công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty theo quy định tại 

khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp. 

2. Người phụ trách quản trị Công ty không được đồng thời làm việc cho tổ 

chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính 

của Công ty. 

3. Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ sau: 

a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 

theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; 

b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng 

cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 

c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

d) Tham dự các cuộc họp; 

e) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy 

định của pháp luật; 

f) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị 

và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm 

soát; 

g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của 

Công ty; 

h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan; 

i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; 

j) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

VIII.  TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƢỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý 

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm 

trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong 

công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Công ty có Tổng Giám đốc, các Phó 

Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Tổng Giám đốc điều hành và các chức danh 

quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi 
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nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định 

của Hội đồng quản trị.  

Điều 34. Ngƣời điều hành Doanh nghiệp 

1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, 

Kế toán trưởng và người điều hành khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. 

2. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng 

quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành doanh nghiệp khác với số 

lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội 

đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm để hỗ 

trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức. 

3. Tổng Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng 

Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định. 

4. Tiền lương của người điều hành doanh nghiệp được tính vào chi phí kinh 

doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, 

được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và 

phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc 

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê 

người khác làm Tổng Giám đốc. 

2. Tổng 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 quyền, nghĩa vụ được giao. 

3. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm 

lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, 

điều kiện theo quy định tại khoản 5, Điều 162 Luật Doanh nghiệp. 

4. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của 

Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định 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; 
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e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, 

trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

f) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công 

ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc; 

g) Tuyển dụng lao động; 

h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và 

nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số thành viên 

Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng Giám 

đốc mới thay thế. 

Điều 36.  Thƣ ký Công ty 

Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm một (01) hoặc 

nhiều người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ theo quyết định của Hội đồng quản 

trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái 

với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Thư ký Công ty có quyền 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, lợi ích 

hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ 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 tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội 

bộ Công ty. 

IX. BAN KIỂM SOÁT 

Điều 37.  Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát 

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy 

định tại khoản 1, Điều 25 Điều lệ này. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% 

đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng 
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viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên 

được đề cử tối đa ba (03) ứng viên. 

2. Trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và 

ứng cử theo khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp không đủ số lượng cần thiết, 

Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều 

lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban 

kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng viên phải được công 

bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm 

soát theo quy định của pháp luật. 

3. Trường hợp số lượng ứng viên do Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm 

theo khoản 2 Điều này vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương 

nhiệm tổ chức cho các cổ đông khác đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy 

chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban 

kiểm soát đương nhiệm tổ chức cho các đông khác đề cử thêm ứng viên phải được 

công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban 

kiểm soát theo quy định của pháp luật. 

Điều 38.  Thành phần Ban Kiểm soát 

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty từ 03 (ba) đến 05 (năm) 

người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được 

bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo 

quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và các tiêu chuẩn sau: 

a) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

b) Không được là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập 

thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó. 

3. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo 

quy định tại khoản 2 Điều này; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này. 

4. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 
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b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ 

trường hợp bất khả kháng; 

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban 

kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; 

d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 39.  Trƣởng Ban kiểm soát 

1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban 

kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát 

phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát 

phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, 

tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên 

quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát: 

a) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 

b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác cung 

cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; 

c) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội 

đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 40.  Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát 

Ngoài các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp, 

Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ sau: 

1. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm 

toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; quyết 

định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, 

bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết. 

2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt 

động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác. 

4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ 

đông. 
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5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ 

Công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành 

khác của doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng 

quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và 

có giải pháp khắc phục hậu quả. 

6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ 

đông thông qua. 

7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290, Nghị định số 

155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Chứng khoán. 

8. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi 

nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và 

nhân viên của Công ty trong giờ làm việc. 

9. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 

Giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài 

liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty. 

10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

Điều 41.  Cuộc họp của Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên 

tham dự họp ít nhất là 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm 

soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm 

soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban 

kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban 

kiểm soát. 

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám 

đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề 

cần được làm rõ. 

Điều 42.   Tiền lƣơng, thù lao, thƣởng và lợi ích khác của thành viên Ban 

kiểm soát 

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát 

được thực hiện theo quy định sau đây: 
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1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích 

khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định 

tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng 

năm của Ban kiểm soát. 

2. Thành viên Ban kiểm soát 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, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng 

trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty. 

X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƢỜI ĐIỀU 

HÀNH KHÁC 

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và 

người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả 

những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một 

cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty. 

Điều 43.  Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc 

và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, 

người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được 

sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của 

Công ty. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc 

và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty khác do Công 

ty nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với 

những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với 
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các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, 

Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của 

pháp luật chứng khoán về công bố thông tin. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch 

mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, 

người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không 

được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các 

giao dịch có liên quan. 

6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, 

thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, 

tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp 

sau đây: 

a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn (35%) tổng giá trị tài sản được ghi 

trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc 

giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, 

thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo 

Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành 

của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan; 

b) Đối với giao dịch có giá trị từ (35%) hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao 

dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá 

trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, 

những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của 

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người 

điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan. 

c) Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài 

sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông 

đó đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua 

bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan. 

Điều 44.  Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thƣờng 
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1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc 

và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, 

không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do 

hành vi vi phạm của mình gây ra. 

2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một 

bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, 

hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người 

đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

Giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền 

đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung 

thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có 

bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình. 

3. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các 

khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) khi giải quyết 

những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo 

hiểm cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên. 

XI.  QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 

Điều 45.  Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ 

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau: 

a) Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên 

và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi 

thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều 

lệ Công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông; 

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở 

lên hoặc có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định 

của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban 

kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, 

trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.  

2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu 

tra cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ 

đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này. 
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3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc 

và người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh 

sách cổ đông, sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới 

chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật. 

4. Công ty phải lưu giữ Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh 

quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên 

bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng 

quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và 

các tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với 

điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa 

điểm lưu trữ các tài liệu này. 

5. Điều lệ Công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. 

XII.  CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN 

Điều 46.  Công nhân viên và công đoàn 

1. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn 

đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo 

hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều 

hành doanh nghiệp. 

2. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn 

đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn 

mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy 

định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành. 

XIII.  PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 

Điều 47.  Phân phối lợi nhuận 

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ 

tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. 

2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi 

trả liên quan tới một loại cổ phiếu. 

3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 

thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ 

quan thực thi quyết định này. 
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4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ 

phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. 

Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các 

thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty 

đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung 

cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về 

khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các 

cổ phiếu đăng ký giao dịch / đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán có thể 

được tiến hành thông qua Công ty chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký chứng 

khoán Việt Nam / Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. 

5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông 

qua nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. 

Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu 

các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận 

thông báo hoặc tài liệu khác. 

6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo 

quy định của pháp luật. 

XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ 

TOÁN 

Điều 48.  Tài khoản ngân hàng 

1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam. 

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần 

thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của 

pháp luật. 

3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông 

qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài 

khoản. 

Điều 49.  Năm tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 hàng năm và kết thúc 

vào ngày 31 tháng 12. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy Chứng 

nhận Đăng ký Doanh nghiệp và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 của năm cấp Giấy 

Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp đó. 
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Điều 50.  Chế độ kế toán 

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế 

độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành, chấp thuận. 

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo 

quy định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính 

xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của 

Công ty. 

3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp 

Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được 

tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn 

đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp. 

XV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN VÀ TRÁCH 

NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Điều 51.  Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý 

1. Công ty phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải được 

kiểm toán theo quy định của pháp luật. Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã 

được kiểm toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường 

chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết 

minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải 

phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty. 

3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và 

báo cáo tài chính quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường 

chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 52.  Báo cáo thƣờng niên 

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp 

luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY 

Điều 53.  Kiểm toán 

1. Đại hội đồng cổ đông chỉ định một Công ty kiểm toán độc lập hoặc thông 

qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị 

quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài 



51 

 

   

chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều 

kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị. 

2. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty. 

3. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của 

Công ty được tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các 

thông báo và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và 

được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo 

cáo tài chính của Công ty. 

XVII. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP 

Điều 54.  Dấu của doanh nghiệp 

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ 

ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 

2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu 

của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có). 

3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định 

của pháp luật hiện hành. 

4. Trưởng Ban kiểm soát được sử dụng con dấu của doanh nghiệp để đóng 

trên các văn bản, báo cáo của Ban kiểm soát có chữ ký của Trưởng ban kiểm soát. 

XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY 

Điều 55.  Giải thể Công ty 

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau: 

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ Công ty mà không có 

quyết định gia hạn; 

b) Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật 

Quản lý thuế có quy định khác; 

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội 

đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải 

được thông báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt 

buộc) theo quy định. 
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Điều 56.  Gia hạn hoạt động 

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất 7 tháng trước 

khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt 

động của Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị. 

2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có số cổ đông đại diện từ 65% trở lên 

tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tán 

thành. 

Điều 57.  Thanh lý 

1. Tối thiểu 06 tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc 

sau khi có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh 

lý gồm 03 thành viên, trong đó 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và 

01 thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ 01 Công ty kiểm toán độc lập. Ban 

thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh 

lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên của Công ty hoặc chuyên gia độc lập. 

Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được Công ty ưu tiên thanh toán trước các 

khoản nợ khác của Công ty. 

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về 

ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay 

mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án 

và các cơ quan hành chính. 

3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau: 

a)  Các chi phí thanh lý; 

b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi 

khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã 

ký kết; 

c)  Nợ thuế; 

d)  Các khoản nợ khác của Công ty; 

e)  Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) 

trên đây được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán 

trước. 

XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 

Điều 58.  Giải quyết tranh chấp nội bộ 
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1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của 

Công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, 

Điều lệ Công ty, các quy định pháp luật khác hoặc thỏa thuận giữa: 

a) Cổ đông với Công ty; 

b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc hay người 

điều hành khác; 

Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng 

và hòa giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ 

tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh 

chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong 

vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên 

quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có 

thể yêu cầu Trưởng Ban Kiểm soát chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung gian 

hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp. 

2. Trường hợp không đạt được quyết định hòa giải trong vòng 06 tuần từ khi 

bắt đầu quá trình hòa giải hoặc nếu quyết định của trung gian hòa giải không được 

các bên chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc Tòa án. 

3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa giải. 

Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án. 

XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 

Điều 59.  Điều lệ Công ty 

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem 

xét, quyết định. 

2. Trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động của Công ty 

chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trường hợp có quy định pháp luật 

mới khác với điều khoản trong Điều lệ này thì áp dụng những quy định đó để điều 

chỉnh hoạt động của Công ty. 

XXI. NGÀY HIỆU LỰC 

Điều 60.  Ngày hiệu lực 

1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 60 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty 

Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre nhất trí thông qua ngày 26  tháng 6 năm 2021 tại 

thành phố Bến Tre và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 
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2. Điều lệ được lập thành 10 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại 

trụ sở chính của Công ty. 

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ 

tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị. 
 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Chƣơng I  

 QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát quy định cơ cấu 

tổ chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát và các 

thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và 

các quy định khác có liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng 

cho Ban kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát. 

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban kiểm 

soát chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm 

trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các công việc, quyết định của Ban 

Kiểm soát. 

Điều 3. Định nghĩa và các thuật ngữ 

1. Trong Quy chế này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

a) Vốn điều lệ là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi 

thành lập Công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ Công ty Cổ phần 

Cấp thoát nước Bến Tre; 

b) Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc 

hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 

2020; 

c) Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội 

nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 

2019; 

d) Người điều hành doanh nghiệp là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế 

toán trưởng và người điều hành khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm; 

e) Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch 

Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân giữ 

chức danh quản lý khác do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm; 
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f) Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 

Luật Chứng khoán; 

g) Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty cổ 

phần; 

h) Thành viên Ban kiểm soát là Kiểm soát viên 

2. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn 

bản khác bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế. 

3. Các tiêu đề (Mục, Điều của Quy chế này) được sử dụng nhằm thuận tiện 

cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Quy chế này. 

