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STT TÊN TÀI LIỆU 

1 Nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

2 Quy chế tổ chức và hoạt động Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

3 Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của 
Hội đồng quản trị 

4 Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của 
Ban Tổng Giám đốc 

5 Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát 

6 Tờ trình báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán 

7 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 

8 Tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2021 

9 Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 

10 Tờ trình Điều lệ và các Quy chế sửa đổi, bổ sung 

11 Dự thảo Điều lệ sửa đổi, thuyết minh sửa đổi 

12 Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, thuyết minh sửa đổi 

13 Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, thuyết minh sửa đổi 

14 Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi, bổ sung 

15 Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi, thuyết minh sửa đổi 

16 Báo cáo tài chính riêng năm 2020 kiểm toán 

17 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công 
chúng kiểm toán 

18 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 
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NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 
 
Thời gian: 08:00, thứ Ba, ngày 02/11/2020 (thời gian họp từ 08:00 - 10:30) 
Địa điểm: Hội trường Lầu 4 - Liên hiệp HTX Thương mại TP.Hồ Chí Minh 
 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM 

Stt Công việc Thời gian 

1 Đón khách và đăng ký cổ đông 07:30 - 08:00 

2 Nghi thức khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên: 
- Khai mạc, giới thiệu đại biểu. 
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. 
- Giới thiệu và thông qua Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. 

08:00 - 08:15 

3 Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động 08:15 - 08:25 

4 Nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: 
- Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 

của Hội đồng quản trị. 
- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 

của Ban Tổng Giám đốc. 
- Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát. 
- Tờ trình báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán. 
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020. 
- Tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2021. 
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021. 
- Tờ trình Điều lệ và các Quy chế sửa đổi, bổ sung. 
- Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi, bổ sung. 

08:25 - 09:25 

5 Giải lao 09:25 - 09:40 

6 Thảo luận 09:40 - 09:55 

7 Biểu quyết các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 09:55 - 10:05 

8 Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết 10:05 - 10:10 

9 Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 10:10 - 10:20 

10 Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 10:20 - 10:25 

11 Bế mạc 10:25 - 10:30 
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TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2021 

 
 

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP 
 
 
Căn cứ: 
- Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020; 
- Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019; 
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op. 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 
1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

(sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (sau 
đây gọi tắt là “Công ty”). 

2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện theo 
ủy quyền và các bên tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội. 

3. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền dự họp và các bên tham dự họp Đại hội có 
trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này. 

 
Chương II 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI 
 
Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông 
1. Điều kiện tham dự họp Đại hội: là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng 

văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại 
ngày chốt quyền tham dự họp Đại hội. 
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2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội: 
a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng 

văn bản theo mẫu quy định đã gửi cho cổ đông; 
b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo 

quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp; 
c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo; 
d. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được nhận Thẻ biểu quyết và các 

tài liệu họp liên quan khác sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra 
tư cách cổ đông; 

e. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến sau khi cuộc họp Đại hội đã khai mạc có 
quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội sau khi 
đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng 
ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 

3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội: 
a. Cổ đông phải mang theo Thư mời và Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân 

(cổ đông cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của công ty (cổ đông tổ chức). Trong trường 
hợp ủy quyền, người đại diện theo ủy quyền phải mang theo Giấy ủy quyền (theo 
mẫu), bản sao Chứng minh nhân dân hoặc bản sao Căn cước công dân của người ủy 
quyền và Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của người đại diện theo ủy 
quyền và đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông; 

b. Tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của của cơ quan chức 
năng và Ban tổ chức; 

c. Ăn mặc lịch sự; 
d. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận 

của Chủ tọa; 
e. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội khi muốn phát biểu ý 

kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung 
vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình 
Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không 
phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông, đại diện được ủy quyền tham dự họp Đại 
hội có thể ghi các nội dung vào Phiếu góp ý rồi chuyển cho Ban thư ký; 

f. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội. 
Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông 
1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Ban kiểm soát 

thành lập để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau: 
a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến tham dự họp Đại 

hội: yêu cầu cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền xuất trình Chứng minh nhân 
dân hoặc Căn cước công dân, Thư mời họp, Giấy ủy quyền (đối với người đại diện 
theo ủy quyền); 

b. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội tại 
các thời điểm sau: 
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- Trước khi khai mạc Đại hội; 
- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký 

tham dự họp Đại hội (cổ đông đến muộn đăng ký dự họp). 
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành 

nhiệm vụ của Ban. 
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu 
1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Ban chủ tọa đề cử và được 

Đại hội biểu quyết thông qua. 
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, thể thức biểu quyết 

và tiến hành kiểm phiếu. 
3. Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu. 
4. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban. 
5. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu 

đã công bố. 
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban chủ tọa và Ban thư ký 
1. Ban chủ tọa do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển cuộc họp Đại hội. 
2. Quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài 

chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất. 
3. Ban chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp 

Đại hội 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. 

4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đã có đủ số người đăng ký tham dự họp theo quy 
định đến một thời điểm khác 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 đảm bảo 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. 
5. Ban chủ tọa có quyền không trả lời hoặc ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông và 

trả lời bằng văn bản sau nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin 
ý kiến Đại hội. 

6. Ban chủ tọa có quyền sau đây: 
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 Ban 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. 

7. Ban thư ký do Ban chủ tọa cử, thực hiện ghi chép biên bản họp Đại hội, dự thảo nghị quyết 
của Đại hội và thực hiện các công việc theo phân công của Ban chủ tọa. 
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Chương III 
THỂ THỨC TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI 

 
Điều 6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội 
1. Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp đại diện từ 51% tổng 

số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ 
đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội. Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm 
khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình họp đã gửi cho các cổ đông mà 
số cổ đông đăng ký tham dự họp Đại hội chưa đại diện đủ cho 51% tổng số phiếu biểu 
quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc 
họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành. 

2. Trường hợp cuộc họp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì 
việc triệu tập và tiến hành cuộc họp Đại hội lần thứ hai sẽ được tiến hành theo quy định 
của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. 

Điều 7. Cách thức tiến hành Đại hội 
1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự chương trình và nội dung cuộc họp đã được Đại hội 

thông qua. 
2. Đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. 
3. Đại hội bế mạc sau khi biên bản họp và nghị quyết Đại hội được thông qua. 
Điều 8. Thông qua các vấn đề của Đại hội 
1. Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông sở hữu từ 

51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự 
họp tán thành. 

2. Riêng đối với các vấn đề sau đây được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông 
đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông hoặc người đại diện 
theo ủy quyền dự họp tán thành: 
a. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ; 
b. Loại cổ phần và số lượng cổ phần của từng loại; 
c. Việc tổ chức lại hay giải thể Công ty; 
d. Giao dịch mua, bán tài sản của Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 

35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo trong báo cáo tài chính kỳ gần 
nhất được kiểm toán. 

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo 
phương thức bầu dồn phiếu. 

4. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp thực hiện biểu quyết để tán thành, 
không tán thành hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại 
hội theo quy định tại Điều 10 Quy chế này. 

Điều 9. Thẻ biểu quyết 
1. Thẻ biểu quyết phát cho các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp Đại hội 

có ghi: mã số cổ đông, họ và tên của cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết. 
2. Thẻ biểu quyết được đóng dấu treo của Công ty. 
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Điều 10. Thể thức biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội 
Việc biểu quyết các vấn đề của Đại hội được thực hiện theo hình thức biểu quyết 

trực tiếp dưới đây: 
1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền biểu quyết (“Tán thành” hoặc “Không tán 

thành” hoặc “Không có ý kiến”) các vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu 
quyết của mình lên theo sự điều khiển của Chủ tọa. 

2. Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung sau đây: 
- Thành phần Ban chủ tọa; 
- Thành phần Ban thư ký; 
- Thành phần Ban kiểm phiếu; 
- Nội dung và chương trình họp Đại hội; 
- Quy chế tổ chức và hoạt động Đại hội; 
- Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị; 
- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của 

Ban Tổng Giám đốc; 
- Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát; 
- Tờ trình Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán; 
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020; 
- Tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2021; 
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021; 
- Tờ trình Điều lệ và các Quy chế sửa đổi, bổ sung; 
- Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi, bổ sung; 
- Biên bản họp Đại hội; 
- Nghị quyết Đại hội. 

3. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua là độc lập với nhau và tính hợp lệ 
của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội 
dung biểu quyết khác. 

4. Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến của 
từng nội dung, chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội. 

5. Thẻ biểu quyết hợp lệ đáp ứng đủ các tiêu chí sau: 
- Thẻ do Ban tổ chức phát ra và đóng có dấu treo của Công ty; 
- Thẻ không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa. 

6. Thẻ biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm: 
- Thẻ không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có đóng dấu treo của Công ty; 
- Thẻ bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa; 
- Thẻ ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu; 
- Thẻ không có ý kiến hoặc có từ 2 ý kiến trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết. 
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Điều 11. Biên bản họp Đại hội 
1. Nội dung họp Đại hội được lập thành biên bản. Chủ tọa và Ban thư ký phải liên đới chịu 

trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 
2. Biên bản họp Đại hội phải được Ban thư ký lập, được đọc trước Đại hội và được Đại 

hội thông qua trước khi kết thúc Đại hội. 
3. Biên bản họp Đại hội, biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và các tài liệu khác ghi nhận 

diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty. 
4. Biên bản họp Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội. 
Điều 12. Nghị quyết của Đại hội 
1. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra nghị quyết của Đại hội về các vấn đề đã được Đại 

hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty. 
2. Cổ đông có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần 

nội dung nghị quyết của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. 
Điều 13. Công bố thông tin biên bản họp và nghị quyết của Đại hội 

Biên bản họp và nghị quyết của Đại hội phải được đăng tải lên trang thông tin điện tử 
của Công ty theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 
Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế 
1. Quy chế này gồm 3 chương, 14 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết 

thông qua. 
2. Đại hội quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này. 
 
 TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
 CHỦ TỌA 
  
 (đã ký) 
  
 Nguyễn Anh Đức 
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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 
VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2021 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 
Kính thưa Quý cổ đông, 

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty) năm 2020 và định hướng hoạt 
động năm 2021 như sau: 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020: 

1. Hoạt động chung: 

Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây nên những tác động lớn đến nền kinh tế 
vĩ mô toàn cầu, Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo phòng 
chống dịch và đạt được thành tựu là một trong số rất ít các quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng. 

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị Công ty đã tập trung chỉ đạo triển khai các hoạt 
động kinh doanh một cách thận trọng, bám sát các diễn biến của điều kiện kinh tế vĩ mô để 
tận dụng tối đa cơ hội triển khai các hoạt động kinh doanh, thực hiện các dự án mới, từ đó 
Công ty đã đạt được các kết quả kinh doanh khả quan, vượt kế hoạch đã được đề ra năm 2020, 
cụ thể: 

- Doanh thu: 39,518 tỷ đồng, đạt 107,9% so với kế hoạch. 

- Lợi nhuận trước thuế: 25,655 tỷ đồng, đạt 3.420,77% so với kế hoạch. 

Có thể nói kết quả này đã thể hiện được sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của Ban điều hành 
cùng toàn thể cán bộ nhân viên công ty trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước 
chịu tác động ảnh hưởng nặng nề do sự bùng phát của đại dịch. 

Hội đồng quản trị đã hoạt động tuân thủ Điều lệ, Quy chế điều hành Công ty, quy định 
pháp luật hiện hành và đã thực hiện những hoạt động thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản 
trị để đảm bảo Công ty đạt mục tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2020 đã thông qua. 

Tổ chức các cuộc họp thường xuyên và định kỳ, đưa ra các quyết định mang tính chiến 
lược, định hướng, chỉ đạo hoạt động kinh doanh kịp thời. Hội đồng quản trị đã ban hành các 
quyết định thuộc thẩm quyền để thông qua các chủ trương liên quan đến: phê duyệt đầu tư 
các dự án, miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị, cử nhân sự đại diện quản lý vốn 
tại các công ty thành viên… 
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Hội đồng quản trị với nỗ lực và quyết tâm cao đã đề ra các giải pháp và chỉ đạo thực hiện 
các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty, 
tạo điều kiện và hỗ trợ Ban điều hành triển khai các dự án đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. 

Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ 
đông bất thường năm 2020. Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc lập và công bố các báo cáo tài 
chính, báo cáo thường niên năm 2020 và các hoạt động quản trị, điều hành khác theo quy 
định. Đồng thời, Công ty đã thực hiện đầy đủ việc phân phối lợi nhuận từ nguồn lợi nhuận 
sau thuế năm 2019 và lợi nhuận còn lại theo đúng quy định. 

2. Hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc: 

Thực hiện theo quy định của Điều lệ, Quy chế hoạt động và pháp luật hiện hành, Hội 
đồng quản trị đã thực hiện các hoạt động giám sát Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều 
hành để đảm bảo hoạt động Công ty đúng định hướng, chỉ đạo, tuân thủ pháp luật và nâng 
cao hiệu quả kinh doanh. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị gồm: 

- Giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quyết 
định của Hội đồng quản trị đã ban hành. 

- Giám sát việc chuẩn bị, sử dụng và quản lý nguồn vốn cho các dự án đã và đang 
triển khai theo kế hoạch. 

- Giám sát hoạt động điều hành, quản lý của Tổng Giám đốc và các thành viên Ban 
điều hành nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 
Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. 

- Chỉ đạo, giám sát việc công bố thông tin của Công ty minh bạch và kịp thời theo 
đúng quy định. 

3. Thù lao Hội đồng quản trị: 

Trong năm, thù lao Hội đồng quản trị đã được chi trả theo mức phê duyệt của Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau: 

- Chủ tịch: 6.000.000 đồng/tháng. 

- Phó Chủ tịch: 4.000.000 đồng/tháng. 

- Thành viên: 3.000.000 đồng/tháng. 

Tổng số tiền thù lao đã chi trả cho trong năm 2020 là 215.128.204 đồng, theo mức duyệt 
chi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

4. Tình hình cổ đông: 

Tổng số cổ đông Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 31/12/2020 là 874 cổ đông, 
trong đó: 

- Cổ đông cá nhân: 872 cổ đông, sở hữu 3.887.204 cổ phiếu, chiếm 3,89% vốn điều lệ. 

- Cổ đông tổ chức: 02 cổ đông, sở hữu 96.112.796 cổ phiếu, chiếm 96,11% vốn điều lệ. 
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II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021: 

1) Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, bám sát diễn biến và tình hình thị trường để chỉ 
đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh theo đúng định hướng và 
mục tiêu đã đề ra. 

2) Nỗ lực cải thiện hoạt động kinh doanh chuỗi Trung tâm thương mại Sense City. 

3) Tìm kiếm đối tác có năng lực, kinh nghiệm và phù hợp với định hướng phát triển 
của Công ty để hợp tác, liên doanh liên kết đầu tư, phát triển các dự án mới, gia tăng 
nguồn lực cho Công ty. 

4) Tích cực chuẩn bị nguồn dự án để phát triển trong năm 2021 và các năm tiếp theo. 

5) Tập trung chuẩn bị nguồn tài chính để thực hiện các dự án Công ty sẽ triển khai. 

6) Tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy quản lý và điều hành, nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực để đảm bảo đáp ứng cho nhu cầu phát triển của Công ty trong thời gian tới. 

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông, 

Chúng tôi tin rằng với sự quyết tâm và nỗ lực hết mình của toàn thể đội ngũ cán bộ nhân 
viên cùng với sự đồng tình và hỗ trợ của quý cổ đông, Công ty sẽ vượt qua mọi khó khăn, 
thách thức, phát huy tốt mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả mọi cơ hội để tiếp tục phát triển 
trong năm 2021, hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao. 

Kính chúc toàn thể Quý cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 

Trân trọng kính chào. 

 
Nơi nhận: 
- Cổ đông; 
- HĐQT, BKS, BTGĐ; 
- Website; 
- Lưu: VT. 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
(đã ký) 

 
Nguyễn Anh Đức 
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BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ 
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
 

Được sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, trong năm 2020, Ban Tổng Giám đốc đã 
thực hiện tốt việc điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op 
(Công ty), đảm bảo thực hiện đúng các định hướng, kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội 
đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua. 

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 
những kết quả đạt được năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Công ty như sau: 
 

PHẦN A: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 
I. Tình hình kinh tế năm 2020: 

Năm 2020, sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 với tốc độ lây lan rất nhanh, nghiêm 
trọng, phức tạp, diễn biến khó lường đã tác động mạnh mẽ, sâu rộng đến mọi mặt của kinh 
tế - xã hội nước ta. Với việc chi tiêu cho các sản phẩm không thiết yếu giảm, lượt khách 
đến tham quan mua sắm tại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng giảm; chính sách 
giãn cách xã hội buộc các trung tâm thương mại phải đóng cửa, biến đổi khí hậu, thời tiết 
cực đoan, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn… đã ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người 
dân cả nước nói chung và hoạt động kinh doanh của Công ty, các Trung tâm thương mại 
Sense City và SC VivoCity nói riêng. 

Trước tình hình trên, Công ty, các Trung tâm thương mại Sense City và SC Vivo City 
đã có nhiều giải pháp hỗ trợ nhằm giữ chân khách hàng thuê như hỗ trợ tạm ngừng hoạt động 
kinh doanh, giảm giá thuê, gia hạn thời gian trả nợ… Đây cũng là một trong những nguyên 
nhân dẫn đến việc sụt giảm doanh thu của hệ thống trong năm 2020. 
II. Nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đã thực hiện trong năm 2020: 
- Thực hiện kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2020 và các quyết định, chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty. 
- Tập trung rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tính toán cẩn trọng các phương án đầu 

tư các dự án lớn; phát triển dự án mới. 
- Quản lý và điều hành tốt hoạt động chuỗi Trung tâm thương mại Sense City, SC VivoCity. 
- Rà soát và cắt giảm các chi phí không cần thiết nhằm tiết giảm tối đa chi phí hoạt động; 

sắp xếp, bố trí hợp lý và tối ưu hóa định biên lao động. 
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III. Kết quả đạt được trong năm 2020: 
1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020: 

Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội nêu trên, Công ty đã tập trung xem xét, đánh 
giá cẩn trọng những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến tình hình hoạt động kinh doanh 
chung, tập trung công tác phòng chống dịch bệnh, rà soát kế hoạch kinh doanh, tổ chức thực 
hiện và duy trì hoạt động kinh doanh ổn định. 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Stt Chỉ tiêu Thực hiện 
2019 

Năm 2020 

Kế hoạch Thực hiện %/KH %/TH 
2019 

1 Doanh thu bán hàng và 
cung cấp dịch vụ 

37.058 36.900 39.518 107,1% 106,6% 

2 Lợi nhuận trước thuế 27.253 750 25.656 3.420,8% 94,1% 

3 Nộp ngân sách Nhà nước 12.527 - 5.047 - 40,3% 

4 Cổ tức - - - - - 

2. Tình hình tài chính: 
- Nguồn vốn và nợ phải trả: 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Stt Chỉ tiêu 31/12/2019 31/12/2020 

 Tổng nguồn vốn 2.080.658 2.103.256 

1 Vốn chủ sở hữu 1.956.053 1.979.128 

 - Vốn góp của chủ sở hữu 1.000.000 1.000.000 

 - Quỹ đầu tư phát triển 826.899 829.423 

 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 129.154 149.705 

2 Nợ phải trả 124.605 124.128 

 - Nợ ngắn hạn 18.657 14.078 

 Trong đó: Vay ngắn hạn - - 

 - Nợ dài hạn 105.948 110.050 

 Trong đó: Vay dài hạn - - 
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- Vốn đầu tư: 
Đơn vị tính: Triệu đồng 

Stt Vốn đầu tư lũy kế 31/12/2019 31/12/2020 

1 Đầu tư bất động sản thương mại, trung tâm thương mại 1.002.369 1.072.369 

 - VCCD 754.099 754.099 

 - Sense City Bến Tre 44.600 44.600 

 - Sense City Cần Thơ 74.800 74.800 

 - Sense City Cà Mau 74.970 74.970 

 - Sense City Quận 9 53.900 53.900 

 - Sense City Pleiku - 70.000 

2 Đầu tư bất động sản thương mại khác 490.500 490.500 

 - Dự án An Phú 474.652 474.652 

 - Dự án BMC Vinh 15.848 15.848 

3 Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác 35.255 34.490 

 Tổng cộng 1.528.124 1.597.359 

3. Kinh doanh Trung tâm thương mại và Chợ hiện đại: 
a. Chuỗi Trung tâm thương mại Sense City, SC Vivo City: 
- Tập trung đưa ra nhiều chính sách, triển khai nhanh, đồng bộ và kịp thời các chính sách hỗ 

trợ, trong đó có chính sách miễn/giảm tiền thuê trong thời gian đóng cửa các trung tâm thương 
mại để thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện 
và cam kết đồng hành cùng với các đối tác, khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn. 

- Tiến hành tái cấu trúc khách hàng thuê, tổ chức thực hiện chào thuê để lấp đầy diện tích 
mặt bằng trống, duy trì hoạt động ổn định. 

- Tỷ lệ lấp đầy bình quân tại các trung tâm thương mại đạt trên 91%, tập trung tái bố trí 
Layout, tăng cường phối hợp với các khách hàng thuê tổ chức các chương trình 
marketing, event, khuyến mãi… để kích cầu, khai thác sức mua, thu hút khách hàng đến 
tham quan, mua sắm và vui chơi giải trí. 

- Công ty đã làm việc với một số cơ quan chức năng tại các tỉnh về thủ tục pháp lý đất để 
chuẩn bị đầu tư dự án trung tâm thương mại, đồng thời nghiên cứu mô hình kinh doanh 
mới tại một số dự án tiềm năng 

b. Chợ hiện đại Sense Market tại Khu B - Công viên 23/9: 
Công ty đang tiến hành các thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh, giải thể công ty con 

triển khai dự án này. 
4. Kinh doanh bất động sản cho thuê: 

Tiếp tục cho các đối tác thuê kinh doanh 02 tòa nhà: Tòa nhà 253 Điện Biên Phủ - Quận 3 
(Chip Sáng) và Tòa nhà 102 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 (Taka Plaza). 
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5. Đầu tư phát triển dự án bất động sản: 
- Dự án An Phú: rà soát kế hoạch triển khai, tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý dự án, 

thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch cục bộ tỷ lệ 1/500. 
- Dự án 102 Nam Kỳ Khởi Nghĩa: triển khai thiết kế, thực hiện thủ tục xin chỉ tiêu quy 

hoạch và thủ tục xin phép xây dựng. 
6. Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý dự án cho Saigon Co.op: 
- Hoàn thành quản lý thi công xây dựng và bàn giao cho Saigon Co.op để đưa vào hoạt 

động dự án siêu thị Co.opmart Tháp Mười (Đồng Tháp). Tiếp tục công tác quản lý thi 
công dự án siêu thị Co.opmart Thắng Lợi. 

- Dự án nhà ở Chung cư Saigon Co.op: đã hoàn thành công tác quản lý và giám sát thi 
công xây dựng; đang hoàn tất các thủ tục bán căn hộ cho cán bộ nhân viên Saigon Co.op. 

- Dự án Khách sạn Cần Thơ: đang thực hiện quản lý và giám sát thi công phần thô, phối hợp 
với đơn vị tư vấn triển khai thiết kế nội thất và chiến lược kinh doanh và vận hành. 

7. Một số nhiệm vụ khác: 
- Kiểm soát thực hiện ngân sách năm 2020, lập ngân sách hoạt động năm 2021. Giao kế 

hoạch năm 2020 cũng như kiểm tra và hỗ trợ nghiệp vụ kế toán cho các Trung tâm thương 
mại Sense City. Làm việc với các ngân hàng để chuẩn bị nguồn vốn tài trợ cho các dự án. 

- Thực hiện báo cáo, công bố thông tin tình hình quản trị công ty đại chúng theo quy định 
của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm 
Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. 