 

Chƣơng II  

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
 

Điều 4. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát 

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao. 

2. Thực hiện 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. 

3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, 

chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công 

ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. 

4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

trong đó có quyền tiếp cận các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình hoạt 

động của công ty. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều 

hành khác của doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp các thông tin kịp thời và đầy 

đủ theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát. 

5. Trường hợp 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 thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách 

nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà 

thành viên Ban Kiểm soát có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công ty. 

6. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm trong thực hiện 

quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát, 
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yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu 

quả. 

Điều 5. Nhiệm kỳ và số lƣợng thành viên Ban kiểm soát 

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 (ba) đến 05 (năm) 

người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được 

bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

2. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 

3. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. 

4. Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 

mà thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban 

kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi 

thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. 

Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát 

1. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau 

đây: 

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh 

nghiệp; 

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, 

kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động 

kinh doanh của Công ty; 

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, 

Tổng Giám đốc và người quản lý khác; 

d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông 

hoặc người lao động của Công ty; 

đ) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

e) Không được là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập 

thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó. 

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên 

Ban kiểm soát công ty đảm bảo đủ các điều kiện theo quy đinh tại Khoản 2 Điều 

169 của luật doanh nghiệp. 
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Điều 7. Trƣởng Ban kiểm soát 

1. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một 

trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh 

doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban 

kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. 

3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. 

Điều 8. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở 

lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 

từ 5% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một 

(01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% 

trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên. 

2. Trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và 

ứng cử theo khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp không đủ số lượng cần thiết, 

Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều 

lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban 

kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng viên phải được công 

bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm 

soát theo quy định của pháp luật. 

3. Trường hợp số lượng ứng viên do Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm 

theo khoản 2 Điều này vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương 

nhiệm tổ chức cho các cổ đông khác đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy 

chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban 

kiểm soát đương nhiệm tổ chức cho các đông khác đề cử thêm ứng viên phải được 

công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban 

kiểm soát theo quy định của pháp luật. 

Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát 

1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm 

quyền của Đại hội đồng cổ đông. 
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2. Việc biểu quyết bầu thành viên 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 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 Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu 

bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho 

đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử 

viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của 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 định tại quy chế bầu 

cử hoặc Điều lệ công ty. 

3. Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên Ban Kiểm soát cần bầu 

thì việc bầu thành viên Ban Kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức bầu 

dồn phiếu như quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp hoặc thực hiện 

theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ 

biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 

Điều 21 Điều lệ công ty. 

Điều 10. Các trƣờng hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm 

soát 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường 

hợp sau đây: 

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo 

quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty quy định. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp 

sau đây: 

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ 

trường hợp bất khả kháng; 

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban 

kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 
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d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 11. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm 

soát 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty phải 

công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai 

mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông 

có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Ban kiểm 

soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin 

cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, 

cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm 

soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban Kiểm soát được công bố bao gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các chức danh quản lý khác; 

đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty; 

g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử 

viên đang nắm giữ các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty 

của ứng cử viên Ban kiểm soát (nếu có). 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban 

kiểm soát thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 
 

Chƣơng III  

 BAN KIỂM SOÁT 
 

Điều 12. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát 

1. Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong 

việc quản lý và điều hành Công ty. 

2. Kiểm tra tính hợp 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 hợp của 

công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. 
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3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung 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 trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan 

thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và 

đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị 

hoặc 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. Định kỳ hàng tháng kiểm tra, xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các 

tài liệu khác, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty. Trường hợp 

kiểm tra đột xuất khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 

115 Luật Doanh nghiệp.  

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 

115 Luật Doanh nghiệp, 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 kết 

thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những 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 đồng 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 biện pháp sửa đổi, 

bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh 

doanh của Công ty. 

8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc vi phạm 

quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho 

Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và 

có giải pháp khắc phục hậu quả. 

9. 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. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực 

hiện nhiệm vụ được giao. 
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11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi 

trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông. 

12. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động 

của Công ty theo đề nghị của cổ đông. 

13. Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ 

đông. 

14. Thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời 

hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng 

cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp. 

15. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

16. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai 

Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại 

khoản 1 và khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp. 

17. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức 

kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ 

chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi 

xét thấy cần thiết. 

18. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

19. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành 

viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động. 

20. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ 

đông. 

21. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ 

công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành 

doanh nghiệp khác, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng 

quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và 

có giải pháp khắc phục hậu quả. 

22. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ 

đông thông qua. 

23. Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm 

phiếu nếu được Hội đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông 

bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 
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24. Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa 

cuộc họp đối với trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm 

việc mà các thành viên Hội đồng quản trị còn lại không bầu được người làm chủ 

tọa. Trường hợp này, người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. 

25. 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 13. Quyền đƣợc cung cấp thông tin của Ban kiểm soát 

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời 

điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm: 

a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài 

liệu kèm theo; 

b) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội 

đồng quản trị; 

c) Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do 

Công ty phát hành. 

2. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu 

giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc 

của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc. 

3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người 

quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công 

tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của 

thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát. 

Điều 14. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất 

thƣờng Đại hội đồng cổ đông 

1. Ban kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại 

hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị 

không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

a) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên 

theo quy định của pháp luật; 

b) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 

115 Luật Doanh nghiệp; 
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c) Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Ban 

kiểm soát nhưng Hội đồng quản trị không thực hiện, trừ trường hợp Điều lệ công 

ty có quy định khác. 

2. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định thì Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty. 

3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 

khoản 1 Điều này sẽ được Công ty hoàn lại. 

 

Chƣơng IV  

 CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT 
 

Điều 15. Cuộc họp của Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành 

viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát. 

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám 

đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề 

cần được làm rõ. 

Điều 16. Biên bản họp Ban kiểm soát 

Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản 

và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. 

Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm 

của từng thành viên Ban kiểm soát. 

 

Chƣơng V  

 BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH 
 

Điều 17. Trình báo cáo hàng năm 

Các Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên bao gồm các nội dung sau đây: 

1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội 

đồng quản trị, Tổng Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. 
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2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên 

Ban kiểm soát. 

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng 

thành viên Ban kiểm soát. 

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của 

Ban Kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty. 

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do 

Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ 

với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của 

thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng 

quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 

03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. 

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những 

người điều hành doanh nghiệp khác. 

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng 

quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông. 

8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức 

kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ 

chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi 

xét thấy cần thiết. 

Điều 18. Tiền lƣơng và quyền lợi khác 

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát 

được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích 

khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định 

tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng 

năm của Ban kiểm soát. 

2. Thành viên Ban kiểm soát 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. 
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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, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng 

trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty. 

Điều 19. Công khai các lợi ích liên quan 

1. Thành viên Ban kiểm soát của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi 

ích liên quan của mình, bao gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của 

doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời 

điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó; 

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của 

doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở 

hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ. 

2. Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 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 đổi, bổ sung tương ứng. 

3. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên 

Ban kiểm soát chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để 

phục vụ lợi ích của Công ty. 

4. Thành viên Ban kiểm soát có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty 

khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn 

điều lệ với thành viên Ban kiểm soát hoặc với những người có liên quan của thành 

viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do 

Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện 

công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán 

về công bố thông tin. 

5. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên 

này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực 

hiện các giao dịch có liên quan. 
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Chƣơng VI  

 MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT 
 

Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Ban kiểm soát 

Các thành viên Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn 

nhau nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện 

tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định pháp luật và 

Điều lệ công ty. Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công việc chung của 

Ban kiểm soát nhưng không có quyền chi phối các thành viên Ban kiểm soát. 

Điều 21. Mối quan hệ với ban điều hành 

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với ban điều hành Công ty, là đơn vị 

thực hiện chức năng giám sát hoạt động của ban điều hành. 

Điều 22. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị 

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, là đơn 

vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị. 
 

Chƣơng VII  

 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 23. Hiệu lực thi hành 

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến 

Tre bao gồm 7 chương, 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 6 năm 

2021. 
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Chƣơng I 

 QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ 

cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng 

quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại 

Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật có liên 

quan. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các 

thành viên Hội đồng quản trị và những đối tượng liên quan có đề cập trong quy chế 

này. 

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội 

đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách 

nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định 

của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Công ty. 

2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc tổ chức điều hành 

thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

Điều 3. Định nghĩa và các thuật ngữ 

1. Trong Quy chế này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

a) Vốn điều lệ là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi 

thành lập Công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ Công ty Cổ phần 

Cấp thoát nước Bến Tre; 

b) Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc 

hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 

2020; 

c) Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội 

nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 

2019; 
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d) Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch 

Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân giữ 

chức danh quản lý khác do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm; 

e) Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 

Luật Chứng khoán; 

f) Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty cổ 

phần; 

g) Thành viên Ban kiểm soát là Kiểm soát viên; 

h) Thành viên HĐQT không điều hành là thành viên HĐQT không phải là 

Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành 

khác theo quy định của Điều lệ công ty.  

2. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn 

bản khác bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế. 

3. Các tiêu đề (Mục, Điều của Quy chế này) được sử dụng nhằm thuận tiện 

cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Quy chế này. 

 

Chƣơng II 

 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền và trách nhiệm theo quy 

định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ 

Công ty, trong đó có quyền được 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. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp, Điều lệ Công ty và các nghĩa vụ sau: 

a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích 

cao nhất của cổ đông và của Công ty; 

b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các 

vấn đề được đưa ra thảo luận; 

c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận 

được từ các Công ty con, Công ty liên kết và các tổ chức khác; 
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d) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công 

ty, Công ty con, Công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên 

vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của 

thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng 

quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 

03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; 

đ) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Quyền đƣợc cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng 

Giám đốc, người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình 

hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty. 

2. Người quản lý doanh nghiêp được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ 

và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. 

Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin tại điểm q khoản 2 Điều 27 Điều lệ 

Công ty. 

Điều 6. Số lƣợng, nhiệm kỳ, và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.  

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể 

được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.  

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 mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.. 

4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: 

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số 

thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa 

thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm 

bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. 

Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị 

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau 

đây: 



6  
 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp; 

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong 

lĩnh vực, ngành, nghề 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 đồng thời là thành viên Hội 

đồng quản trị của Công ty khác; 

d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 

Luật Doanh nghiệp và Công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại 

khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được 

là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công 

ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ. 

Điều 8. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi 

nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm Tổng Giám đốc. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có 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, chủ 

trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội 

đồng quản trị; 

đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 

Công ty. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, 

Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận 

đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. 

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện 

được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác 

thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy 
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định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ 

tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, 

đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở 

giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân 

sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức 

vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một 

người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc 

đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng 

quản trị. 

6. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm một (01) 

hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ theo quyết định của Hội đồng 

quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không 

trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Thư ký Công ty có quyền 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, lợi ích 

hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa 

thông tin và thủ tục hành chính; 

đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ 

về quản trị Công ty. 

Điều 9. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng 

quản trị 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong 

trường hợp sau đây: 

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật 

Doanh nghiệp; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 
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c) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ Công ty. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường 

hợp sau đây: 

a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên 

tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 

b) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ Công ty. 

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên 

Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài 

trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập 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 phần ba so với số quy 

định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp 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 

phần ba; 

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu 

thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm 

tại cuộc họp gần nhất. 

Điều 10. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng 

quản trị 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở 

lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như 

sau: 

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản 

trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai 

mạc Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 

10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 

đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề 

cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng 

viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 
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70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy 

(07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị quy định tại khoản 1 Điều 26 

Điều lệ Công ty và khoản 1 Điều 6 Quy chế này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều này được quyền đề cử một hoặc một số người theo 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. 

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và 

ứng cử theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp vẫn không đủ số 

lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên theo quy 

định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động 

của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử 

viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu 

thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật. 

4. Trường hợp số lượng ứng cử viên do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử 

thêm theo khoản 3 Điều này vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị tổ 

chức cho các cổ đông khác đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội 

bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng 

quản trị đương nhiệm tổ chức cho các đông khác đề cử thêm ứng cử viên phải 

được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên 

Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.   

5. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo 

phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết 

tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội 

đồng quản trị 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 được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên 

có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công 

ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho 

thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các 

ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu 

cử hoặc Điều lệ Công ty. 

6. Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT cần bầu thì việc 

bầu thành viên HĐQT có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như 
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quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp hoặc thực hiện theo phương 

thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết 

thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 21 Điều 

lệ công ty. 

7. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng 

cổ đông thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không 

có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được quy định 

tại Khoản 2 Điều 21 Điều lệ công ty. 

Điều 11. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng 

quản trị 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải 

công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai 

mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông 

có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng 

quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông 

tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, 

cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng 

quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao 

gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của 

Công ty khác); 

đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty; 

g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các Công ty mà ứng cử 

viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý 

khác và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu 

có). 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng 

quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 



11  
 

Chƣơng III 

 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của 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 quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và 

nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và 

Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và 

nghĩa vụ sau: 

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh 

doanh hằng năm của Công ty; 

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng 

loại; 

c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền 

chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; 

đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 

Luật Doanh nghiệp; 

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 hợp đồng, giao dịch khác 

có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần 

nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị 

khác trừ trường hợp các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại 

hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 

Điều 167 Luật Doanh nghiệp; 

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và người quản 

lý quan trọng khác do Điều lệ Công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, 

thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy 
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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 Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành 

công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định 

thành lập Công ty con, 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 nghị quyết; 

n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán 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; yêu cầu phá sản Công ty; 

q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ 

về quản trị Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quy chế về 

công bố thông tin của Công ty; 

r) Yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong 

Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh 

của Công ty và của đơn vị trong Công ty. 

s) Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác 

thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục 

yêu cầu và cung cấp thông tin được quy định cụ thể tại điểm q khoản 2 Điều 27 

Điều lệ Công ty. 

t) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 

khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị 

công ty. 

3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của 

Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 

31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Chứng khoán. 
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4. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại 

cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ Công ty quy 

định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. 

5. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với 

quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty gây thiệt 

hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó 

phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải 

đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định 

nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có 

quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói 

trên. 

Điều 13. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê 

duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch 

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 

35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể 

từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi 

trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định 

tại Điều lệ Công ty giữa Công ty với một trong các đối tượng sau: 

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, 

người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này; 

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ 

phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ; 

- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 

Luật Doanh nghiệp. 

2. Hội đồng quản trị chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài 

sản có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi 

trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó. 

3. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành 

viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối 

với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ 

yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao 

dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều 
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lệ Công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên 

quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết. 

Điều 14. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại 

hội đồng cổ đông bất thƣờng 

1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong 

các trường hợp sau: 

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

b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát còn lại ít 

hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; 

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 

115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được 

thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký 

của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập 

hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan; 

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

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

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

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 

ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm 

soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ Công ty 

hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này; 

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau 

đây: 

a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết/bầu cử tại 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng 

cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội 

đồng cổ đông nếu Điều lệ Công ty không quy định thời hạn ngắn hơn. Công ty 

phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại 

hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng; 

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; 

c) Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 
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d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc 

họp; 

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

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

đông có quyền dự họp; 

g) Các công việc khác phục vụ đại hội. 

Điều 15. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị. 

1. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực 

thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội 

bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết 

định có tối thiểu là  02 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành 

viên bên ngoài. Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số 

trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu 

ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ 

theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có 

đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.. 

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực 

thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy 

định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. 

 

Chƣơng IV 

 CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Điều 16. Cuộc họp Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng 

quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản 

trị 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 hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu 

bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo 

nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường. 
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3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường 

hợp sau đây: 

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát;  

b) Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác; 

c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị; 

d) Trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định. 

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này 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 3 Điều này. 

Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội 

đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; 

người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng 

quản trị. 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải 

gửi thông báo mời họp chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày họp nếu Điều lệ 

Công ty không có quy định khác. 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. Thông báo 

mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành 

viên. 

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, 

fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ Công ty quy định và 

bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng 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 đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên 

Hội đồng quản trị. 

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp 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 từ 3/4 tổng số thành viên 

trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này 
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không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong 

thời hạn 05 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp 

được tiến hành nếu có hơn một nửa số 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 hợp sau đây: 

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại 

khoản 11 Điều này; 

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 thư, fax, thư điện tử; 

đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ 

Công ty. 

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu 

quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội 

đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được 

mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp. 

11. Biểu quyết 

a) Trừ quy định tại điểm b khoản 11 Điều 16 Quy chế này, mỗi thành viên 

Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền theo quy định tại khoản 9 Điều này 

trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) 

phiếu biểu quyết; 

b) Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch 

mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều 43 Điều lệ công ty; 

c) Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo 

luận nhưng không được biểu quyết. 

12. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị 

bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề 

thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty. Mỗi 

thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. 
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Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở 

ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị 

quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp. 

13. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị 

trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành 

viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia 

họp đều có thể: 

a) Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu 

trong cuộc họp; 

b) Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc 

thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại 

hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. 

Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại 

cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có 

đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp. 

c) Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức 

và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải 

được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng 

quản trị tham dự cuộc họp này. 

14. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng 

quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã 

được tiến hành trong cuộc họp  trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản 

trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị 

được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký 

của chủ tọa và người ghi biên bản. 

Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị 

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được 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 

thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b) Thời gian, địa điểm họp; 

c) Mục đích, chương trình và nội dung họp; 
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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) 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) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 2 Điều này. 

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu 

được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội 

dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên 

bản này có hiệu lực. 

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải 

chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội 

đồng quản trị. 

4. 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. 

5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý 

như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt 

và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp 

dụng. 

 

Chƣơng V 

 BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH 

 

Điều 18. Trình báo cáo hằng năm 

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông 

báo cáo sau đây: 

a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; 

b) Báo cáo tài chính; 
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c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty; 

d) Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát. 

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi 

đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban 

kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty 

chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự 

mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề 

trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này. 

Điều 19. Thù lao, thƣởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản 

trị 

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo 

kết quả và hiệu quả kinh doanh. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. 

Thù lao công việc được tính theo số ngày 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 từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và 

thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp 

thường niên. 

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh 

doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, 

được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và 

phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên 

Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện 

những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên 

Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công 

trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức 

khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. 
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5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí 

đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện 

trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát 

sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị 

hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách 

nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không 

bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên 

quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Điều 20. Công khai các lợi ích liên quan 

Trường hợp Điều lệ Công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công 

khai lợi ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải kê khai cho Công ty về các 

lợi ích liên quan của mình, bao gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của 

doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở 

hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó; 

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của 

doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng 

phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ. 

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 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 đổi, bổ sung tương ứng. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị 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 dung của công việc đó trước 

Hội đồng quản trị và chỉ được thực hiện khi được đa số 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 từ hoạt động đó thuộc 

về Công ty. 
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Chƣơng VI 

 MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Điều 21. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị 

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các 

thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên 

quan trong quá trình xử lý công việc được phân công. 

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân 

công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan 

đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp 

giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu 

trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo 

thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị 

theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này. 

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản 

trị thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên 

quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội 

đồng quản trị về việc bàn giao đó. 

Điều 22. Mối quan hệ với ban điều hành 

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng Giám 

đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám 

sát thực hiện các nghị quyết. 

Điều 23. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát  

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là quan hệ phối hợp. 

Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát theo nguyên tắc bình 

đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực 

thi nhiệm vụ. 

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm 

soát, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên 

quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời. 
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Chƣơng VII 

 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 24. Hiệu lực thi hành 

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước 

Bến Tre bao gồm 7 chương, 24 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 6 

năm 2021. 

   

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

( 

  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

 

 

DỰ THẢO  
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

CẤP THOÁT NƢỚC BẾN TRE 

 

 

 

 

 

 

(Ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre) 

 

 

 

 

 

 

 

Bến Tre, ngày 26  tháng 6 năm 2021 
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hợp trực tuyến -----------------------------------------------------------------------------  31 

Điều 34. Cách thức bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp trực 

tuyến  --------------------------------------------------------------------------------- 31 

Điều 35. Cách thức kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp trực 

tuyến  --------------------------------------------------------------------------------- 31 



4 
 

Điều 36. Lập biên bản họp tại Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp trực tuyến  31 

II. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA 

NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN --- 31 

Điều 37. Trường hợp được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản--------------------- 31 

Điều 38. Trường hợp không được lấy ý kiến bằng văn bản ----------------------- 32 

Điều 39. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết 

bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản -------------------------------------------- 32 

Chƣơng III   HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ -------------------------------------------- 35 

Mục 1   QUY ĐỊNH CHUNG ------------------------------------------------------ 35 

Điều 40. Vai trò, Quyền và nghĩa vụ của HĐQT ----------------------------------- 35 

Điều 41. Quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của thành viên HĐQT ---------------- 36 

Mục 2  QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI 

NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT ---------------------------------------------------- 37 

Điều 42. Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị HĐQT - 37 

Điều 43. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT ----------------------------- 37 

Điều 44. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị ----------------------------- 38 

Điều 45. Cách thức bầu thành viên HĐQT ------------------------------------------ 38 

Điều 46. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành 

viên Hội đồng quản trị ----------------------------------------------------------------- 39 

Điều 47. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản 

trị  --------------------------------------------------------------------------------- 40 

Điều 48. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị ---------- 40 

Điều 49. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị -------------- 41 

Mục 3   THÙ LAO, LƢƠNG THƢỞNG VÀ LỢI ÍCH KHÁC CỦA 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ----------------------------------------- 42 

Điều 50. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị --- 42 

Mục 4   QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC HỌP HỘI 

ĐỒNG QUẢN TRỊ ------------------------------------------------------------------- 43 

Điều 51. Số lượng cuộc họp tối thiểu theo tháng/quý/năm ----------------------- 43 



5 
 

Điều 52. Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường ----- 43 

Điều 53. Thông báo họp Hội đồng quản trị và quyền dự họp Hội đồng quản trị 

của thành viên Ban kiểm soát -------------------------------------------------------- 44 

Điều 54. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị --------------------------------- 44 

Điều 55. Cách thức biểu quyết -------------------------------------------------------- 44 

Điều 56. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị ---------------- 46 

Điều 57. Việc ủy quyền cho người khác dự họp của thành viên Hội đồng quản 

trị  --------------------------------------------------------------------------------- 46 

Điều 58. Lập biên bản họp Hội đồng quản trị -------------------------------------- 46 

Điều 59. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng 

quản trị  --------------------------------------------------------------------------------- 47 

Điều 60. Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị -------------- 48 

Mục 5    CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ --------------- 48 

Điều 61. Các tiểu ban trực thuộc HĐQT -------------------------------------------- 48 

Mục 6   LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM NGƢỜI PHỤ TRÁCH 

QUẢN TRỊ CÔNG TY -------------------------------------------------------------- 48 

Điều 62. Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị công ty ----------------------- 48 

Điều 63. Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty ------------------------ 49 

Điều 64. Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty ------- 49 

Điều 65. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty - 49 

Điều 66. Quyền và Nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty ------------ 49 

Chƣơng IV   BAN KIỂM SOÁT --------------------------------------------------- 50 

Mục 1  QUY ĐỊNH CHUNG ------------------------------------------------------- 50 

Điều 67. Vai trò, quyền, nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành 

viên Ban kiểm soát --------------------------------------------------------------------- 50 

Mục 2  QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM KỲ, SỐ LƢỢNG, THÀNH PHẦN, CƠ 

CẤU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT ---------------------------------------- 51 

Điều 68. Số lượng, nhiệm kỳ, thành phần và cơ cấu thành viên Ban kiểm soát 51 

Điều 69. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát ---------------- 52 