 

PHẦN B: ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 
I. Dự báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021: 
- Dự báo kinh tế vĩ mô Việt Nam sẽ tiếp tục được duy trì ổn định. Tuy nhiên, tăng trưởng 

kinh tế sẽ gặp nhiều khó khăn và thách thức khi đối mặt với tình hình dịch Covid-19 
vẫn đang diễn ra nghiêm trọng, phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ và chưa dự báo được 
thời điểm kết thúc. Sự hồi phục của kinh tế thế giới và trong nước phụ thuộc vào hiệu 
quả trong công tác kiểm soát dịch bệnh cho đến khi vaccine được phân phối đầy đủ và 
tất cả các nước triển khai tiêm chủng rộng rãi trong cộng đồng dân cư. 

- Thị trường bán lẻ dự báo sẽ mất một thời gian nữa mới phục hồi, lĩnh vực đầu tư bất 
động sản thương mại và trung tâm thương mại gặp không ít khó khăn và thách thức. 
Việc tăng trưởng thương mại điện tử trong năm qua đã làm cho các nhà bán lẻ có khuynh 
hướng giảm qui mô, diện tích thuê nhằm tiết giảm chi phí mặt bằng. Điều này cũng sẽ 
ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của hệ thống trong thời gian tới. 

II. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021: 
1) Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty: 

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 44,25 tỷ đồng. 
- Lợi nhuận trước thuế: 42,30 tỷ đồng. 

2) Tiếp tục thực hiện tối ưu vận hành, tối đa lợi nhuận. 
- Hiệu quả cao trong sử dụng chi phí đầu tư. 
- Tối ưu hóa các chi phí vận hành. 
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3) Tích cực chuẩn bị các nguồn dự án cho năm 2021 và các năm tiếp theo tại các 
khu vực: miền Bắc, miền Nam và TP.HCM. 

4) Nỗ lực cải thiện hoạt động kinh doanh khối Trung tâm thương mại Sense City: 
- Nâng cao các chỉ tiêu tài chính. 
- Cấu trúc lại bộ máy nhân sự. 
- Phát triển mảng tự doanh. 

5) Tập trung nghiên cứu một số mô hình trung tâm thương mại mới đáp ứng yêu cầu 
đầu tư, phát triển điểm bán cho Saigon Co.op ở các thị trường mới. 

6) Tập trung chuẩn bị nguồn tài chính cho các dự án sẽ triển khai trong thời gian tới. 
7) Tập trung chương trình chuyển đổi số và quản lý khai thác hiệu quả hệ thống thông tin 

dữ liệu. 
 

Theo dự báo, năm 2021 còn nhiều khó khăn, thách thức đối với những doanh nghiệp trong 
nước nói chung và Công ty nói riêng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức 
tạp, kéo dài. Đứng trước những khó khăn, thách thức hiện nay, song song với việc khắc phục 
những khó khăn về nguồn lực tài chính, Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn ý thức thực hiện 
nhiệm vụ với tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, vượt khó và trách nhiệm cao để thực hiện các 
định hướng kinh doanh mới. Trong từng thời điểm, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc 
Công ty sẽ có chỉ đạo thực hiện, tổ chức triển khai, giải quyết kịp thời những vướng mắc để 
hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2021. 

Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng và ủng hộ chúng tôi. Kính chúc Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thành công tốt đẹp. 

Trân trọng. 
 

Nơi nhận: 
- Cổ đông; 
- HĐQT, BKS, BTGĐ; 
- Website; 
- Lưu: VT. 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
 

(đã ký) 
 

Phạm Trung Kiên 
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP 
Địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM 
Điện thoại: (84-28) 38360143 Fax: (84-28) 38225457 
Website: www.scid-jsc.com Email: info@scid-jsc.com 

 TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2021 

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT 
 
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 

Sài Gòn Co.op; 
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát; 
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/6/2020; 
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán 

và Tư vấn A&C. 
 

Thực hiện chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty 
Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty), Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban 
kiểm soát, tuân thủ các quy định của pháp luật, trong năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện 
các công việc như giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy 
chế nội bộ về quản trị công ty trong việc quản trị và điều hành, thẩm định báo cáo tài chính 
quý, bán niên và năm, kết quả triển khai, thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 
các nội dung như sau: 
I. Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát: 
1. Các cuộc họp Ban kiểm soát: 

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 có 03 thành viên, bao gồm 01 Trưởng ban chuyên 
trách và 02 kiểm soát viên không chuyên trách. Trong năm 2020, số lượng kiểm soát viên 
không thay đổi. 

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp định kỳ để: xem xét dự thảo 
báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 kiểm toán, xem xét công tác chuẩn bị họp Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, xem xét báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2020, xem xét dự thảo báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên 
năm 2020 soát xét và các vấn đề khác có liên quan. 
2. Thẩm định Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán: 

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính riêng năm 2020 của Công 
ty được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán, báo cáo này cũng đã được 
công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (website) theo quy định để cổ đông theo dõi. 
Ban kiểm soát thống nhất với các ý kiến, nhận xét tại Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty 
TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và xác nhận kết quả như sau: 

Báo cáo tài chính riêng năm 2020 kiểm toán của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp 
lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020, cũng như 
kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng 
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ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam 
và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. 

Công ty đã tuân thủ đầy đủ các các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành trong việc tổ 
chức công tác tài chính kế toán, thực hiện công tác hạch toán và lập báo cáo tài chính đầy đủ. 

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện năm 2020 thể hiện trên Báo cáo tài chính riêng năm 2020 
đã kiểm toán như sau: 

- Kết quả kinh doanh: 
 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 39.517.747.147 đồng. 

Đạt 107,1% so với kế hoạch (kế hoạch: 36,9 tỷ đồng). 
 Lợi nhuận trước thuế: 25.655.812.183 đồng. 

Đạt 3.420,8% so với kế hoạch (kế hoạch: 0,75 tỷ đồng). 
 Lợi nhuận sau thuế: 24.108.352.075 đồng. 

- Tổng tài sản: 2.103.256.578.809 đồng. 
 Tài sản ngắn hạn: 372.633.550.182 đồng. 
 Tài sản dài hạn: 1.730.623.028.627 đồng. 

- Tổng nguồn vốn: 2.103.256.578.809 đồng. 
 Nợ phải trả: 124.128.238.683 đồng. 
 Vốn chủ sở hữu: 1.979.128.340.126 đồng. 

3. Giám sát tình hình tuân thủ quy định pháp luật, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng 
cổ đông và Điều lệ: 

3.1. Tuân thủ quy định pháp luật: 
- Hoạt động chung: 

Công ty đã thực hiện kê khai và nộp ngân sách Nhà nước đầy đủ và đúng quy định. 
Trong quá trình hoạt động, Công ty đã chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật 
Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Chứng khoán, Luật Lao động … 

- Thực hiện công bố thông tin: 
Công ty đã thực hiện đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin trên website của 
Công ty, hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao 
dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của đối với các thông tin có liên quan đến 
hoạt động quản trị và điều hành của Công ty. 

3.2. Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ: 
Hội đồng quản trị đã tiến hành triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2020, tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh 
doanh tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty được 
giám sát, kiểm tra và thực hiện đầy đủ. Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban 
Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ các quyết nghị tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ/ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020 và Nghị quyết Đại hội đồng 
cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2020/NQ/ĐHĐCĐ ngày 24/12/2020. 
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- Phân phối lợi nhuận: 
Công ty đã thực hiện đúng phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 đã được Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua. 

- Lựa chọn công ty kiểm toán: 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã quyết định chọn Công ty TNHH 
Kiểm toán và Tư vấn A&C để thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và 
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. Tổng Giám đốc đã ký kết hợp đồng với Công 
ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và triển khai thực hiện theo đúng quy định. 

- Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 
Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 
theo mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, 
cụ thể: 
 Thù lao Hội đồng quản trị: 215.128.204 đồng. 
 Thù lao Ban kiểm soát: 93.333.336 đồng. 

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế 
và bổ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật: 
Hội đồng quản trị Công ty đã miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị do có đơn 
từ nhiệm, bầu và bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội 
đồng quản trị (thay thế cho thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch đã từ 
nhiệm) và bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm 
người đại diện theo pháp luật của Công ty theo đúng trình tự và quy định tại Điều lệ. 

4. Giám sát hoạt động quản lý và điều hành: 
Qua thực hiện công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý và điều hành 

của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2020 đã tuân thủ các quy định 
của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 
và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Các quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám 
đốc phù hợp với chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. 

Định kỳ, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp theo đúng quy chế làm việc của Hội đồng 
quản trị và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng quản trị, giám sát, chỉ 
đạo Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành, triển khai hoạt động kinh doanh theo đúng 
chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực trong điều hành, vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng 
bởi dịch bệnh Covid-19, giữ ổn định hoạt động kinh doanh, thực hiện nghiêm túc các quyết 
định của Hội đồng quản trị để triển khai kế hoạch kinh doanh. Chế độ họp giao ban giữa Ban 
Tổng Giám đốc và Ban Giám đốc các phòng ban chức năng được thực hiện định kỳ, đầy đủ, 
giúp Ban Tổng Giám đốc nhận định tình hình và có những chỉ đạo kịp thời. 
5. Giao dịch giữa Công ty, công ty con với người có liên quan: 

Trong năm, Công ty, công ty con của Công không phát sinh giao dịch với thành viên 
Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên 
quan của các thành viên này. Công ty cũng không phát sinh giao dịch với công ty trong đó 
thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành 
viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời 
điểm giao dịch. 
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II. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 
và cổ đông: 
Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, hỗ trợ và đạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng 

quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình như việc cung cấp 
các thông tin, tài liệu. 

Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng 
quản trị và Ban Tổng Giám đốc. 

Trong năm, Công ty không phát sinh tranh chấp và Ban kiểm soát cũng không nhận 
được đơn thư của cổ đông đề nghị kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến hoạt động 
quản lý và điều hành của Công ty. Ban kiểm soát không phát hiện vấn đề bất thường nào trong 
công tác quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các chức danh 
quản lý khác của Công ty. 
III. Nhận xét - đánh giá: 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức khi đối mặt với tình hình dịch Covid-19 đã 
và đang diễn ra nghiêm trọng, phức tạp, nhưng với sự nỗ lực lớn trong giám sát và điều hành 
của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Công ty đã đạt được kết quả hoàn thành vượt 
mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao. 

Ban kiểm soát nhận định Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành trách nhiệm 
quản lý và điều hành của mình. 

Ban kiểm soát đã thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định tại các Nghị quyết của 
Đại hội đồng cổ đông Công ty, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. 
IV. Kiến nghị: 

Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị sớm có kế hoạch công tác nhân sự để chuẩn 
bị cho việc đề cử, ứng cử và bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 
 

Ban kiểm soát xin trân trọng cám ơn cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 
và toàn thể CBNV Công ty đã giúp đỡ, hỗ trợ và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoạt động 
và hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Kính chúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thành công tốt đẹp. 
Trân trọng. 

 
Nơi nhận: 
- Cổ đông; 
- HĐQT, BKS, BTGĐ; 
- Website; 
- Lưu: VT. 

TM. BAN KIỂM SOÁT 
TRƯỞNG BAN 

 
(đã ký) 

 
Nguyễn Phú Khánh 

 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP 
Địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM 
Điện thoại: (84-28) 38360143  Fax: (84-28) 38225457 
Website: www.scid-jsc.com  Email: info@scid-jsc.com 

Số: 01/2021/TT-HĐQT TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2021 
 

TỜ TRÌNH 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

V/v Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán 
 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty); 
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty 

TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. 
 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo 
tài chính riêng năm 2020 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư 
vấn A&C. 

Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán của Công ty đã được công bố thông tin 
theo quy định và được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.scid-jsc.com (mục: 
“Quan hệ cổ đông/Báo cáo định kỳ/Báo cáo tài chính”), gồm các nội dung sau: 

- Báo cáo kiểm toán độc lập; 
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020; 
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020; 
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2020; 
- Thuyết minh Báo cáo tài chính. 
Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản tại Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã 

kiểm toán như sau: 

Stt Chỉ tiêu cơ bản Thực hiện năm 2020 
(đồng) 

1 Tổng tài sản 2.103.256.578.809 
2 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 39.517.747.147 
3 Lợi nhuận trước thuế 25.655.812.183 
4 Lợi nhuận sau thuế 24.108.352.075 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 
 

Nơi nhận: 
- Cổ đông; 
- HĐQT, BKS, BTGĐ; 
- Website; 
- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
(đã ký) 

 
Nguyễn Anh Đức 

 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP 
Địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM 
Điện thoại: (84-28) 38360143  Fax: (84-28) 38225457 
Website: www.scid-jsc.com  Email: info@scid-jsc.com 

Số: 02/2021/TT-HĐQT TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2021 
 

TỜ TRÌNH 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2020 
 
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty); 
- Căn cứ Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị; 
- Căn cứ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Ban 

Tổng Giám đốc; 
- Căn cứ Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát; 
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH 

Kiểm toán và Tư vấn A&C. 
 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án 
phân phối lợi nhuận năm 2020 cụ thể như sau: 

Nội dung Số tiền (đồng) 

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 24.108.352.075 

2. Phân phối lợi nhuận sau thuế 2020: 3.616.252.812 

2.1. Trích Quỹ đầu tư phát triển (10%) 2.410.835.208 

2.2. Trích Quỹ Hội đồng quản trị (5%) 1.205.417.604 

3. Lợi nhuận còn lại của năm 2020 20.492.099.263 

4. Lợi nhuận còn lại của những năm trước 125.597.150.680 

5. Chi cổ tức 2020 (*) - 

6. Tổng lợi nhuận còn lại 146.089.249.943 

Trong đó: (*) Công ty không thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 vì cần tập trung vốn đầu tư cho 
các dự án bất động sản thương mại - dịch vụ lớn sắp triển khai trong thời gian tới. 
 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 
 

Nơi nhận: 
- Cổ đông; 
- HĐQT, BKS, BTGĐ; 
- Website; 
- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
(đã ký) 

 
Nguyễn Anh Đức 

 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP 
Địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM 
Điện thoại: (84-28) 38360143  Fax: (84-28) 38225457 
Website: www.scid-jsc.com  Email: info@scid-jsc.com 

Số: 03/2021/TT-HĐQT TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2021 
 

TỜ TRÌNH 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

V/v Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 
 
- Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập 

đối với đơn vị có lợi ích công chúng; 
- Căn cứ Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn 

vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 được Ủy ban Chứng khoán 
Nhà nước công bố; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty). 
 

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là một trong những công ty kiểm toán độc lập có 
uy tín hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho các 
công ty cổ phần đại chúng nói chung và các công ty niêm yết nói riêng. Đồng thời, Công ty TNHH 
Kiểm toán và Tư vấn A&C cũng là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp 
thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021. Bên cạnh 
đó, kể từ khi Công ty được thành lập đến nay, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã và đang 
cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho Công ty. 

Ngày 19/6/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quyết định số 06/2021/QĐ-HĐQT về 
việc tạm hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (dự kiến tổ chức ngày 
25/6/2021) và chọn công ty kiểm toán độc lập. Theo đó, để kịp thực hiện công tác soát xét báo cáo 
tài chính bán niên năm 2021 trong điều kiện Công ty chưa thể tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2021 do ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, Hội đồng quản trị đã 
thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tiếp tục cung cấp dịch vụ kiểm toán 
và soát xét báo cáo tài chính cho Công ty và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề này tại 
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận chọn Công ty 
TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tiếp tục cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính 
năm 2021 của Công ty. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 
 

Nơi nhận: 
- Cổ đông; 
- HĐQT, BKS, BTGĐ; 
- Website; 
- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
(đã ký) 

 
Nguyễn Anh Đức 

 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP 
Địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM 
Điện thoại: (84-28) 38360143  Fax: (84-28) 38225457 
Website: www.scid-jsc.com  Email: info@scid-jsc.com 

Số: 04/2021/TT-HĐQT TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

V/v Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 
 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty); 
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2021. 
 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức 
thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 (giữ nguyên như 
năm 2020), cụ thể như sau: 

1. Thù lao Hội đồng quản trị: 
- Chủ tịch: 6.000.000 đồng/tháng. 
- Phó Chủ tịch: 4.000.000 đồng/tháng. 
- Thành viên: 3.000.000 đồng/tháng. 

2. Thù lao Ban kiểm soát: 
- Trưởng Ban: 3.000.000 đồng/tháng. 
- Kiểm soát viên: 2.000.000 đồng/tháng. 

(Thuế thu nhập cá nhân có liên quan đến các khoản thù lao trên do Công ty chi trả) 
 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 
 

Nơi nhận: 
- Cổ đông; 
- HĐQT, BKS, BTGĐ; 
- Website; 
- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
(đã ký) 

 
Nguyễn Anh Đức 

 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP 
Địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM 
Điện thoại: (84-28) 38360143  Fax: (84-28) 38225457 
Website: www.scid-jsc.com  Email: info@scid-jsc.com 

Số: 05/2021/TT-HĐQT TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2021 
 

TỜ TRÌNH 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

V/v Điều lệ và các Quy chế sửa đổi, bổ sung 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020; 
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019; 
- Căn cứ Nghị định số 155 ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Chứng khoán; 
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155 
ngày 31/12/2020 của Chính phủ; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty); 
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty. 
 

Hiện nay, Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019 được Quốc hội thông qua 
có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, đồng thời, các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật 
Chứng khoán 2019 được ban hành có nhiều thay đổi quan trọng tác động đến hoạt động quản 
trị, điều hành tại các doanh nghiệp và đã ảnh hưởng đến một số nội dung của Điều lệ, Quy chế 
nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành của Công ty. 

Để tuân thủ quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông 
xem xét thông qua các nội dung sau: 

1. Thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của 
Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung đính kèm Tờ trình này. 
Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 
mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế Điều lệ, 
Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành. 

2. Giao Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần 
thiết, ban hành và triển khai thực hiện Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, 
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới theo đúng quy định. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 
 

Nơi nhận: 
- Cổ đông; 
- HĐQT, BKS, BTGĐ; 
- Website; 
- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
(đã ký) 

 
Nguyễn Anh Đức 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2021  

DỰ THẢO 



Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op 

Trang 1 

MỤC LỤC 
 
PHẦN MỞ ĐẦU ..................................................................................................................... 4 
CHƯƠNG I: ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ ............................. 4 
Điều 1. Giải thích thuật ngữ ..................................................................................................... 4 
CHƯƠNG II: TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, 
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO 
PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY ............................................................................................. 5 
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 ...................................................................................................... 5 
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty................................................................. 6 
CHƯƠNG III: MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 
CÔNG TY ............................................................................................................................... 6 
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty ................................................................................. 6 
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty .......................................................... 9 
CHƯƠNG IV: VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN ......................................................................... 9 
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần ................................................................................................... 9 
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu ................................................................................................ 10 
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác .................................................................................... 10 
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần ........................................................................................... 10 
Điều 10. Thu hồi cổ phần ....................................................................................................... 10 
CHƯƠNG V: CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT ............................... 11 
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát ..................................................................... 11 
CHƯƠNG VI: CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ......................................... 11 
Điều 12. Quyền của cổ đông .................................................................................................. 11 
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông .............................................................................................. 13 
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông .............................................................................................. 14 
Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông ........................................................ 15 
Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông ........................................................ 16 
Điều 17. Thay đổi các quyền ................................................................................................. 17 
Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông ...... 17 
Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông ................................................ 19 
Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ............. 19 
Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua ..................... 21 
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 ...................................................................................................... 21 



Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op 

Trang 2 

Điều 23. Nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông .................................................... 23 
Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông .......................................... 23 
CHƯƠNG VII: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .......................................................................... 24 
Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị ........................................................... 24 
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị ................................... 25 
Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị ........................................................ 25 
Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị......................... 26 
Điều 29. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ............................................................... 27 
Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị ............................................................................. 28 
Điều 31. Người phụ trách quản trị công ty ............................................................................ 29 
CHƯƠNG VIII: TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC ..................... 30 
Điều 32. Tổ chức bộ máy quản lý .......................................................................................... 30 
Điều 33. Người điều hành Công ty ........................................................................................ 30 
Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc .................... 30 
CHƯƠNG IX: BAN KIỂM SOÁT ..................................................................................... 32 
Điều 35. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát ................................................................ 32 
Điều 36. Thành phần Ban kiểm soát ...................................................................................... 32 
Điều 37. Trưởng Ban kiểm soát ............................................................................................. 33 
Điều 38. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát .................................................................... 33 
Điều 39. Cuộc họp của Ban kiểm soát ................................................................................... 34 
Điều 40. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát............ 34 
CHƯƠNG X: TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH 
VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC ..... 34 
Điều 41. Trách nhiệm cẩn trọng ............................................................................................ 34 
Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi .................................. 34 
Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường .................................................................. 35 
CHƯƠNG XI: QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY ......................... 36 
Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ ............................................................................... 36 
CHƯƠNG XII: CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN ............................................... 36 
Điều 45. Công nhân viên và công đoàn ................................................................................. 36 
CHƯƠNG XIII: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN .................................................................... 37 
Điều 46. Phân phối lợi nhuận ................................................................................................ 37 
CHƯƠNG XIV: TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ 
KẾ TOÁN ............................................................................................................................. 37 
Điều 47. Tài khoản ngân hàng ............................................................................................... 37 



Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op 

Trang 3 

Điều 48. Năm tài chính .......................................................................................................... 37 
Điều 49. Chế độ kế toán ......................................................................................................... 38 
CHƯƠNG XV: BÁO CÁO TÀI CHÍNH , BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH 
NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN ...................................................................................... 38 
Điều 50. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý ................................................................. 38 
Điều 51. Báo cáo thường niên ............................................................................................... 38 
CHƯƠNG XVI: KIỂM TOÁN CÔNG TY ....................................................................... 38 
Điều 52. Kiểm toán ................................................................................................................ 38 
CHƯƠNG XVII: DẤU CỦA CÔNG TY ........................................................................... 39 
Điều 53. Dấu của Công ty ...................................................................................................... 39 
CHƯƠNG XVIII: GIẢI THỂ CÔNG TY ......................................................................... 39 
Điều 54. Giải thể Công ty ...................................................................................................... 39 
Điều 55. Thanh lý .................................................................................................................. 39 
CHƯƠNG XIX: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ ............................................... 40 
Điều 56. Giải quyết tranh chấp nội bộ ................................................................................... 40 
CHƯƠNG XX: BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ........................................................ 40 
Điều 57. Điều lệ Công ty ....................................................................................................... 40 
CHƯƠNG XXI: NGÀY HIỆU LỰC .................................................................................. 41 
Điều 58. Ngày hiệu lực .......................................................................................................... 41 
  



Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op 

Trang 4 

PHẦN MỞ ĐẦU 
 

Điều lệ sửa đổi này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 
Sài Gòn Co.op thông qua theo các nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông: 

- Nghị quyết số 01/2010/NQ/ĐHĐCĐ ngày 25/04/2010. 
- Nghị quyết số 01/2011/NQ/ĐHĐCĐ ngày 25/04/2011. 
- Nghị quyết số 01/2012/NQ/ĐHĐCĐ ngày 25/04/2012. 
- Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 18/02/2012. 
- Nghị quyết số 01/2013/NQ/ĐHĐCĐ ngày 20/04/2013. 
- Nghị quyết số 01/2015/NQ/ĐHĐCĐ ngày 10/03/2015. 
- Nghị quyết số 01/2016/NQ/ĐHĐCĐ ngày 28/04/2016. 
- Nghị quyết số 02/2018/NQ/ĐHĐCĐ ngày 07/12/2018. 
- Nghị quyết số 01/2019/NQ/ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019. 
- Nghị quyết số 02/2020/NQ/ĐHĐCĐ ngày 24/12/2020. 
- Nghị quyết số ......./2021/NQ/ĐHĐCĐ ngày ....../....../2021. 
Bản Điều lệ này thay thế Bản Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua 

ngày 24/12/2020. 
 

CHƯƠNG 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 giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi 
thành lập Công ty và quy định tại Điều 6 của Điều lệ này; 

b. “Vốn có quyền biểu quyết” là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu 
quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c. “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; 

d. “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;  

e. “Ngày thành lập” là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
lần đầu; 

f. “Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán 
trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ này; 
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g. “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 theo quy định tại Điều lệ này; 

h. “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 của 
Luật Doanh nghiệp và khoản 46 Điều 4 của Luật Chứng khoán; 

i. “Cổ đông” là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty; 
j. “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; 
k. “Cổ đông lớn” là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 của Luật Chứng khoán; 
l. “Thời hạn hoạt động” là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 

của Điều lệ này; 
m. “Sở giao dịch chứng khoán” là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con. 
n. “Việt Nam” là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 
o. “Công ty” là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op. 