6 
 

Điều 70. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát --------------------------------- 53 

Điều 71. Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát -------------------------------- 53 

Điều 72. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát -- 54 

Điều 73. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát --  54 

Điều 74. Tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Ban kiểm soát ---------- 55 

Chƣơng V   TỔNG GIÁM ĐỐC --------------------------------------------------- 55 

Điều 75. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc --------- 55 

Điều 76. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc ---------------- 56 

Điều 77. Ứng cử, đề cử Tổng Giám đốc --------------------------------------------- 56 

Điều 78. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với 

Tổng Giám đốc ------------------------------------------------------------------------- 56 

Điều 79. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng 

đối với Tổng Giám đốc ---------------------------------------------------------------- 57 

Điều 80. Tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc ------------------------- 57 

Chƣơng VI   CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC ---------------------------------------- 57 

Mục 1  QUY ĐỊNH VỀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG 

QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC -------------------- 57 

Điều 81. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo 

kết quả họp giữa HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc --------------------- 57 

Điều 82. Thông báo Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát -- 58 

Điều 83. Thông báo Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT cho Tổng Giám đốc - 58 

Điều 84. Các trường hợp Ban kiểm soát  và Tổng Giám đốc đề nghị triệu tập 

họp HĐQT và những vấn đề cần xin ý kiến HĐQT ------------------------------- 58 

Điều 85. Báo cáo của Tổng Giám đốc với HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và 

quyền hạn được giao ------------------------------------------------------------------- 59 

Điều 86. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của 

HĐQT đối với Tổng Giám đốc ------------------------------------------------------- 60 

Điều 87. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách 

thức thông báo cho HĐQT, BKS ---------------------------------------------------- 60 



7 
 

Điều 88. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên 

HĐQT, các kiểm soát viên và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của 

các thành viên nêu trên ---------------------------------------------------------------- 61 

Mục 2 QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG 

KHEN THƢỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 

QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ 

CÁC NGƢỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP KHÁC ---------------------- 64 

Điều 89. Quy định về việc đánh giá hoạt động của Thành viên HĐQT, Kiểm 

soát viên, Tổng Giám đốc và người điều hành khác ------------------------------ 64 

Điều 90. Khen thưởng ----------------------------------------------------------------- 64 

Điều 91. Kỷ luật ------------------------------------------------------------------------ 65 

Chƣơng VII  SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY ----------- 65 

Điều 92. Bổ sung và sửa đổi Quy định về quản trị Công ty ---------------------- 65 

Chƣơng VIII  SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY ---------- 66 

Điều 93. Ngày hiệu lực ---------------------------------------------------------------- 66 

  



8 
 

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này được xây dựng theo Thông tư số 

116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quy 

định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội 

đồng quản trị, Tổng Giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, 

ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát, Tổng Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ công ty và 

các quy định hiện hành khác của pháp luật. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người liên quan được đề 

cập trong quy chế này. 

Điều 2.  Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt 

1. Vốn điều lệ là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi 

thành lập Công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này; 

2. Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội 

nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

3. Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội 

nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 

2019; 

4. Ngày thành lập là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương 

đương) lần đầu; 

5. Người điều hành doanh nghiệp là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế 

toán trưởng và người điều hành khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm; 

6. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch 

Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân giữ 

chức danh quản lý khác do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm; 

7. Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 

Luật Chứng khoán; 
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8. Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty cổ 

phần; 

9. Cổ đông lớn là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng 

khoán; 

10. Thành viên Ban kiểm soát là Kiểm soát viên 

11. Sở giao dịch chứng khoán là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các 

Công ty con. 

12. Thành viên HĐQT không điều hành là thành viên HĐQT không phải là 

Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành 

khác theo quy định của Điều lệ công ty.  

13. Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu là bộ phận phụ trách công tác xác 

định điều kiện tiến hành đại hội cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ 

Công ty. 

14. Công ty là Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre  

15. HĐQT là Hội đồng quản trị 

16. Ứng cử là tự đề cử 

17. BKS là Ban kiểm soát 

18. VSD là Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam / Tổng công ty lưu ký và 

bù trừ chứng khoán Việt Nam  

19. Đại biểu là Cổ đông, người đại diện (người được cổ đông ủy quyền) 

20. Người phụ trách quản trị công ty là người có trách nhiệm và quyền hạn 

được quy định tại Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. 

21. Đại hội trực tuyến là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có 

sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi 

trường internet, cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn 

biên của đại hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. 

22. Bỏ phiếu điện tử là việc cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống 

bỏ phiếu điện tử được quy định tại Quy chế này. 

23. Tên đăng nhập, mật khẩu truy cập bao gồm thông tin tên truy cập 

(username) và mật khẩu (password) được Công ty cấp duy nhất cho từng cổ đông. 
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Chƣơng II 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA  

NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

(TRỰC TIẾP, TRỰC TUYẾN, TRỰC TIẾP KẾT HỢP TRỰC TUYẾN) 

 

Mục 1 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 3. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 

Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông được quy định theo 

Điều 138 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 

54/2019/QH14 và Điều 14, Điều 15 Điều lệ công ty. 

Điều 4.  Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông  

(Căn cứ quy định tại Điều 140 Luật Doanh nghiệp và Điều 14 Điều lệ công 

ty) 

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất 

thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong 

trường hợp sau đây: 

a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty; 

b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số 

lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; 

c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 

115 của Luật này;  

d. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

e. Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

2. HĐQT phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi 

(60) ngày kể từ ngày số thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên còn lại như quy 

định tại điểm b khoản 3 Điều 14 Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định 

tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều 14 Điều lệ công ty; 

3. Trường hợp HĐQT không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định tại điểm a khoản 4 Điều 14 Điều lệ công ty thì trong thời hạn ba mươi (30) 
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ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế HĐQT triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật doanh nghiệp; 

4. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định tại điểm b khoản 4 Điều 14 Điều lệ công ty thì cổ đông hoặc nhóm cổ 

đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều 14 Điều lệ công ty có quyền yêu cầu đại 

diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh 

nghiệp. 

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

đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục 

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

cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. 

Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại. 

6. Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 

Điều 140 Luật Doanh nghiệp. 

Điều 5.  Nhân sự Đại hội đồng cổ đông 

(Căn cứ quy định tại Điều 146 Luật doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 20 Điều 

lệ công ty) 

1. Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa:  

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội 

đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 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, 

Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp 

trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc 

họp; 

b. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp 

Đại hội đồng cổ đông điều hành 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 có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp 

một cách hợp lý, 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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d. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây: 

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh 

hợp pháp, hợp lý khác; 

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những 

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. 

e. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người 

đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định 

khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp 

sau đây: 

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; 

- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp 

tham gia, thảo luận và biểu quyết; 

- 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. 

f. Một số quyền và nghĩa vụ khác của Chủ tọa theo quy định của luật hiện 

hành. 

g. Đoàn Chủ tọa gồm tối thiểu 01 người, bao gồm 01 Chủ tịch và các thành 

viên.  

h. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa: 

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương 

trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương 

trình; 

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; 

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu; 

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội. 

i. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo 

nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. 

2. Thư ký đại hội:  
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a. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp; 

b. Nhiệm vụ của Thư ký đại hội: 

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội; 

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông / Đại biểu; 

- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công 

ty; 

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ Tọa. 

3. Ban kiểm phiếu:  

a. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo 

đề nghị của chủ tọa cuộc họp; 

b. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu: 

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết. 

- Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết 

quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.  

- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký. 

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết 

hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết. 

4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu: 

a. Người triệu tập đại hội cổ đông theo quy định tại Điều 140 Luật Doanh 

nghiệp cử một hoặc một số người làm trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Đại biểu 

phục vụ cuộc họp. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm tối thiểu 02 

người, bao gồm 01 Trưởng Ban và tối thiểu 01 thành viên.  

b. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu: 

- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp. 

- Trưởng Ban kiển tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình 

hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy 

quyền có quyền dự họp đại diện trên [50%] tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành. 
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- Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập Ban kiểm 

phiếu. 

Điều 6.  Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp và thông báo về việc 

chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông  

(Căn cứ quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 18 Điều lệ công ty; Quy chế thực 

hiện quyền của VSD) 

1. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền 

tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.  

2. Công ty thực hiện thủ tục lập danh sách cổ đông và các thủ tục liên quan 

theo quy định tại Quy chế thực hiện quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt 

Nam/Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam hoặc các Quy định 

khác của pháp luật (áp dụng khi Công ty chưa đăng ký chứng khoán tại VSD). 

Điều 7.  Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông  

(Căn cứ quy định tại Điều 143 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14) 

1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến 

tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày 

trước ngày khai mạc. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số 

doanh nghiệp; tên, địa chỉ liên lạc của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những 

yêu cầu khác đối với người dự họp. 

2. Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến được địa 

chỉ liên lạc của cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của công ty; trường 

hợp công ty xét thấy cần thiết thì đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc địa 

phương theo quy định của Điều lệ công ty. 

3. Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây: 

a. Chương trình 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/phiếu bầu cử. Lưu ý, trong trường hợp mời họp Đại hội 

cổ đông bằng hình thức trực tuyến thì Phiếu biểu quyết/ bầu cử không cần gửi kèm 

thông báo mời họp. 

4. Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi tài liệu họp kèm 

theo thông báo mời họp quy định tại khoản 3 Điều này có thể thay thế bằng việc 
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đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty. Trường hợp này, thông báo mời 

họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu. 

Điều 8.  Chƣơng trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông 

(Căn cứ quy định tại Điều 142 Luật Doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ công 

ty) 

1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội 

dung cuộc họp theo quy định tại Điều 18 Điều lệ công ty. 

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ 

công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ 

đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 05 

ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số 

lượng từng loại cổ phần của cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước 

công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng 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 lượng và loại cổ phần cổ 

đông đó nắm giữ, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp 

3. Trường hợp người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến nghị 

quy định tại khoản 2 Điều này thì chậm nhất là 02 ngày làm việc trước ngày khai 

mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chỉ được từ chối kiến nghị nếu thuộc 

một trong các trường hợp sau đây: 

a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 2 Điều này; 

b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 

5% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ công ty; 

c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông; 

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

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. 
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Điều 9.  Cách thức đăng ký, ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông  

(Căn cứ quy định tại Điều 144 Luật doanh nghiệp; Điều 16,  Khoản 1, 2, 5 

Điều 20 Điều lệ công ty) 

1. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trước ngày khai mạc 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: 

a. Cách thức đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định 

rõ tại Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm liên hệ Công ty hoặc gửi 

Giấy đăng ký tham dự Đại hội (được đính kèm Thông báo họp Đại hội đồng cổ 

đông gửi cho cổ đông) về Công ty. 

b. Cổ đông chọn hình thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo 

cách thức đã ghi trong thông báo, bao gồm:  

- Tham dự và biểu quyết/bầu cử trực tiếp tại cuộc họp; 

- Ủy quyền cho một đại diện khác tham dự và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp 

và tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều này (trường hợp có nhiều hơn một đại diện 

được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu cử/biểu quyết được uỷ 

quyền cho mỗi đại diện).  

- Tham dự và biểu quyết/bầu cử thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện 

tử hoặc hình thức điện tử khác; 

- Gửi phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, 

thư điện tử; 

- Các hình thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông khác phù hợp 

với quy định của Pháp luật. 

- Công ty phải cố gắng tối đa trong việc áp dụng các công nghệ thông tin 

hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông tốt nhất, bao gồm hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua họp Đại hội 

đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy 

định tại Điều 144 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.  

2. Quy định về việc ủy quyền tham dự đại hội: 

a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện ủy quyền 

theo quy định tại Điều 16 Điều lệ Công ty; 

b. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông 

theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy 
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quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông 

ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, 

nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền 

và bên được ủy quyền. 

c. Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử của người được ủy quyền dự họp trong 

phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau 

đây: 

- Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất 

năng lực hành vi dân sự; 

- Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; 

- Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền. 

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

báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại. 

Điều 10.  Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông  

(Căn cứ quy định tại Điều 19 Điều lệ công ty) 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp 

đại diện đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. 

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy 

định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời 

hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu 

biểu quyết trở lên. 

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy 

định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong 

thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của 

các cổ đông dự họp. 

Điều 11.  Hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  

(Căn cứ quy định tại Điều 147 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 22 

Điều lệ công ty) 
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1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình 

thức biểu quyết tại cuộc họp: 

a. Cuộc họp trực tiếp 

b. Hội nghị trực tuyến 

c. Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến 

2. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình 

thức lấy ý kiến bằng văn bản (Quy định tại Phần II – Chương này). 

Điều 12.  Các nội dung đƣợc thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 

(Căn cứ quy định tại Điều 147 và Điều 167 Luật doanh nghiệp; Điều 15 Điều 

lệ công ty) 

1. Thông qua định hướng phát triển của Công ty; 

2. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty; 

3. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công 

ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn 

kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thầy cần thiết; 

4. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty; 

5. Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán; 

6. 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;  

7. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả 

hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; 

8. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên 

Ban kiểm soát; 

9. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; 

10. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

11. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát; 

12. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối 

với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 
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13. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty; 

14. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ 

phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm 

đầu tiên kể từ ngày thành lập; 

15. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; 

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

17. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản 

trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

18. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 

19. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định 

tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng 

giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; 

20. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 

155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

21. Phê duyệt, bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế 

hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; 

22. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

Điều 13.  Điều kiện để nghị quyết đƣợc thông qua 

(Căn cứ quy định tại Điều 21 Điều lệ công ty) 

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại 

diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, 

trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: 

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 

d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị 

tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; 

e. Tổ chức lại, giải thể công ty; 

f. Gia hạn hoạt động công ty; 
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2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng 

số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định 

tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 

Trường hợp bầu thành viên HĐQT và BKS, nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc 

bằng số thành viên HĐQT/BKS cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT/BKS có thể 

được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như quy định tại khoản 3 Điều 

148 Luật Doanh nghiệp hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, 

không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức 

biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ công ty. 

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số 

cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ 

tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ công ty. 

Điều 14.  Thông báo kết quả kiểm phiếu  

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra và tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm của 

từng vấn đề. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ toạ/Ban kiểm phiếu công bố ngay 

trước khi bế mạc cuộc họp. 

Điều 15.  Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông  

(Căn cứ quy định tại Điều 132, Điều 151 Luật doanh nghiệp) 

1. Cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại công 

ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có 

quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, 

trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định 

bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời 

hạn 10 ngày kể từ ngày 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 được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều 

lệ công ty trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp 

không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá 

định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá để cổ đông lựa chọn 

và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng. 
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3. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc 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 115 của Luật này 

có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần 

nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

a. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi 

phạm nghiêm trọng quy định của Luật này và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy 

định tại khoản 2 Điều 152 của Luật này; 

b. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty. 

Điều 16.  Lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông  

(Căn cứ quy định tại Điều 23 Điều lệ công ty) 

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 bằng tiếng Việt, 

có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài 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 họp và nội dung cuộc họp; 

d. Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp; 

f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục 

danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu 

bầu tương ứng; 

g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ 

phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán 

thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ 

đông dự họp; 

h. Tổng hợp số phiếu bầu cử từng ứng viên (nếu có); 

i. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương 

ứng; 
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j. Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ 

chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác 

của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại 

khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp. 

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước 

khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong 

biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội 

dung biên bản. 

3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực 

pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng 

tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt 

được áp dụng. 

Điều 17.  Công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

(Căn cứ quy định tại Điều 23 Điều lệ công ty) 

1. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông 

đăng ký dự họp, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên 

bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải lưu giữ tại 

trụ sở chính của Công ty. 

2. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo phải 

được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị 

trường chứng khoán. 

 

Mục 2 

QUY ĐỊNH RIÊNG VỚI TỪNG HÌNH THỨC HÌNH THỨC 

BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP 
 

 

Mục 2.1 

QUY ĐỊNH RIÊNG VỚI HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT 

TẠI CUỘC HỌP TRỰC TIẾP 

 

Điều 18.  Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tiếp 

Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông 

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

đăng ký hết theo trình tự sau: 
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a. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại 

diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết/phiếu 

bầu cử, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy 

quyền và số phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông 

thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu 

quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý 

kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa/Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế 

mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám 

sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại 

hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp; 

b. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người 

được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó 

có quyền tham gia và biểu quyết/bầu cử tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa 

không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực 

của những nội dung đã được biểu quyết/bầu cử trước đó không thay đổi. 

Điều 19.  Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông trực 

tiếp 

(Căn cứ quy định tại Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ 

đông) 

1. Nguyên tắc chung: 

a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải 

được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai. 

b. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng 

dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại 

hội đồng cổ đông). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và 

Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số 

đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu 

đó. 

2. Quy định về tính hợp lệ của phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử 

a. Phiếu biểu quyết 

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không 

tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,… không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định 

cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay 
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của đại biểu tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm 

phong thùng phiếu. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi đại 

biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. 

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Nội dung không đúng theo các quy định 

của Phiếu biểu quyết hợp lệ. 

b. Phiếu bầu cử 

- Phiếu bầu cử hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, 

không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho 

phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự và gửi về cho Ban 

kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu. 

- Phiếu bầu cử không hợp lệ: 

  Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu bầu cử hợp lệ 

  Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên cần bầu; 

  Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện 

lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu; 

  Các quy định khác theo Quy chế bầu cử đại hội đồng cổ đông và Điều lệ 

Công ty quy định. 

Điều 20.  Cách thức bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông trực 

tiếp 

(Căn cứ quy định tại Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông) 

1. Nguyên tắc chung: 

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội 

dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ thẻ, bỏ phiếu 

trực tiếp, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác. 

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc 

Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ 

biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết. 

2. Các hình thức bỏ phiếu biểu quyết 

a. Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ 

biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn 

Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết 
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Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như 

biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều 

hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến 

của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu 

quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm 

phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông 

Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ. 

b. Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào 

Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án 

“Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu 

quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc  vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất cả nội 

dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biếu quyết về thùng phiếu kín 

đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu 

quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu. 

Điều 21.  Cách thức bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông trực tiếp 

(Căn cứ quy định tại Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông) 

1. Nguyên tắc chung 

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; 

- Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề 

cử vào HĐQT và Ban kiểm soát. 

2. Các hình thức bỏ phiếu bầu cử 

a. Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu 

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ 

phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu; 

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho 

một hoặc một số ứng cử viên; 

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có 

thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu 

cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu); 

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm 

phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ; 
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- Cách ghi phiếu bầu cử: Mỗi đại biểu được phát các phiếu bầu. Cách ghi 

phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau: 

  Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu; 

  Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh 

dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng; 

  Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số 

phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng. 

  Lƣu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” 

vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số 

phiếu bầu”. 

- Nguyên tắc trúng cử: 

  Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống 

thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên 

cần bầu.  

  Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu 

như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên 

có số phiếu được bầu ngang nhau. 

  Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến 

hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu. 

b. Bầu cử theo phương thức biểu quyết: Thực hiện theo quy định tại Điểm b 

Khoản 2 Điều 20 Quy chế này. 

Điều 22.  Cách thức kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông trực tiếp 

(Căn cứ quy định tại Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông) 

Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách tổng hợp thẻ/phiếu biểu 

quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. 

Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ 

định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu. 

 

Mục 2.2 

QUY ĐỊNH RIÊNG HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT 

TẠI CUỘC HỌP TRỰC TUYẾN 
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Điều 23.  Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 

Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến trước ngày khai 

mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định rõ tại Thông báo họp Đại hội 

đồng cổ đông, bao gồm: 

1. Điều kiện tham gia:  

-  Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ 

được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty. 

-  Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và 

điều lệ công ty.  

2. Yêu cầu kỹ thuật: Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: 

máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối 

internet…). 

3. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến: Đại 

biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự đại hội đồng cổ đông trực 

tuyến khi Đại biểu đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập 

đã được cung cấp theo quy định tại Điều 24 Quy chế này và đã thực hiện bỏ phiếu 

điện tử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ 

đông trực tuyến. 

Điều 24.  Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử 

1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng 

nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại 

hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp (hoặc hình 

thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Đại biểu phải 

có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác 

được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu 

trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin 

đã đăng ký này. 

2. Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại 

hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình 

thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện 

dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Trung tâm 

lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty. 
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3. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định 

danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 

điện tử Theo nội dung của Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.  

Điều 25.  Việc ủy quyền cho ngƣời đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông 

trực tuyến 

1. Cổ đông thực hiện ủy quyền theo quy định tại khoản 2 điều 9 Quy chế này. 

2. Một số quy định cần lưu ý khi thực hiện ủy quyền trực tuyến: 

- Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy 

quyền trực tuyến, đặc biêt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện 

thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu 

truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền. 

- Hiệu lực của ủy quyền trực tuyến: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi 

thỏa mãn các điều kiện sau: 

  Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và 

hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.  

  Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, 

ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy 

quyền. 

  Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai 

mạc chính thức. 

- Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn 

bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho công ty trước lúc đại hội khai 

mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính 

theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực 

tuyến. 

- Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị vô hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ 

phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc 

họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến. 

Điều 26.  Thảo luận tại Đại hội Đồng Cổ đông trực tuyến 

1. Nguyên tắc: 

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi 

các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông; 
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- Chỉ có Đại biểu mới Được tham gia thảo luận; 

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ 

thể tại quy chế làm việc của đại hội; 

- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng 

ký và chuyển lên cho Chủ tọa. 

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu: 

- Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ 

tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu; 

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời 

trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau. 

Điều 27.  Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực 

tuyến 

Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức 

bỏ phiếu điện tử.  

Điều 28. Cách thức bỏ phiếu trực tuyến 

1. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:  

- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán 

thành hoặc không ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã 

được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.  

- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử 

ghi nhận kết quả. 

2. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:  

- Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: Nếu điều lệ Công ty không có quy 

định khác việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải 

thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (bầu dồn đều hoặc bầu ghi số). Theo đó, 

Đại biểu thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” hoặc 

ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng trên Phiếu 

bầu cử đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, Đại biểu tiến hành 

xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả. 

- Bầu cử theo phương thức biểu quyết (nếu có): Thực hiện theo quy định bỏ 

phiếu biểu quyết nêu tại Khoản a Điều này.  
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3. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử: 

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo 

nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được 

xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó. 

- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, 

Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu 

quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ 

phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.  

- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy 

kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những 

vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận 

kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ 

phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của 

đại hội.  

- Trong trường hợp, Đại biểu thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là 

phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên khác với (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) 

tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử. 

- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong quy chế làm việc tại 

đại hội. Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 

24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do 

khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống 

không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu. 

Điều 29.  Cách thức kiểm phiếu trực tuyến 

Khi Đại biểu thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều 

được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số biểu quyết tán thành, biểu quyết 

không tán thành và biểu quyết không ý kiến. 

Điều 30.  Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 

- Thực hiện theo quy định tại Điều 16 Quy chế này. 

- Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản Đại hội cổ đông trực tuyến là địa 

điểm Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh 

thổ Việt Nam. 
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- Hình thức thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ 

thể tại Quy chế làm việc của công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông. 

 

Mục 2.3 

QUY ĐỊNH RIÊNG HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT 

TẠI CUỘC HỌP TRỰC TIẾP KẾT HỢP TRỰC TUYẾN 
 

Điều 31.  Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết 

hợp trực tuyến 

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 và Điều 23 Quy chế này. 

Điều 32.  Việc ủy quyền cho ngƣời đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông 

trực tiếp kết hợp trực tuyến 

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 và Điều 25 Quy chế này. 

Điều 33.  Hình thức thông qua nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông trực 

tiếp kết hợp trực tuyến 

Thực hiện theo quy định tại Điều 11 và Điều 27 Quy chế này. 