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 (chương, 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. 

 

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

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ 
NGƯỜI 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 tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP 
- Tên tiếng Anh: SAIGON CO.OP INVESTMENT DEVELOPMENT JOIN STOCK 

 COMPANY 
- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP 
- Tên viết tắt: SCID JSC 

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

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: 
- Địa chỉ trụ sở chính: 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh 
- Điện thoại: (028) 38360143 
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- Fax: (028) 38225457 
- E-mail: info@scid-jsc.com 
- Website: www.scid-jsc.com 

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 theo khoản 2 Điều 54 của Điều lệ này, thời 
hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn. 

Điều 3.  Người đại diện theo pháp luật của Công ty 
1. Theo Điều lệ này, Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng 

quản trị hoặc Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quyết định 
của Hội đồng quản trị từng thời điểm. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư 
trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực 
hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. 
Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực 
hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền. 

2. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của Công ty: 
a. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất 

nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty; 
b. Trung thành với lợi ích của Công ty; 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; 

c. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về doanh nghiệp mà mình, người 
có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của 
Luật Doanh nghiệp. 

3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt 
hại cho Công ty do vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này. 

 

CHƯƠNG 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 của Công ty là: 

Stt Tên ngành Mã 
ngành 

1 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê. 
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Đầu tư xây dựng, kinh doanh trung tâm 
thương mại, cao ốc văn phòng. Cho thuê kho bãi. 

6810 
(Chính) 
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2 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. 
Chi tiết: Tư vấn xây dựng, tư vấn lập báo cáo, lập dự án đầu tư; Tư vấn 
quản lý dự án; Thẩm tra thiết kế, dự toán công trình; Tư vấn đấu thầu; Tổng 
thầu xây dựng. Hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công 
trình. Giám sát công tác lắp đặt phần điện và thiết bị điện công trình đường 
dây và trạm biến áp. Thiết kế điện công trình đường dây và trạm. Thiết kế 
cơ điện công trình xây dựng. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện 
công trình dân dụng - công nghiệp. Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế 
nội - ngoại thất công trình. Thiết kế quy hoạch xây dựng. Giám sát công 
tác lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió, công trình dân dụng 
- công nghiệp. Giám sát công tác lắp đặt phần điện và thiết bị điện công 
trình dân dụng - công nghiệp. Khảo sát địa hình công trình xây dựng. Khảo 
sát địa chất công trình xây dựng. 

7110 

3 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 

4 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (không kinh doanh đấu giá) 4610 

5 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. 
Chi tiết: Hoạt động môi giới thương mại. Tư vấn về môi trường. 

7490 

6 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610 

7 Điều hành tua du lịch 7912 

8 Lắp đặt hệ thống điện 4321 

9 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí 4322 

10 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329 

11 Hoàn thiện công trình xây dựng 4330 

12 Quảng cáo 7310 

13 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320 

14 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230 

15 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 

16 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (không 
hoạt động tại trụ sở) 

4620 

17 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng 
lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. 
Chi tiết: Mua bán lương thực, thực phẩm (Thực hiện theo Quyết định 
64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 của Ủy Ban Nhân dân TP.Hồ Chí 
Minh về phê duyệt kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP.Hồ Chí 
Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy Ban Nhân 
dân TP.Hồ Chí Minh về sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định 64/2009/QĐ-
UBND ngày 31/07/2009 của Ủy Ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh). 

4711 
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18 Chế biến và bảo quản rau quả 1030 

19 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290 

20 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn 
và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các 
cửa hàng chuyên doanh 

4759 

21 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742 

22 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. 
Chi tiết: Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng. Kinh doanh 
môi giới bất động sản, định giá bất động sản và sàn giao dịch bất động sản. 
Hoạt động quản lý nhà, chung cư. 

6820 

23 Cung ứng và quản lý nguồn lao động. 
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước. 

7830 

24 Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật) 7020 

25 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229 

26 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. 
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, luật). 

6619 

27 Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110 

28 Vệ sinh chung nhà cửa 8121 

29 Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129 

30 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130 

31 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211 

32 Xây dựng nhà để ở 4101 

33 Xây dựng nhà không để ở 4102 

34 Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222 

35 Phá dỡ 4311 

36 Chuẩn bị mặt bằng 4312 

37 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390 

38 Xây dựng công trình đường bộ 4212 

39 Thoát nước và xử lý nước thải (không hoạt động tại trụ sở) 3700 

40 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223 

41 Xây dựng công trình điện 4221 

42 Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và 
tổ chức tua du lịch 

7990 
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2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là: 
Mục tiêu của Công ty là không ngừng phát triển hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh 

nhằm tối đa hóa lợi nhuận có thể có được cho Công ty và cho các cổ đông; không ngừng cải 
thiện điều kiện làm việc, đời sống, thu nhập cho người lao động, làm tròn nghĩa vụ nộp ngân 
sách Nhà nước, nâng cao giá trị Công ty trên thị trường trong và ngoài nước. 
Điều 5.  Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty 
1. 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, phù hợp với 
quy định pháp luật hiện hành. 

2. Trường hợp Công ty kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Công ty 
phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư, pháp luật chuyên 
ngành liên quan. 

 

CHƯƠNG IV 
VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN 

 
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần 
1. Vốn điều lệ của Công ty là 1.000.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một ngàn tỷ đồng). Tổng 

số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 100.000.000 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. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây: 
a. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Công ty hoàn trả một phần vốn góp cho 

cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong Công ty nếu Công ty đã hoạt động 
kinh doanh liên tục từ hai (02) năm, kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và 
bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho 
cổ đông; 

b. Công ty mua lại cổ phần đã bán theo quy định tại Điều 132 và Điều 133 của Luật 
Doanh nghiệp. 

4. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này chỉ có cổ phần phổ thông. Các 
quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông được quy định tại Điều 12, 
Điều 13 của Điều lệ này. 

5. 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. 

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 
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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 Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận 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 của Luật Doanh nghiệp. 

3. Trong thời hạn ba mươi (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 (02) tháng (hoặc thời 
hạn khác theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ 
phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số 
cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công 
ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu. 

4. Trường hợp 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 đó phải 
bao gồm các nội dung sau: 
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 đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty. 
Điều 9.  Chuyển nhượng cổ phần 
1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định 

khác. Cổ phiếu niêm yết, 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 không được 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 bảy (07) 
ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường 
hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi. 
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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 của Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc 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. 

 

CHƯƠNG 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. 
 

CHƯƠNG 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 và phát biểu trong các 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. 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 của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của 
pháp luật có liên quan; 

d. Được ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của 
từng cổ đông trong Công ty; 
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e. Xem xét, tra cứu và trích lục các 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 sau khi Công ty đã thanh toán các khoản nợ theo quy 
định tại Điều 55 của Điều lệ này;  

h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 132 
của 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 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các 

quyền sau: 
a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 3 Điều 

này và Điều 25, Điều 35 của Điều lệ này; 
b. 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 của Luật Doanh nghiệp; 
c. 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; 

d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành 
hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải 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 lượng cổ phần và thời 
điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ 
lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; 

e. 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 ba (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; 

f. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 
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3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% 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 họp 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. 

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 nội bộ về quản trị công ty. 
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 thông qua các 
hình thức sau: 
a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 
b. Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; 
c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình 

thức điện tử khác; 
d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua 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. 
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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 cổ đông họp thường niên mỗi năm một (01) 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 đồng thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không 
quá sáu (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. 

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, đặc biệt 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, 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 sáu mươi 

(60) ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát 
còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc trong thời hạn ba mươi (30) 
ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu quy định 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 ba mươi (30) ngày tiếp theo, 
Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
theo quy định khoản 3 Điều 140 của 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 trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông 
hoặc nhóm cổ đông quy định tại 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, 
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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 của 
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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản 

trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; 
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. Có thể trao quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền 
của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; 

n. 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; 
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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; 
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; 
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 của 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 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 thông qua một 
trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 của 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 
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. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản 
ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức 
(nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty). 

3. Phiếu biểu quyết 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: 
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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. 
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 
động 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 hai (02) cổ đông (hoặc đại diện 
theo ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (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 ba mươi (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 Điều 21 của 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, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông 
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 của 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 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 mười (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 hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng; 
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b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; 
c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 
d. Dự thảo nghị quyết của 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 mời 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 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, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán 
nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc 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 hai mươi mốt (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp 
Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp 
lệ). 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; 
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; 
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 của 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 ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc 
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 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. 

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị 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 05% cổ 

phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 12 của 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. 
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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 cổ phần có quyền 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 ba mươi (30) ngày, kể 
từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được 
tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ 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 hai mươi (20) 
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, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên 
của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết 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. Tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không 
tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay không 
tán thành để quyết định. Kết quả kiếm phiếu được chủ tọa 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 tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách 
nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội 
dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 

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 Phó Chủ tịch Hội đồng quản 

trị làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường 
hợp Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì 
Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa 
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ 
tịch Hội đồng quản trị 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 số phiếu 
bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; 



Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op 

Trang 20 

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 
phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; 

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

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

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

4. Chủ tọa 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 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 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: 
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 hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký 
dự họp tối đa không quá ba (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 các 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 đảm bảo 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 



Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op 

Trang 21 

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 
của 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 được 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 của 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 từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi 

trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 
e. Tổ chức lại, giải thể 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 của Luật Doanh nghiệp. 

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 khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp 
quy định tại khoản 2 Điều 147 của Luật Doanh nghiệp. 

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 mười (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 của Điều lệ này. 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 
a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 
b. Mục đích lấy ý kiến; 
c. Họ, tên, địa chỉ 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 
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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: 
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 đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt 

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

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề; 
e. Các vấn đề đã được thông qua 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 mười 

lăm (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 lên trang thông tin điện tử của Công ty trong 
thời hạn hai mươi bốn (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 được 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 đổng 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. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; 
i. 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 liên đới 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 tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 

4. Nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự 
họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả tài liệu đính kèm 
biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công 
bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán 
và phải được lưu giữ tại trụ sở chính Công ty. 

Điều 24.  Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
Trong thời hạn chín mươi (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, 
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cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của 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 này, trừ trường hợp quy định tại khoản 
3 Điều 21 của Điều lệ này. 

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này. 
 

CHƯƠNG 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 viên tối thiểu mười (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). 
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. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% 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. 

3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không 
đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp, Hội 
đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức 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 giới thiệu thêm ứng 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. 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 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 
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Điều 26.  Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 
1. Hội đồng quản trị của Công ty có từ năm (05) đến bảy (07) thành viên. Nhiệm kỳ của 

thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số 
nhiệm kỳ không hạn chế. 

2. 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 Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số 
thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. 

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 của Luật Doanh nghiệp.  

5. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy 
định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị 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 nhiệm 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; 
e. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 của Luật 

Doanh nghiệp; 
f. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền; 
g. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy 

định của pháp luật; 
h. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 
i. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được 

ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, ngoại trừ các trường hợp Hội đồng 
quản trị phân cấp thẩm quyền theo các quy chế, quy định nội bộ của Công ty; 

j. 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 và 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 của Luật 
Doanh nghiệp. Việc thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao 



Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op 

Trang 26 

dịch khác có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính 
gần nhất của Công ty thuộc thẩm quyền theo phân cấp tại các quy chế, quy định nội 
bộ của Công ty; 

k. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản 
trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám 
đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty; quyết định tiền lương, thù 
lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy 
quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu tại công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên, 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; 

l. Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc 
kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

m. 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; 

n. 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; 

o. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông; 
p. 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; 
q. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty; 
r. 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; quyết định ban hành Quy 
chế về công bố thông tin của Công ty; 

s. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc; 
t. Đình chỉ các quyết định của Tổng Giám đốc, các người đại diện theo ủy quyền tham 

gia các công ty con, công ty liên doanh liên kết trái với nghị quyết, quyết định của 
Hội đồng quản trị, vượt thẩm quyền (ngoại trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 
4 Điều 34 của Điều lệ này) hoặc vi phạm pháp luật; 

u. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định 
pháp luật và Điều lệ này khi được Đại hội đồng cổ đông trao quyền hợp pháp; 

v. Các 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, thưởng 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 
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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 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. 