Điều 34.  Cách thức bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp 

trực tuyến 

Thực hiện theo quy định tại Điều 20, Điều 21 và Điều 28 Quy chế này. 

Điều 35.  Cách thức kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp 

trực tuyến 

Thực hiện theo quy định tại Điều 22 và Điều 29 Quy chế này. 

Điều 36.  Lập biên bản họp tại Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp 

trực tuyến 

Thực hiện theo quy định tại Điều 16 và Điều 30 Quy chế này. 

I. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA 

NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN 

Điều 37.  Trƣờng hợp đƣợc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  

(Căn cứ quy định tại Điều 22 Điều lệ công ty) 

Các nội dung sau đây có thể được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ 

đông bằng văn bản: 

a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty; 
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b. Phê duyệt, bổ sung, điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy 

chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; 

c. Định hướng phát triển Công ty; 

d. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm 

soát; 

f. Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá 

trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

g. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm  

h. Tổ chức lại, giải thể Công ty.  

i. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

j. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; 

k. Các vấn đề khác khi Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của 

Công ty. 

Điều 38.  Trƣờng hợp không đƣợc lấy ý kiến bằng văn bản 

HĐQT được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong tất cả trường hợp khi xét 

thấy cần thiết trừ việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên. 

Điều 39.  Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị 

quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 

(Căn cứ quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 18; Điều 22, 24 Điều lệ công ty) 

1. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền 

tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.  

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại 

hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ 

đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy 

ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực 

hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ Công ty. 

3. Quy định về Phiếu lấy ý kiến 

a. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 
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- Mục đích lấy ý kiến; 

- Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ 

đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa 

chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, 

số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ 

phần của từng loại và số phiếu biểu quyết/ phiếu bầu cử  của cổ đông; 

- Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 

- Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý 

kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến; 

- Phương án bầu cử (nếu có); 

- Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 

- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

b. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức 

gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây: 

- Trường hợp 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; 

- Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải 

được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu; 

- Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công 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 

hợp 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. 

4. Kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu: 

Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến 

của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên 

bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

- Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 
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- Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết / bầu cử đã tham gia biểu quyết/bầu 

cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết / bầu cử hợp lệ và số biểu quyết/bầu cử 

không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết / bầu cử, kèm theo phụ lục danh 

sách cổ đông tham gia biểu quyết / bầu cử; 

- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng 

vấn đề, tổng số phiếu bầu cử từng ứng viên (nếu có); 

- Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người 

giám sát kiểm phiếu. 

- Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm 

phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản 

kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định 

được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác. 

5. Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu: 

a. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong 

thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và 

nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công 

ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 

b. 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. 

6. Lưu tài liệu: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị 

quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều 

phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

7. Yêu cầu hủy bỏ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức 

lấy ý kiến bằng văn bản: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết 

hoặc 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 hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 

115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ 

nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các 

trường hợp sau đây: 
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a. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi 

phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường 

hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ công ty. 

b. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty. 

 

Chƣơng III 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Mục 1 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 40.  Vai trò, Quyền và nghĩa vụ của HĐQT  

(Căn cứ quy định tại Điều 278, 297 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) 

HĐQT phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật 

doanh nghiệp và Điều lệ công ty, ngoài ra HĐQT có các trách nhiệm và nghĩa vụ 

sau: 

1. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của công ty; 

2. Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có 

quyền lợi liên quan đến công ty; 

3. Đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều 

lệ và quy định nội bộ của công ty; 

4. Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ 

đông thông qua và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty theo hướng dẫn 

tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản 

trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Chứng khoán.; 

5. Giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành viên Hội đồng quản 

trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác, bao gồm việc 

sử dụng tài sản công ty sai mục đích và lạm dụng các giao dịch với bên liên quan; 

6. Xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty và trình Đại hội đồng cổ đông 

thông qua theo quy định tại Điều 270 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Chứng khoán; 
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7. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty; 

8. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho 

thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty; 

9. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của 

pháp luật hiện hành. 

10. Báo cáo về tình hình quản trị công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên và công bố thông tin trong Báo cáo thường niên của công ty theo quy 

định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin. 

11. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ 

về quản trị công ty. 

Điều 41.  Quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của thành viên HĐQT  

(Căn cứ quy định tại Điều 277 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật 

Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị 

công ty trong đó có quyền được 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. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty 

và các nghĩa vụ sau: 

a. Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích 

cao nhất của cổ đông và của công ty; 

b. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các 

vấn đề được đưa ra thảo luận; 

c. Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận 

được từ các Công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác; 

d. Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa công 

ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở 

lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của 

thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng 

quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 

03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; 

e. Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty 

theo quy định của pháp luật. 



37 
 

Mục 2 

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM 

VÀ BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT 
 

Điều 42.  Số lƣợng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị 

HĐQT  

(Căn cứ quy định tại Điều 26 Điều lệ công ty) 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. 

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể 

được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.. 

3. Cơ cấu thành viên HĐQT như sau: 

a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số 

thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa 

thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm 

bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. 

b. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản 

trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo 

quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp. 

c. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin 

theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

d. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 

Điều 43.  Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT  

 (Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2  Điều 155 Luật doanh nghiệp, Điều 

275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) 

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện 

theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công 

ty. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám 

đốc của 01 công ty đại chúng. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng 

thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác. 
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Điều 44.  Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị  

(Căn cứ quy định tại Điều 274 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; Khoản 1,2,3 

Điều 25 Điều lệ công ty) 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở 

lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 

10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 

đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề 

cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng 

viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 

70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy 

(07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và 

ứng cử theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp vẫn không đủ số 

lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên theo quy 

định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động 

của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử 

viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu 

thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật. 

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử 

thêm theo khoản 2 Điều này vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị tổ 

chức cho các cổ đông khác đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội 

bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng 

quản trị đương nhiệm tổ chức cho các đông khác đề cử thêm ứng cử viên phải 

được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên 

Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.  

Điều 45.  Cách thức bầu thành viên HĐQT 

(Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp, Khoản 2 Điều 21 

Điều lệ công ty) 

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo 

phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết 

tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội 

đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của 
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mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản 

trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên 

có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. 

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành 

viên cuối cùng của Hội đồng quản trị 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 định tại quy chế 

bầu cử hoặc Điều lệ công ty.  

2. Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT cần bầu thì việc 

bầu thành viên HĐQT có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy 

định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp hoặc thực hiện theo phương thức 

biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông 

qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ 

công ty. 

Điều 46.  Các trƣờng hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung 

thành viên Hội đồng quản trị 

(Căn cứ Điều 160 Luật doanh nghiệp) 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong 

trường hợp sau đây: 

a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 của Luật 

Doanh nghiệp; 

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường 

hợp sau đây: 

a. Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên 

tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 

b. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên 

Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài 

trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung 

thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 
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a. Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số 

quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp 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 phần ba; 

b. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu 

thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm 

tại cuộc họp gần nhất. 

Điều 47.  Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng 

quản trị 

Sau khi có quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, Công ty 

có trách nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu 

quan, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của Công ty theo 

trình tự và quy định của Luật hiện hành. 

Điều 48.  Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị 

Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, công ty phải 

công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai 

mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của công ty để cổ đông 

có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng 

quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông 

tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, 

cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng 

quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao 

gồm: 

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b. Trình độ chuyên môn; 

c. Quá trình công tác; 

d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của 

công ty khác); 

e. Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty; 

f. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty. 
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Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên 

đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác 

và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có). 

Điều 49.  Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị 

(Căn cứ quy định tại Điều 29 Điều lệ công ty) 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi 

nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có 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, chủ 

trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội 

đồng quản trị; 

e. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

f. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 

Công ty. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn 

nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn [10 

ngày] kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. 

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện 

được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác 

thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có 

người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, 

đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở 

cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc 

mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa 

án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các 

thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội 

đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có 

quyết định mới của Hội đồng quản trị. 
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Mục 3 

THÙ LAO, LƢƠNG THƢỞNG VÀ LỢI ÍCH KHÁC 

CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

Điều 50.  Thù lao, thƣởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản 

trị 

(Căn cứ quy định tại Điều 28 Điều lệ công ty) 

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo 

kết quả và hiệu quả kinh doanh. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. 

Thù lao công việc được tính theo số ngày 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 từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và 

thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp 

thường niên. 

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh 

doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, 

được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và 

phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên 

Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện 

những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên 

Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công 

trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức 

khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí 

đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện 

trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát 

sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị 

hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách 

nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không 

bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên 

quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty. 
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Mục 4 

QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC 

TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

Điều 51.  Số lƣợng cuộc họp tối thiểu theo tháng/quý/năm 

(Căn cứ quy định tại Điều 157 Luật doanh nghiệp; Điều 30 Điều lệ công ty) 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng 

quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản 

trị 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 hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu 

bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo 

nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2. Hội đồng quản trị họp ít nhất mỗi quý một lần và có thể họp bất thường. 

Điều 52.  Các trƣờng hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất 

thƣờng 

(Căn cứ quy định tại Điều 157 Luật doanh nghiệp; Điều 30 Điều lệ công ty) 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường 

hợp sau đây: 

a. Có đề nghị của Ban kiểm soát; 

b. Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác; 

c. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị; 

d. Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định. 

e. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này 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. 

2. 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 3 Điều này. 

Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội 

đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; 

người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng 

quản trị. 
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Điều 53.  Thông báo họp Hội đồng quản trị và quyền dự họp Hội đồng 

quản trị của thành viên Ban kiểm soát 

(Căn cứ quy định tại Điều 157 Luật doanh nghiệp; Điều 30 Điều lệ công ty) 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải 

gửi thông báo mời họp chậm nhất là 05 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. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại 

cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. 

2. Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, 

fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và 

bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được 

đăng ký tại Công ty. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và 

các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên 

Hội đồng quản trị. 

4. Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có 

quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. 

Điều 54.  Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị 

(Căn cứ quy định tại Điều 157 Luật doanh nghiệp; Điều 30 Điều lệ công ty) 

Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên 

trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này 

không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong 

thời hạn 05 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp 

được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

Điều 55.  Cách thức biểu quyết 

(Căn cứ Điều 30 Điều lệ công ty) 

1. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc 

họp trong trường hợp sau đây: 

a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại Điều 

này; 
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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 thư, fax, thư điện tử; 

e. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định pháp luật (nếu 

có). 

2. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu 

quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội 

đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được 

mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp. 

3. Biểu quyết: 

a. Trừ quy định tại điểm b khoản 3 Điều này, mỗi thành viên Hội đồng quản 

trị hoặc người được ủy quyền theo quy định tại khoản 1 Điều này trực tiếp có mặt 

với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết; 

b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch 

mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều 43 Điều lệ công ty; 

c. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo 

luận nhưng không được biểu quyết. 

4. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị 

bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề 

thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty. 

Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở 

ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị 

quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp. 

5. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực 

tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên 

đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp 

đều có thể: 

a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu 

trong cuộc họp; 

b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc 

thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại 
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hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. 

Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại 

cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có 

đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp. 

Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và 

tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải 

được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng 

quản trị tham dự cuộc họp này. 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản 

trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được 

tiến hành trong cuộc họp  trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong 

thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập 

bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa 

và người ghi biên bản. 

Điều 56.  Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị 

(Căn cứ Điều 30 Điều lệ công ty) 

Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số 

thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối 

cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Điều 57.  Việc ủy quyền cho ngƣời khác dự họp của thành viên Hội đồng 

quản trị 

(Căn cứ Điều 30 Điều lệ công ty) 

Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên 

được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên 

Hội đồng quản trị chấp thuận. 

Điều 58.  Lập biên bản họp Hội đồng quản trị 

(Căn cứ quy định tại Điều 158 Luật doanh nghiệp) 

Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được 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 thể 

lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b. Thời gian, địa điểm họp; 
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c. Mục đích, chương trình và nội dung 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; 

e. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

f. 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. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

i. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại 

Điều 59 Quy chế này. 

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. 

Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý 

như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt 

và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp 

dụng. 

Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu 

trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng 

quản trị. 

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 59.  Trƣờng hợp chủ tọa và/hoặc thƣ ký từ chối ký Biên bản họp Hội 

đồng quản trị 

(Căn cứ quy định tại Điều 158 Luật doanh nghiệp) 

Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu 

được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội 

dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h Điều 58 Quy chế này thì biên 

bản này có hiệu lực. 
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Điều 60.  Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị 

Sau khi ban hành Nghị quyết/Quyết định HĐQT, Công ty có trách nhiệm 

công bố thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu quan, trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của Công ty theo trình tự và 

quy định của hiện hành. 

 

Mục 5 

CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

Điều 61. Các tiểu ban trực thuộc HĐQT 

(Căn cứ, Điều 31 Điều lệ công ty) 

1. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực 

thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội 

bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết 

định có tối thiểu là 02 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành 

viên bên ngoài. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số 

trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu 

ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ 

theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có 

đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban. 

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực 

thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy 

định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 

 

Mục 6 

LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM 

NGƢỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 

Điều 62.  Tiêu chuẩn của Ngƣời phụ trách quản trị công ty 

(Căn cứ Khoản 2 Điều 32 Điều lệ công ty)  

Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức 

kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của 

Công ty. 
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Điều 63.  Việc bổ nhiệm Ngƣời phụ trách quản trị công ty 

(Căn cứ Khoản 1 Điều 32 Điều lệ công ty)  

Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản 

trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách 

quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 

Điều 156 Luật Doanh nghiệp. 

Điều 64.  Các trƣờng hợp miễn nhiệm Ngƣời phụ trách quản trị công ty 

1. HĐQT có thể bãi nhiệm/miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi 

cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. 

2. Người phụ trách quản trị công ty có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 65.  Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Ngƣời phụ trách quản trị 

công ty 

Sau khi có quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công 

ty, Công ty có trách nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ 

quan hữu quan, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của 

Công ty theo trình tự và quy định của luật hiện hành. 

Điều 66.  Quyền và Nghĩa vụ của Ngƣời phụ trách quản trị Công ty 

(Căn cứ Khoản 3 Điều 32 Điều lệ công ty) 

Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; 

b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng 

cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 

c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

d. Tham dự các cuộc họp; 

e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy 

định của pháp luật; 

f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị 

và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm 

soát; 
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g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của 

Công ty; 

h. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan; 

i. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; 

j. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

 

Chƣơng IV 

BAN KIỂM SOÁT 

 

Mục 1 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 67.  Vai trò, quyền, nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của 

thành viên Ban kiểm soát  

 (Căn cứ Điều 287, Điều 288 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ) 

1. Thành viên Ban kiểm soát có các quyền theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát 

trong đó có quyền tiếp cận các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình hoạt 

động của công ty. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều 

hành khác của doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp các thông tin kịp thời và đầy 

đủ theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát. 

2. Thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp 

luật, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt đông Ban kiếm soát và đạo đức nghề nghiệp 

trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. 

3. Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật 

Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quyền, nghĩa vụ sau: 

a. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm 

toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty; quyết 

định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, 

bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết. 

b. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

c. Giám sát tình hình tài chính của công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt 

động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác. 
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d. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ 

đông. 

e. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ 

công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác 

của doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản 

trị trong thời hạn 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và 

có giải pháp khắc phục hậu quả. 

f. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ 

đông thông qua. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu Quy chế hoạt động của 

Ban kiểm soát để công ty đại chúng tham chiếu xây dựng Quy chế hoạt động của 

Ban kiểm soát. 

g. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định 

155/2020/NĐ-CP. 

 

Mục 2 

QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM KỲ, SỐ LƢỢNG, THÀNH PHẦN, 

CƠ CẤU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 
 

Điều 68.  Số lƣợng, nhiệm kỳ, thành phần và cơ cấu thành viên Ban kiểm 

soát 

(Căn cứ quy định tại Điều 168 Luật doanh nghiệp, Khoản 1 Điều 38 Điều lệ 

công ty) 

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 người.  

2. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với 

số nhiệm kỳ không hạn chế. 

3. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của công ty. 

4. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên; 

việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của 

Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. Ban kiểm soát phải có hơn một 

nửa số Kiểm soát viên thường trú tại Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát  phải có 

bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài 

chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên 

quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty 

có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn. 
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5. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm 

soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã 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 69.  Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát 

(Căn cứ quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp, Khoản 2 Điều 38 Điều lệ 

công ty) 

1. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh 

nghiệp; 

b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, 

kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp; 

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, 

Tổng Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác; 

d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc 

người lao động của công ty; 

e. Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

f. Không phải là người là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc 

lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước 

đó. 

g. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên 

quan. 

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Kiểm soát 

viên công ty đảm bảo đủ các điều kiện theo quy đinh tại khoản 02 Điều 169 của 

luật doanh nghiệp. 

3. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một 

trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh 

doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp. 
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Điều 70.  Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát 

(Căn cứ quy định tại Điều 285 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ; Điều 37 Điều 

lệ công ty) 

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy 

định tại khoản 1, Điều 25 Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 

từ 5% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một 

(01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% 

trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên. 

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng 

cử theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp không đủ số lượng cần 

thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên theo quy định tại 

Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của 

Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng viên phải được 

công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban 

kiểm soát theo quy định của pháp luật. 

3. Trường hợp số lượng ứng viên do Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm 

theo khoản 2 Điều này vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương 

nhiệm tổ chức cho các cổ đông khác đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy 

chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban 

kiểm soát đương nhiệm tổ chức cho các đông khác đề cử thêm ứng viên phải được 

công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban 

kiểm soát theo quy định của pháp luật. 

Điều 71.  Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát 

 (Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp số 

59/2020/QH14, Khoản 2 Điều 21 Điều lệ công ty) 

1. Việc biểu quyết bầu thành viên 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 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 Ban Kiểm soát được xác định theo 

số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao 

nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 

02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng 
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của 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 định tại quy chế bầu cử, Quy chế 

hoạt đông Ban kiếm soát hoặc Điều lệ công ty.  

2. Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên Ban Kiểm soát cần bầu 

thì việc bầu thành viên Ban Kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức bầu 

dồn phiếu như quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp hoặc thực hiện 

theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ 

biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 

Điều 21 Điều lệ công ty. 

Điều 72.  Các trƣờng hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm 

soát 

 (Căn cứ quy định tại Điều 174 Luật doanh nghiệp) 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường 

hợp sau đây: 

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo 

quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp; 

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c. Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường 

hợp sau đây: 

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ 

trường hợp bất khả kháng; 

c. Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban 

Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

d. Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 73.  Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm 

soát 

Sau khi có quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên, Công ty có 

trách nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu quan, 
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trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của Công ty theo trình 

tự và quy định của luật hiện hành. 

Điều 74.  Tiền lƣơng và quyền lợi khác của thành viên Ban kiểm soát 

(Căn cứ quy định tại Điều 172 Luật doanh nghiệp) 

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích 

khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định 

tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng 

năm của Ban kiểm soát; 

2. Thành viên Ban kiểm soát 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, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng 

trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty. 

 

Chƣơng V 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Điều 75.  Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc 

(Căn cứ Khoản 2, 4 Điều 35 Điều lệ công ty) 

1. Tổng 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 quyền, nghĩa vụ được giao. 

2. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của 

Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

b. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định 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; 
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e. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ 

các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

f. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công 

ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc; 

g. Tuyển dụng lao động; 

h. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

i. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và 

nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

Điều 76.  Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc 

(Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 162 Luật doanh nghiệp; Khoản 3 Điều 35 

Điều lệ công ty)  

Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại 

với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc phải đáp 

ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: 

a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh 

nghiệp; 

b. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, 

Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, 

người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ; 

c. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công 

ty. 

Điều 77.  Ứng cử, đề cử Tổng Giám đốc 

Ban Tổng Giám đốc, các thành viên HĐQT có quyền đề cử ứng viên Tổng 

Giám đốc theo đúng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 76 Quy chế này 

và trình lên HĐQT xem xét khi Công ty có nhu cầu tìm kiếm Tổng Giám đốc. 

Điều 78.   Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối 

với Tổng Giám đốc 

 (Căn cứ Khoản 1, Khoản 5 Điều 35 Điều lệ công ty)  

Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người 

khác làm Tổng Giám đốc. 
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Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số thành viên Hội 

đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng Giám đốc 

mới thay thế. 

Hội đồng quản trị có thẩm quyền ký kết/ chấm dứt hợp đồng và quyết định 

các điều khoản của hợp đồng lao động được quy định tại Điểm i Khoản 2 Điều 27 

và Điều 35 Điều lệ công ty.  

Điều 79.  Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp 

đồng đối với Tổng Giám đốc 

Sau khi có quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc, Công ty 

có trách nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu 

quan, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của Công ty theo 

trình tự và quy định của luật hiện hành. 

Điều 80.  Tiền lƣơng và lợi ích khác của Tổng Giám đốc 

(Căn cứ Khoản 2, Khoản 4 Điều 34 Điều lệ công ty)  

1. Tổng Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng 

Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định. 

2. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của 

Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện 

thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại 

hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

 

Chƣơng VI 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 

 

Mục 1 

QUY ĐỊNH VỀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Điều 81.  Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, 

thông báo kết quả họp giữa HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc 

Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả 

họp giữa HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc được thực hiện theo thủ tục, 

trình tự triệu tập họp HĐQT được quy định tại Mục 4 Chương 3 Quy chế này.  
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Điều 82.  Thông báo Nghị quyết / Quyết định của HĐQT cho Ban kiểm 

soát  

(Căn cứ quy định tại Khoản 1  Điều 171 Luật doanh nghiệp) 

Nghị quyết / Quyết định, biên bản họp HĐQT sau khi được ban hành phải 

được gửi đến cho các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối 

với thành viên HĐQT.  

Điều 83.  Thông báo Nghị quyết / Quyết định của HĐQT cho Tổng Giám 

đốc 

Nghị quyết / Quyết định HĐQT (với các nội dung liên quan đến trách nhiệm, 

quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc) sau khi được ban hành phải được gửi 

đến cho Tổng Giám đốc cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành 

viên HĐQT. 

Điều 84.  Các trƣờng hợp Ban kiểm soát  và Tổng Giám đốc đề nghị triệu 

tập họp HĐQT và những vấn đề cần xin ý kiến HĐQT 

(Căn cứ quy định tại Điểm h Khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp, Điều 288 

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Khoản 4 Điều 35, Điều 40 Điều lệ công ty) 

1. Các trường hợp đề nghị triệu tập họp HĐQT 

a. Ban kiểm soát có thể đề nghị triệu tập họp HĐQT trong các trường hợp 

sau:  

- Khi có yêu cầu của cổ đông / nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 

115 của Luật doanh nghiệp. 

- Khi xét thấy quyền tiếp cận các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình 

hoạt động của công ty của Kiểm soát viên không được thực hiện đầy đủ theo pháp 

luật hiện hành và Điều lệ công ty; 

- Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của 

thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác sau khi 

đã thực hiện thông báo bằng văn bản với HĐQT theo quy định tại Khoản 5 Điều 

40 Điều lệ công ty nhưng người có hành vi vi phạm chưa chấm dứt vi phạm hoặc 

có giải pháp khắc phục hậu quả; 

b. Tổng Giám đốc có thể đề nghị triệu tập họp HĐQT trong các trường hợp 

sau: 
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- Khi xét thấy các quyền của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều 35 Điều 

lệ công ty không được thực thi; 

- Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của 

những người điều hành doanh nghiệp khác sau khi đã thực hiện thông báo bằng 

văn bản với HĐQT nhưng người có hành vi vi phạm chưa chấm dứt vi phạm hoặc 

có giải pháp khắc phục hậu quả; 

2. Những vấn đề cần xin ý kiến HĐQT: 

a. Kiến nghị với HĐQT về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ 

của Công ty; 

b. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty; 

c. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn 

đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo 

hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều 

hành doanh nghiệp. 

d. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn 

đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn 

mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy 

định tại Điều lệ Công ty, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành. 

e. Xin ý kiến HĐQT đối với Bảng Báo cáo tài chính kiểm toán (bao gồm cả 

bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển 

tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình để HĐQT thông qua; 

f. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

g. Xin ý kiến HĐQT phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài 

chính tiếp theo; 

h. Các nội dung khác khi xét thấy lợi ích của Công ty. 