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, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 
1. Chủ tịch, Phó 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. Thay mặt Hội đồng quản trị hoặc ủy quyền cho các thành viên khác trong Hội đồng 

quản trị ký tất cả các nghị quyết, quyết định và văn bản khác của Hội đồng quản trị 
sau khi có sự thống nhất của đa số thành viên Hội đồng quản trị đối với các vấn đề 
thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị; 

e. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 
f. Phân công cho các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ thuộc chức năng 

quản trị của Công ty; theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ các thành viên Hội đồng quản trị trong 
quá trình thực hiện nhiệm vụ quản trị của Công ty; 

g. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 
h. 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, Phó 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 
mười (10) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. 
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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 Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thực 
hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp Phó Chủ tịch Hội đồng quản 
trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì Chủ tịch Hội đồng 
quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác thực hiện nhiệm 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, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng 

quản trị trong thời hạn bảy (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 (01) thành viên có số phiếu bầu cao 
nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc 
đa số để chọn một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý một (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 năm (05) người quản lý khác; 
c. Có đề nghị của ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; 
d. Các trường hợp khác (nếu có). 

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 bảy (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 ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp 
phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và 
quyết định. 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 đã 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. 
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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 của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư (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 
bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trong trường hợp này, cuộc họp được 
tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) 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; 
e. 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 một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến 
của tất cả 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 tham 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 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. 

13. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền quyết định việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng 
quản trị bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

Điều 31. Người phụ trách quản trị công ty 
1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất một (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 của 
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; 
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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 Công ty. 

 

CHƯƠNG VIII 
TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

 
Điều 32.  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 một Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, một Kế 
toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm, 
miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết 
định của Hội đồng quản trị. 
Điều 33.  Người điều hành Công ty 
1. Người điều hành của Công ty bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán 

trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Công ty. 
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 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 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 34.  Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc 
1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác 

làm Tổng Giám đốc. 
2. Tổng Giám đốc có nhiệm vụ điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

chịu sự chỉ đạo và 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. 
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3. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá năm (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 của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

4. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: 
a. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 
b. Chủ động tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của Công ty theo mục 

tiêu, kế hoạch phù hợp với Điều lệ Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, 
nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị, các quy chế và quy định nội bộ của 
Công ty. Khi vắng mặt, Tổng Giám đốc ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc hoặc cán 
bộ quản lý khác để điều hành công việc hằng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm 
về các công việc được ủy quyền đó; 

c. Được quyền quyết định các biện pháp cần thiết vượt thẩm quyền của mình trong 
trường hợp khẩn cấp (thiên tai, hỏa hoạn, sự cố, dịch bệnh, địch họa); 

d. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty; 
e. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; 
f. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao 

động đối với các chức danh quản lý còn lại trong Công ty, trừ các chức danh thuộc 
thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

g. 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; 

h. Tuyển dụng lao động; 
i. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 
j. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cơ quan quản 

lý nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy 
định của pháp luật; 

k. Trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng quản trị; 

l. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty; 
m. Tổ chức xây dựng chiến lược phát triển Công ty; quy hoạch phát triển các dự án 

thuộc lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Công ty; xây dựng kế hoạch trung hạn, 
kế hoạch hằng năm của Công ty; xây dựng các phương án huy động và sử dụng vốn; 
chuẩn bị các dự án đầu tư và phân bổ nguồn lực; xây dựng kế hoạch phát triển nguồn 
nhân lực; 

n. Quyết định các hợp đồng vay, cho vay, thuê, cho thuê, hỗ trợ vốn và hợp đồng kinh 
tế khác theo phân cấp hoặc ủy quyền của Hội đồng quản trị, trừ trường hợp pháp luật 
có quy định khác; 

o. Có trách nhiệm tạo điều kiện cho các thành viên của cơ quan điều hành Công ty thực 
hiện các nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng các quyết định của Hội đồng quản trị 
và chiến lược, nhiệm vụ của Công ty; 

p. Thực hiện việc theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các đơn vị thành 
viên, trực thuộc theo sự phân công hoặc được ủy quyền của Hội đồng quản trị; 
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q. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị quyết, 
quyết định của Hội đồng quản trị và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty. 

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 một Tổng Giiám đốc mới 
thay thế. 

 

CHƯƠNG IX 
BAN KIỂM SOÁT 

 
Điều 35. 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, khoản 2 Điều 25 của Điều lệ này. 
2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không 

đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ 
chức 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 giới thiệu 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 pháp luật. 

Điều 36. Thành phần Ban kiểm soát 
1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của thành 

viên Ban kiểm soát không quá năm (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 của Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau đây: 
a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 
b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các 

báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó. 
3. Thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây: 

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; 
b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (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. 
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Điều 37.  Trưởng 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 Công 
ty. 

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 38. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 của Luật Doanh 
nghiệp và 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 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. 
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 Công ty, Ban kiểm 
soát phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) 
giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu 
quả. 

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 tháng 12 năm 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. 
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Điều 39. 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. 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 40. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát 
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. 

 

CHƯƠNG X 
TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC 
VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

 
Điều 41.  Trách nhiệm cẩn trọng 

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 một cách trung thực, cẩn trọng vì 
lợi ích của Công ty. 
Điều 42.  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 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% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của 
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đối tượng đó 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. 

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 hoặc bằng hai mươi phần trăm (20%) tổng giá 

trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của 
hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội 
đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã 
được báo cáo tới Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số 
phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan; 

b. Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn hai mươi phần trăm (20%) 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 hai mươi phần trăm (20%) 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. 

Điều 43.  Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 
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 viên, 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 các 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. 
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CHƯƠNG XI 
QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 

 
Điều 44.  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 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. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kểm soát viên, 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. 
 

CHƯƠNG XII 
CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN 

 
Điều 45.  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 Công ty. 

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. 
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CHƯƠNG XIII 
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 

 
Điều 46.  Phân phối lợi nhuận 
1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hằng 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. 

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 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 niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch 
chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc 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. 

 

CHƯƠNG XIV 
TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 

 
Điều 47.  Tài khoản ngân hàng 
1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài 

được phép hoạt động tại Việt Nam. 
2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công 

ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật. 
3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài 

khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản. 
Điều 48.  Năm tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng một (01) hàng năm và kết thúc 
vào ngày thứ ba mươi mốt (31) của tháng mười hai (12) cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu 
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từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ ba mươi mốt (31) 
của tháng mười hai (12) cùng năm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó. 
Điều 49.  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. 

 

CHƯƠNG XV 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH , BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ 

TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN 
 
Điều 50.  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 kinh doanh 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 các 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 51.  Báo cáo thường niên 
Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về 

chứng khoán và thị trường chứng khoán. 
 

CHƯƠNG XVI 
KIỂM TOÁN CÔNG TY 

 
Điều 52.  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 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.  
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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. 

 

CHƯƠNG XVII 
DẤU CỦA CÔNG TY 

 
Điều 53.  Dấu của Công ty 
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 và các quy chế, quy định của Công ty về quản lý và sử dụng dấu. 
 

CHƯƠNG XVIII 
GIẢI THỂ CÔNG TY 

 
Điều 54.  Giải thể Công ty 
1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau: 

a. Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 
b. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế 

có quy định khác; 
c. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Việc giải thể Công ty trước thời 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. 

Điều 55.  Thanh lý 
1. Tối thiểu sáu (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 ba (03) 
thành viên, trong đó hai (02) thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và một (01) 
thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý 
chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được 
lựa chọn trong số nhân viên Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan 
đến thanh lý được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty. 
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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. 
 

CHƯƠNG XIX 
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 

 
Điều 56.  Giải quyết tranh chấp nội bộ 
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 mười (10) 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 sáu (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. 

 

CHƯƠNG XX 
BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 

 
Điều 57.  Điều lệ Công ty 
1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định. 
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2. Trường hợp pháp luật có những 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. 

 

CHƯƠNG XXI 
NGÀY HIỆU LỰC 

 
Điều 58.  Ngày hiệu lực 
1. Bản Điều lệ này gồm 21 chương 58 điều, được sửa đổi theo Nghị quyết số 

....../2021/NQ/ĐHĐCĐ ngày ....../....../2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Điều lệ 
này thay thế cho Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/12/2020. 

2. Điều lệ được lập thành ba (03) 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 một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. 
 
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 
 TỔNG GIÁM ĐỐC 
  
  
  
  
 Phạm Trung Kiên 
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BẢN THUYẾT MINH NỘI DUNG SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG CỦA ĐIỀU LỆ 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP 

 

STT NỘI DUNG CŨ NỘI DUNG SỬA ĐỔI/BỔ SUNG LÝ DO/CĂN CỨ 
1  Điều 1. Giải thích thuật ngữ 

1. 
Chưa quy định 
 
 
“Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 
năm 2014; 
 
 
“Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 
2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng 
khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010; 
 
Chưa quy định 
 
 
 
“Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại 
khoản 17 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 của 
Luật Chứng khoán; 
Chưa quy định 
 
Chưa quy định 
 
 
“Cổ đông lớn” là cổ đông được quy định tại khoản 9 Điều 6 của 
Luật Chứng khoán; 
Chưa quy định 

Điều 1. Giải thích thuật ngữ 
1. 
“Vốn có quyền biểu quyết” là vốn cổ phần, theo đó người sở 
hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền 
quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 
“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; 
 
“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; 
 
“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 theo quy 
định tại Điều lệ này; 
“Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại 
khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp, khoản 46 Điều 4 của 
Luật Chứng khoán; 
“Cổ đông” là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của 
Công ty; 
“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; 
“Cổ đông lớn” là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 của 
Luật Chứng khoán; 
“Sở giao dịch chứng khoán” là Sở giao dịch chứng khoán Việt 
Nam và các công ty con. 

Sửa đổi, bổ sung theo 
khoản 1, khoản 2 
Điều lệ mẫu tại TT 
116/2020/TT-BTC 
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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 hoặc văn bản 
thay thế. 

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. 

2  CHƯƠNG II 
TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG 
ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY VÀ 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

CHƯƠNG II 
TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG 
ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT 
ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
CÔNG TY 

Sửa đổi, bổ sung theo 
Điều lệ mẫu tại TT 
116/2020/TT-BTC 

3  Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại 
diện và thời hạn hoạt động của Công ty 
3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: 

- Địa chỉ trụ sở chính: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, 
Quận 1, TP.Hồ Chí Minh 

- Fax: (028) 38373631 

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 
3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: 

- Địa chỉ trụ sở chính: 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm 
Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

- Fax: (028) 38225457 

Sửa đổi theo Điều 2 
Điều lệ mẫu tại TT 
116/2020/TT-BTC 
Đổi địa chỉ trụ sở sau 
khi xin ý kiến 
ĐHĐCĐ 
Cập nhật lại số Fax 
theo thực tế sử dụng. 

4  Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 
1. Theo Điều lệ này, Công ty có một (01) người đại diện theo 

pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc là 
người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quyết định của 
Hội đồng quản trị từng thời điểm. 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 khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. 
Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu 
trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền. 

2. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của Công ty: 
b. Trung thành với lợi ích của Công ty; không sử dụng thông 

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

c. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về việc 
người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc 
có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác. 

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 
1. Theo Điều lệ này, Công ty có một (01) người đại diện theo pháp 

luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc là người đại 
diện theo pháp luật của Công ty theo quyết định của Hội đồng 
quản trị từng thời điểm. Người đại diện theo pháp luật của Công 
ty phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho cá 
nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của 
người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. 
Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách 
nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền. 

2. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của Công ty: 
b.Trung thành với lợi ích của Công ty; 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; 

c. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về doanh 
nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có 
cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

Sửa đổi theo Điều 12 
Luật Doanh nghiệp và 
tình hình thực tế tại 
Công ty 
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5  Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty 
1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt 

động kinh doanh theo ngành nghề của Công ty đã được công 
bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và 
Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành 
và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục 
tiêu của Công ty. 