Điều 85.  Báo cáo của Tổng Giám đốc với HĐQT về việc thực hiện nhiệm 

vụ và quyền hạn đƣợc giao 

(Căn cứ quy định tại Phụ lục IV Thông tư số 96/2020/TT-BTC,  Khoản 4 Điều 

35 Điều lệ công ty) 

1. Báo cáo về tình hình thực hiện NQ của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, kế 

hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và Đại hội đồng 

cổ đông thông qua; 
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2. Định kỳ hàng quý, hàng năm báo cáo đánh giá tình hình tài chính, tình hình 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; 

3. Báo cáo về những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý; 

4. Báo cáo hằng năm về việc triển khai thực hiện các nghĩa vụ đối với môi 

trường, cộng đồng, người lao động; 

5. Báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung được HĐQT và Đại hội đồng 

cổ đông ủy quyền khác;  

6. Thực hiện báo cáo các vấn đề khác theo yêu cầu của HĐQT. 

Điều 86.  Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền 

khác của HĐQT đối với Tổng Giám đốc 

Căn cứ vào báo cáo của Tổng Giám đốc về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền 

hạn được giao theo quy định tại Điều 75 Quy chế này, HĐQT sẽ tiến hành kiểm 

điểm kết quả thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT với 

Tổng Giám đốc. 

Điều 87.  Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và 

cách thức thông báo cho HĐQT, BKS 

(Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 291 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Điều 

35, Khoản 3 Điều 43, Điều 45 Điều lệ công ty) 

1. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức 

thông báo cho HĐQT. 

2. Các nội dung theo Điều 84 Quy chế này; 

3. Tổng Giám đốc có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT các giao dịch giữa Công 

ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên 

vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối 

tượng đó theo quy định của pháp luật. 

4. Các nội dung khác cần xin ý kiến, báo cáo cho HĐQT phải được gửi trước 

ít nhất là bảy (07) ngày làm việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng bảy (07) ngày 

làm việc.  

5. Riêng trường hợp chấp thuận các hợp đồng, giao dịch theo quy định khoản 

1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của 

doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác 

nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty, người đại diện công ty ký hợp đồng, 
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giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các 

đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp 

đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp 

thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, 

trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng 

quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền 

biểu quyết. 

6. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức 

thông báo cho BKS 

a. Báo cáo của Tổng Giám đốc trình HĐQT hoặc tài liệu khác do công ty phát 

hành được gửi đến các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như 

đối với thành viên HĐQT. 

b. Tổng Giám đốc, người điều hành doanh nghiệp khác phải cung cấp đầy đủ, 

chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động 

kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Kiểm soát viên hoặc Ban kiểm soát. 

c. Cách thức thông báo cho BKS thực hiện như đối với Hội đồng quản trị. 

Điều 88.  Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các 

thành viên HĐQT, các kiểm soát viên và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ 

thể của các thành viên nêu trên 

1. Phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT:  

BKS có vai trò giám sát, phối hợp, tư vấn và thông tin đầy đủ, kịp thời, 

chính xác. Cụ thể như sau:  

a. Thường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động, tham khảo ý 

kiến của HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ 

đông; 

b. Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu 

thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được 

chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ; 

c. Các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của BKS phải có kết luận bằng văn bản 

(không trễ hơn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc) gửi cho HĐQT để có thêm 

cơ sở giúp HĐQT trong công tác quản lý Công ty. Tùy theo mức độ và kết quả của 

cuộc kiểm tra trên, BKS cần phải bàn bạc thống nhất với HĐQT, Tổng Giám đốc 
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trước khi báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp không thống nhất quan 

điểm thì được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản và Trưởng BKS có trách 

nhiệm báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất; 

d. Trường hợp Ban kiểm soát phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc 

vi phạm Điều lệ công ty của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát thông báo bằng 

văn bản với HĐQT trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi 

phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả; 

e. Kiểm soát viên có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT các giao dịch giữa Công 

ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên 

vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối 

tượng đó theo quy định của pháp luật; 

f. Đối với các kiến nghị liên quan đến tình hình hoạt động và tài chính của 

Công ty thì BKS phải gửi văn bản cùng tài liệu liên quan trước ít nhất mười lăm 

(15) ngày so với ngày dự định nhận được phản hồi; 

g. Các nội dung kiến nghị đến HĐQT phải được gửi trước ít nhất là bảy (07) 

ngày làm việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng bảy (07) ngày làm việc;  

h. HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện các quyền và nghĩa vụ của 

mình. 

2. Phối hợp hoạt động giữa BKS và Tổng Giám đốc:  

BKS có chức năng kiểm tra và giám sát. 

a. Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu 

Tổng Giám đốc  (cùng lúc yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 

và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận) tham dự và trả lời các vấn đề cần 

được làm rõ các vấn đề mà các Kiểm soát viên quan tâm; 

b. Các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của BKS phải có kết luận bằng văn bản 

(không trễ hơn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc) gửi cho Tổng Giám đốc  

để có thêm cơ sở giúp Tổng Giám đốc  trong công tác quản lý Công ty. Tùy theo 

mức độ và kết quả của cuộc kiểm tra trên, BKS cần phải bàn bạc thống nhất với 

Tổng Giám đốc trước khi báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp không 

thống nhất quan điểm thì được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản và 

Trưởng BKS có trách nhiệm báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất;  
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c. Kiểm soát viên có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc tạo điều kiện tiếp cận hồ 

sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty tại Trụ sở chính hoặc 

nơi lưu trữ hồ sơ; 

d. Đối với thông tin, tài liệu về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và 

báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, văn bản yêu cầu cung cấp của 

BKS phải được gửi đến Công ty trước ít nhất bốn mươi tám (48) giờ làm việc so 

với thời gian dự định nhận được phản hồi. BKS không được sử dụng các thông tin 

chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các 

giao dịch có liên quan; 

e. Các nội dung kiến nghị về các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu 

tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh công ty của BKS phải 

được gửi đến Tổng Giám đốc trước ít nhất bảy (07) ngày làm việc so với ngày dự 

định nhận được phản hồi; 

f. Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện các quyền và 

nghĩa vụ của minh. 

3. Phối hợp hoạt động giữa Tổng Giám đốc và HĐQT: Tổng Giám đốc là 

người thay mặt  điều hành hoạt động của Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động liên 

tục và hiệu quả.  

a. Khi có Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của 

công ty, Tổng Giám đốc gửi cho HĐQT sớm nhất có thể nhưng không ít hơn bảy 

(07) ngày trước ngày nội dung đó cần được quyết định;  

b. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua các vấn đề liên 

quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, 

phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và cán bộ quản lý; 

c. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua các vấn đề liên 

quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, 

thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại 

Điều lệ công ty, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành; 

d. Tổng Giám đốc có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT các giao dịch giữa Công 

ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên 

vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối 

tượng đó theo quy định của pháp luật; 
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e. Các nội dung khác cần xin ý kiến theo quy định tại Khoản 2 Điều 84 Quy 

chế này HĐQT phải được gửi trước ít nhất là bảy (07) ngày làm việc so với ngày 

dự định nhận được phản hồi.HĐQT. 

 

Mục 2 

QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHEN 

THƢỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC NGƢỜI 

ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP KHÁC 

 

Điều 89.  Quy định về việc đánh giá hoạt động của Thành viên HĐQT, 

Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và ngƣời điều hành khác 

1. HĐQT có trách nhiệm xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động cho tất 

cả các đối tượng là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác. 

2. Các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động phải hài hòa giữa lợi ích của người điều 

hành doanh nghiệp với lợi ích lâu dài của Công ty và cổ đông. Các chỉ số tài chính 

và phi tài chính được sử dụng trong đánh giá được HĐQT cân nhắc thận trọng và 

quyết định tại từng thời điểm. Trong đó, các chỉ tiêu phi tài chính có thể được đề 

cập như: quyền lợi của các bên liên quan, hiệu quả hoạt động, những tiến bộ và cải 

tiến đạt được, v.v….  

3. Hàng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công và các tiêu 

chuẩn đánh giá đã được thiết lập/các kết quả đạt được, HĐQT tổ chức thực hiện 

đánh giá hoạt động thành viên HĐQT.  

4. Việc đánh giá hoạt động của các Kiểm soát viên được tổ chức thực hiện 

theo phương thức được đề cập tại cơ cấu tổ chức và hoạt động của BKS. 

5. Việc đánh giá hoạt động của người điều hành khác thực hiện theo các quy 

định nội bộ hoặc có thể dựa vào bản tự đánh giá hoạt động của những người điều 

hành này. 

Điều 90.  Khen thƣởng 

1. HĐQT hoặc Tiểu ban Lương thưởng (nếu có) có trách nhiệm xây dựng 

chính sách khen thưởng. Việc khen thưởng được thực hiện dựa trên kết quả đánh 

giá hoạt động tại Điều 89 của Quy chế này. 

2. Các hình thức khen thưởng: bằng tiền, bằng cổ phiếu (phát hành cổ phiếu 

theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty) hoặc các hình thức 
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khác do HĐQT hoặc Tiểu ban Lương thưởng xây dựng. Các hình thức khen 

thưởng sẽ do Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch trình HĐQT phê chuẩn, trường 

hợp vượt thẩm quyền sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.  

3. Chế độ khen thưởng đối với đối tượng là thành viên HĐQT, kiểm soát viên 

sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.. 

4. Đối với đối tượng là người điều hành doanh nghiệp: nguồn kinh phí thưởng 

được trích từ Quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty và nguồn hợp pháp khác. 

Mức khen thưởng được căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế hàng năm, Tổng 

Giám đốc sẽ đề xuất HĐQT phê chuẩn, trường hợp vượt thẩm quyền sẽ trình Đại 

hội đồng cổ đông thông qua. 

Điều 91.  Kỷ luật  

1. HĐQT có trách nhiệm xây dựng hình thức kỷ luật dựa trên tính chất và 

mức độ của việc vi phạm. Việc kỷ luật phải có hình thức cao nhất là bãi nhiệm, 

cách chức. 

2. Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, người điều hành doanh nghiệp không 

hoàn thành nhiệm vụ của mình so với yêu cầu với sự trung thực, siêng năng, cẩn 

trọng sẽ phải chịu trách nhiệm cá nhân về những thiệt hại do mình gây ra.  

3. Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, người điều hành doanh nghiệp khi thực 

hiện nhiệm vụ mà có hành vi vi phạm quy định pháp luật hoặc quy định của Công 

ty thì tuỳ theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, vi phạm hành chính hoặc truy 

cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Trường 

hợp gây thiệt hại đến lợi ích của Công ty, cổ đông hoặc người khác sẽ phải bồi 

thường theo quy định của pháp luật. 

 

Chƣơng VII 

SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 

Điều 92.  Bổ sung và sửa đổi Quy định về quản trị Công ty 

1. Việc bổ sung hoặc sửa đổi Quy chế này phải được Đại hội đồng cổ đông 

Công ty xem xét và quyết định. 

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt 

động của công ty chưa được đề cập trong bản quy chế này hoặc trong trường hợp 

có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong quy chế 
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này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh 

hoạt động của công ty. 

 

Chƣơng VIII 

NGÀY HIỆU LỰC 
 

Điều 93.  Ngày hiệu lực 

1. Quy chế này gồm 08 Chương, 93 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty 

Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre nhất trí thông qua ngày 26 tháng 6 năm 2021 và 

cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của quy định này. 

2. Quy chế này là duy nhất và chính thức của công ty. 

3. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế về quản trị công ty phải có chữ ký của 

Chủ tịch HĐQT. 

 

 

 

  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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