2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các 
ngành, nghề khác được pháp luật cho phép và được Đại hội 
đồng cổ đông thông qua. 

Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty 
1. 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, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 
 

2. Trường hợp Công ty kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh 
doanh có điều kiện, Công ty phải đáp ứng đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của Luật Đầu tư, pháp luật chuyên 
ngành liên quan  

Sửa đổi theo Điều 5 
Điều lệ mẫu tại TT 
116/2020/TT-BTC 

6  Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần 
3. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây: 
a. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Công ty hoàn trả 

một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của 
họ trong Công ty nếu Công ty đã hoạt động kinh doanh liên 
tục trong hơn hai (02) năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp 
và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản 
khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông; 

b. Công ty mua lại cổ phần đã phát hành quy định tại Điều 
129 và Điều 130 của Luật Doanh nghiệp. 

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 các đối 
tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị 
thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo 
các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào 
bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp cổ phần được 
bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá. 

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. Cổ phần do Công ty mua lại là cổ phiếu 

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần 
3. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây: 
a. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Công ty hoàn trả 

một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của 
họ trong Công ty nếu Công ty đã hoạt động kinh doanh liên 
tục từ hai (02) năm, kể từ ngày đăng ký thành lập doanh 
nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ 
tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông; 

b. Công ty mua lại cổ phần đã bán theo quy định tại Điều 132 
và Điều 133 của Luật Doanh nghiệp. 

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 Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận 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. 

 
Sửa đổi theo Khoản 5 
Điều 112 Luật Doanh 
nghiệp  
 
 
 
 
 
 
Sửa đổi theo khoản 5, 
6, 7 Điều 6 Điều lệ 
mẫu tại TT 
116/2020/TT-BTC 
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quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách 
thức phù hợp với quy định của Điều lệ này, Luật Chứng 
khoán và văn bản hướng dẫn liên quan. 

8. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi 
được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy 
định của pháp luật. 

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

quy định của pháp luật. 

7  Điều 7.  Chứng nhận cổ phiếu 
2. Cổ phiếu là chứng chỉ do Công ty phát hành, bút toán ghi sổ 

hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số 
cổ phần của Công ty. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung 
theo quy định tại khoản 1 Điều 120 của Luật Doanh nghiệp. 

4. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị 
hư hỏng, người sở hữu cổ phiếu đó có thể đề nghị được cấp 
chứng nhận cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng 
chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên 
quan cho Công ty. 

Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 
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 của Luật Doanh nghiệp. 

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 đó 
phải bao gồm các nội dung sau: 

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. 

Sửa đổi, bổ sung theo 
khoản 2 và khoản 4  
Điều 7 Điều lệ mẫu 
tại TT 116/2020/TT-
BTC 

8  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 
cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát 
sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty. 

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

đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán 
tất cả các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo tỷ lệ 
(không quá 1,5 lần lãi suất cho vay kỳ hạn 12 tháng của Ngân 
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam) 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. 

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. 

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. 

Sửa đổi theo khoản 1 
và khoản 5 Điều 10 
Điều lệ mẫu tại TT 
116/2020/TT-BTC 
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9  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; 
3. Ban kiểm soát; 
4. Tổng Giám đốc. 

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. 

Sắp xếp lại theo Điều 
11 Điều lệ mẫu tại TT 
116/2020/TT-BTC 

10  Điều 12.  Quyền của cổ đông 
1. Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa 

vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. 
Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản 
khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty. 

2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: 
a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp 
Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền 
hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa; 

 
c. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo 

quy định của Điều lệ này và pháp luật hiện hành; 
 
d. Được ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ 

lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu; 
e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cổ 

đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác; 
 

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

h. Trường hợp 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 sau khi Công ty đã thanh toán các khoản nợ (bao 
gồm cả nghĩa vụ nợ đối với nhà nước, thuế, phí) và thanh 
toán cho các cổ đông nắm giữ các loại cổ phần khác của Công 
ty theo quy định của pháp luật; 

Điều 12. Quyền của cổ đông 
Bỏ nội dung này 
 
 
 
1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: 
a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp 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; 

c. 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 của 
Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan; 

d. Được ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ 
phần phổ thông của từng cổ đông trong Công ty; 

e. Xem xét, tra cứu và trích lục các 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; 
Bỏ nội dung này 
 

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 sau 
khi Công ty đã thanh toán các khoản nợ theo quy định tại Điều 
55 của Điều lệ này;  
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i. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp 
quy định tại Điều 129 của Luật Doanh nghiệp; 

Không quy định 
 
 
 
 
 

Không quy định 
 
Không quy định 
 
 
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần 

phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có 
các quyền sau: 

a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo 
quy định tương ứng tại Điều 25 và Điều 36 của Điều lệ này; 

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại 
hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 
136 của Luật Doanh nghiệp; 

c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các 
cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông; 

 
 
 
d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan 

đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy 
cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, 
tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, 
số 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 cổ phần và thời 

h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp 
quy định tại Điều 132 của 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; 

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần 
phổ thông trở lên có các quyền sau: 
 

a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo 
quy định tương ứng tại Điều 25 và Điều 35 của Điều lệ này; 

b. 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 của Luật Doanh nghiệp; 

c. 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; 

d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan 
đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy 
cần thiết. Yêu cầu phải 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 lượng cổ phần và 
thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần 
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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; 

Không quy định 
 
 
 
 
Không quy định 

 

của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần 
của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; 

 
e. 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; 

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% 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 họp 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. 

11  Điều 13.  Nghĩa vụ của cổ đông 
Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau: 
Không quy định 
Không quy định 
 
 
 
 
 

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 

Sửa đổi, bổ sung theo 
Điều 13 Điều lệ mẫu 
tại TT 116/2020/TT-
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1. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ của Công 
ty; chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 
quản trị. 

Không quy định 
Không quy định 
 
 
 
 
 
 

2. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền 
biểu quyết thông qua các hình thức sau: 

b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; 
c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu 

điện tử hoặc hình thức điện tử khác; 
 
3. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định. 
4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần và khi 

có sự thay đổi địa chỉ. Công ty không chịu trách nhiệm về 
việc không liên lạc được với cổ đông do không nhận được 
thông báo thay đổi địa chỉ của cổ đông. 

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 nội bộ về quản trị Công ty. 
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 thông qua các hình thức sau: 

b.  Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết 
tại cuộc họp; 

c.  Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ 
phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; 
Bỏ nội dung này 

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

12  Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 
1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của 

Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm 
một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên 
trong thời hạn bốn (04) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài 
chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký 
kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá sáu (06) tháng, 
kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

 
 
 
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 

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 
cổ đông họp thường niên mỗi năm một (01) 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 đồng 
thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 
sáu (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. 

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 

Sửa đổi, bổ sung theo 
Điều 14 Điều lệ mẫu 
tại TT 116/2020/TT-
BTC 
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thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp 
luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính 
hàng năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Trường hợp 
báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các 
khoản ngoại trừ trọng yếu, Công ty có thể mời đại diện công ty 
kiểm toán độc lập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để 
giải thích các nội dung liên quan. 

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

bất thường trong các trường hợp sau: 
b. Báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng hoặc báo cáo tài chính 

năm đã được kiểm toán phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất 
một nửa (1/2) so với số đầu kỳ; 

c. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng 
quản trị, Kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo quy định 
của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm 
quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều 
lệ này; 

d.Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 của 
Điều lệ này yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. 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.  Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát 
có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc 
người điều hành khác vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ 
của họ theo Điều 160 của Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng 
quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi 
quyền hạn của mình; 

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

thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp 
luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt 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: 
Bỏ nội dung này 

 
 
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 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; 
 
 
 
 
 

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: 
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a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số thành viên 
Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc 
Kiểm soát viên còn lại như quy định tại khoản 3.c Điều 14 của 
Điều lệ này hoặc trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày 
nhận được yêu cầu quy định tại khoản 3.d và 3.e Điều 14 của 
Điều lệ này; 

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông theo quy định tại khoản 4.a Điều 14 của Điều 
lệ này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban 
kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại 
hội đồng cổ đông theo quy định khoản 5 Điều 136 của Luật 
Doanh nghiệp; 

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng 
cổ đông theo quy định tại khoản 4.b Điều 14 của Điều lệ này 
thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông hoặc 
nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại khoản 3.d Điều 14 của 
Điều lệ này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm 
soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản 
6 Điều 136 của Luật Doanh nghiệp. 

Không quy định 

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số  lượng thành 
viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát còn lại như 
quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc trong thời hạn ba 
mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu quy định 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 ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát 
phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng 
cổ đông theo quy định khoản 3 Điều 140 của 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 trong 
thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ 
đông quy định tại 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. 

 
d. Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định 

tại khoản 5 Điều 140 của Luật Doanh nghiệp. 
13  Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 

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

a. Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán; 
b. Báo cáo của Hội đồng quản trị; 
c. Báo cáo của Ban kiểm soát; 
d. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty; 
e. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền. 
2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua 

quyết định về các vấn đề sau: 
a. Thông qua các báo cáo tài chính năm; 
b. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù 

hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại 

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; 

Sắp xếp, sửa đổi, bổ 
sung theo Điều 15 
Điều lệ mẫu tại TT 
116/2020/TT-BTC 
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cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội 
đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ 
đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

c. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị; 
d. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; 
e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng 

quản trị và Ban kiểm soát; 
f. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và 

Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị; 
g. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty; 
h. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối 

với mỗi loại cổ phần; 
i. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; 
j. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người 

thanh lý; 
k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông; 
l. Quyết định giao dịch đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 

35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong 
báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán; 

m. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần phát hành của 
mỗi loại; 

n. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được 
quy định tại khoản 1 Điều 162 của 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; 

o. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 
 
 
 
 
 
 
 

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 quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát; 
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. Có thể trao quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn 
đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; 

n. 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; 
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3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp 

sau đây: 
a. Thông qua các hợp đồng quy định tại khoản 2 Điều 15 của 

Điều lệ này khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ 
đông đó là một bên của hợp đồng; 

b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên 
quan tới cổ đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được 
thực hiện tương ứng với tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông 
hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua giao dịch khớp 
lệnh trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc chào mua công khai 
theo quy định của pháp luật. 

 

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; 
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; 

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 của 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 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. 
Bỏ nội dung này 

 



13 

14  Điều 16. Các đại diện theo ủy quyền 
1. Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông theo quy định của luật pháp có thể ủy quyền cho cá nhân, 
tổ chức đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người 
đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và 
số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện. 

2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ 
đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải 
có chữ ký theo quy định sau đây: 

a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy 
quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại 
diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp; 

b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy 
quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, 
người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá 
nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy 
quyền dự họp; 

c. Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của 
người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy 
quyền dự họp. 
Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp 
văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp. 

3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ 
định đại diện, việc chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ 
được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định đại diện đó được 
xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư (nếu trước đó 
chưa đăng ký với Công ty). 

4. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 16 của Điều lệ 
này, phiếu biểu quyết 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: 

Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 
1. Cổ đông, người đại diện theo ủy 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 thông qua một trong các hình 
thức quy định tại khoản 3 Điều 144 của 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 
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. Trường hợp ủy quyền 
lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy 
quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của 
cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty). 

 
 
 
 
 
Bỏ nội dung này 
 
 
 
 

3. Phiếu biểu quyết 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: 

Sửa đổi, bổ sung theo 
Điều 16 Điều lệ mẫu 
tại TT 116/2020/TT-
BTC 

15  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 nắm 
giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua 

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 

Sửa đổi, bổ sung theo 
Điều 17 Điều lệ mẫu 
tại TT 116/2020/TT-
BTC 
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đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu 
quyết của loại cổ phần ưu đãi nêu trên biểu quyết thông qua. 
Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ 
phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ 
có giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện 
được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba 
(1/3) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. 
Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc 
họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi (30) ngày sau đó 
và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ 
thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp 
hoặc thông qua đại diện được 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. 

 
 
 
 
 
 

2. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực 
hiện tương tự với các quy định tại Điều 19 và Điều 21 của 
Điều lệ này. 

động 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 hai (02) cổ đông (hoặc đại diện theo 
ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (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 ba mươi (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 Điều 21 
của Điều lệ này. 

16  Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp 
Đại hội đồng cổ đông 
1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 

các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 14 hoặc khoản 3 
Điều 14 của Điều lệ này, hoặc Đại hội đồng cổ đông được 
triệu tập theo các trường hợp quy định tại khoản 4.b Điều 14 
hoặc khoản 4.c Điều 14 của Điều lệ này. 

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các 
công việc sau đây: 

Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời 
họp Đại hội đồng cổ đông 
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 của Điều lệ này.  

 
2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các 

công việc sau đây: 

Sửa đổi, bổ sung theo 
Điều 18 Điều lệ mẫu 
tại TT 116/2020/TT-
BTC 
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a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết 
tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp 
Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày 
trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông; 

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

cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên 
trang thông tin điện tử của Công ty, Ủy ban chứng khoán Nhà 
nước và Sở giao dịch chứng khoán. 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 
mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội 
đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc 
chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ 
vào hòm thư). 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: 

b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường 
hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; 

d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp; 
4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 

12 của 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 ít nhất ba (03) ngày 
làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ 
thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng 
minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp 
khác 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 

a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu 
quyết 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 
mười (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 hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng; 

3. Thông báo 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, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng 
khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc 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 hai mươi mốt (21) ngày trước ngày 
khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông 
báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). 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: 

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; 
Bỏ nội dung này 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 
12 của 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 ít nhất ba (03) ngày làm việc 
trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 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. 
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đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm 
giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp. 

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối 
kiến nghị tại khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các 
trường hợp sau: 

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

b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không 
nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian 
liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại khoản 3 Điều 
12 của Điều lệ này; 
Không quy định 

 
 
5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối 

kiến nghị 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 05% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định 
tại khoản 2 Điều 12 của 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. 

17  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 cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết. 

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết theo quy 
định tại khoản 1 Điều này, trong vòng ba mươi (30) phút kể 
từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp 
hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được 
triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định 
tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp 
Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành 
khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ 
phần có quyền biểu quyết. 

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do 
không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) 
phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng 
hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 

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 cổ phần có quyền 
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 ba mươi (30) ngày, kể 
từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự 
họp đại diện từ 33% tổng số cổ 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 hai mươi (20) 
ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội 

Sửa đổi theo Điều 19 
Điều lệ mẫu tại TT 
116/2020/TT-BTC 
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hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ 
thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông 
dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các 
vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông lần thứ nhất. 

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi 
chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp 
theo quy định tại khoản 3 Điều 18 của Điều lệ này. 

đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào 
tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. 

 
 
 
Bỏ nội dung này 

18  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. 

2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ 
đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một 
thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ 
đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu 
quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, 
số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối 
nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán 
thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, 
phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề 
được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết 
vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm 
phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. 
Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông 
quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc 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, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ 
đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu 
quyết 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. Tại đại hội, số thẻ tán 
thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị 
quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành 
hay không tán thành để quyết định. Kết quả kiếm phiếu được 
chủ tọa 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 tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa 
không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn 

Sắp xếp, sửa đổi, bổ 
sung theo Điều 20 
Điều lệ mẫu tại TT 
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3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp 

đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham 
gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa 
không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn 
đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết 
trước đó không thay đổi. 

4. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định 
như sau: 

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

 
 
 
 
 

b. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại 
hội đồng cổ đông điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được 
cử làm chủ tọa cuộc họp; 

6. Chủ tọa đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để 
điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, 
có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh 
được mong muốn của đa số đại biểu tham dự. 

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

đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết 
trước đó không thay đổi. 

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. 

 
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 Phó 

Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng 
cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Phó Chủ 
tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng 
làm việc thì Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành 
viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng 
cổ đông. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ 
tịch Hội đồng quản trị 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 số 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 phiếu bầu 
cao nhất làm chủ tọa cuộc 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 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 địa điểm họp; 
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a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả 
người dự họp; 

b. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo 
cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết; 

c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc 
họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 
Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày, kể từ ngày 
cuộc họp dự định khai mạc. 

Không quy định 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng 

cổ đông trái với quy định tại khoản 7 Điều này, Đại hội đồng 
cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp 
để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; 
tất cả các nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có 
hiệu lực thi hành. 

9. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền yêu cầu 
các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự họp Đại 
hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an 
ninh hợp pháp, hợp lý khác. Trường hợp có cổ đông hoặc 
đại diện được ủy quyền không tuân thủ những quy định về 
kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, người triệu tập 
họp Đại hội đồng cổ đông sau khi xem xét một cách cẩn 

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. 

7. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông có quyền sau đây: 

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 hội đồng cổ đông 
đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá ba (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 các 
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 đảm bảo 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 
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trọng có quyền từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện 
nêu trên ra khỏi đại hội. 

10. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, sau khi đã xem 
xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp thích 
hợp để: 

a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 
b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại 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. 

Không quy định 
 
 
 
 
 

 
11. Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông áp dụng 

các biện pháp nêu trên, người triệu tập họp Đại hội đồng 
cổ đông khi xác định địa điểm đại hội có thể: 

a. Thông báo đại hội được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo 
và chủ tọa đại hội có mặt tại đó (“Địa điểm chính của đại hội”); 

b. Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền 
không dự họp được theo điều khoản này hoặc những người 
muốn tham gia ở địa điểm khác với địa điểm chính của đại 
hội có thể đồng thời tham dự đại hội. 
Thông báo về việc tổ chức đại hội không cần nêu chi tiết 

những biện pháp tổ chức theo điều khoản này. 
12. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi 

cổ đông được coi là tham gia đại hội ở địa điểm chính của 
đại hội. 

cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp 
để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; 
tất cả các nghị 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 của 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. 

Bỏ nội dung này 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bỏ nội dung này 
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13. Hàng năm, Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất 
một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được 
tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 

Bỏ nội dung này 

19  Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
 
1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm 

quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến 
bằng văn bản. 

2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này, các 
quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây 
sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu 
của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc 
thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông: 

a. Thông qua báo cáo tài chính năm; 
b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; 
c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản 

trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ 
nhiệm Tổng Giám đốc. 
Không quy định 

 
 
 
3. Trường hợp biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và 

Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn 
phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết 
tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên 
được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ 
đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của 
mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử 
thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác 
định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt 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 hai (02) 
ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành 

Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
được thông qua 
Bỏ nội dung này 
 
 
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 của 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 từ 35% tổng giá trị 

tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của 
Công ty; 

e. Tổ chức lại, giải thể 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 của Luật Doanh nghiệp. 

Bỏ nội dung này 
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viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì 
sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu 
ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc 
Điều lệ Công ty. 

4. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc 
sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu 
được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể Công ty, giao dịch 
mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá 
trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo 
cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi 
có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền 
biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy 
quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

5. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 
100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và 
có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị 
quyết đó không được thực hiện đúng như quy định. 

 
6. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo 

đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong 
thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nghị quyết được 
thông qua; việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng 
tải lên trang thông tin điện tử của Công ty. 

 
 
 
 
Bỏ nội dung này 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

Bỏ nội dung này 
 

20  Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng 
văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

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

để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc 
nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. 
 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo 
nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự 
thảo nghị quyết. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công 

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 khi xét 
thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định 
tại khoản 2 Điều 147 của Luật Doanh nghiệp. 

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 
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bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để 
xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày 
trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách 
thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện 
theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này. 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 
c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công 

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

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại 
diện theo pháp luật của Công ty; 

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông 
là cá nhân, hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông 
là tổ chức hoặc cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ 
chức được ủy quyền. 

5. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công ty theo các hình 
thức sau: 

a. Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng 
trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi 
kiểm phiếu; 

 
 
b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty 

qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm 
kiểm phiếu. 
Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác 

định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường 
hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm kiểm phiếu trong 

chậm nhất mười (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 của Điều lệ này. 
 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 
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; 

 
 
g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 
 
Bỏ nội dung này 
 

 
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: 
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 
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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. 
6. 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 phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản kiểm 
phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại 
diện theo pháp luật của Công ty, người kiểm phiếu và người 
giám sát kiểm phiếu. 

7. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong 
vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. 
Việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng 
tải lên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai 
mươi bốn (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 

 
9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông 

bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng 
số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như 
nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

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: 

f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm 
phiếu và người giám sát kiểm phiếu. 
 

6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ 
đông trong thời hạn mười lăm (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 lên trang thông tin điện tử của 
Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ, kể từ thời điểm 
kết thúc kiểm phiếu. 

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. 

21  Điều 23. 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 được lập bằng tiếng Việt, có thể lập 
thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký. 
Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu 

lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung 
biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản 
tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 
 
 
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và 

thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc 

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 được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng 
tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

i. 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 
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họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính 
xác của nội dung biên bản. 

3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên 
trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi 
bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn 
mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp. 

 
4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng 

xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp 
Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung 
biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng 
mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. 

5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ 
đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy 
quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ 
tại trụ sở chính của Công ty. 

chịu trách nhiệm liên đới 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 tiếng Việt có hiệu 
lực áp dụng. 

4. Nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục 
danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, 
văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả tài liệu đính kèm biên 
bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời 
họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về 
công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được 
lưu giữ tại trụ sở chính Công ty. 

22  Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông 

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được 
biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm 
phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thành viên Hội đồng 
quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, cổ đông hoặc nhóm 
cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 của Điều lệ này có quyền 
yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của 
Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 
1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông vằng 

văn bản và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực 
hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, 
trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 21 của Điều lệ này. 
Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ 

theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập họp 
Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại cuộc 
họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng sáu mươi (60) ngày theo 
trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. 

Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông 

Trong thời hạn chín mươi (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 cổ đông bằng văn bản, 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 này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 
Điều 21 của Điều lệ này. 

Bỏ nội dung này 
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23  Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 
1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan 

đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp 
Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước 
ngày khai mạc cuộc 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 
viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có 
cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của 
các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện 
nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội 
đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản 
trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây: 

b. Trình độ học vấn; 
e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên 

Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác; 
f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, 

trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội 
đồng quản trị của Công ty; 

g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có); 
 
 
2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên 

tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết 
để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm 
cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến 
dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến 
dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến 
dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến 
dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến 
dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 
80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 
90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua 
đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng 

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 viên tối 
thiểu mười (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: 

Bỏ nội dung này 
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; 
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. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua 
đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy 
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quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ 
chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế 
nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương 
nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công 
bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua 
trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật. 

 
 
Không quy định 

định tại khoản 5 Điều của 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng 
quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ 
chức 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 giới thiệu thêm 
ứng 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. 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 của 
Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

24  Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng 
quản trị 
1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. 

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 
năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ 
không hạn chế. 
Không quy định 

 
 
 
2. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải 

chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng 
quản trị. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên 
Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau: 

a. Không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy 
định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không 
được làm thành viên Hội đồng quản trị; 

b. Có đơn từ chức; 
c. Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị 

có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không 
còn năng lực hành vi; 

d. Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng 
sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng 
quản trị 
1. Hội đồng quản trị của Công ty có từ năm (05) đến bảy (07) 

thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 
không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm 
kỳ không hạn chế. 

2. 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 Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 
một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là 
thành viên không điều hành.  

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 
của Luật Doanh nghiệp.  
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e. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 
f. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư 

cách là ứng viên Hội đồng quản trị; 
g. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 
4. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm 

thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh 
và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng 
cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông 
chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có 
hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm 
kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày 
việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội 
đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được 
Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội 
đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ 
đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản 
trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông 
của Công ty. 

 
 
 
 
Bỏ nội dung này 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông 
của Công ty. 

25  Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 
1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu 

sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản 
trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện các quyền và 
nghĩa vụ của Công ty không 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 nhiệm vụ sau: 

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế 
hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty; 

b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu 
chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

c. Bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng 
đối với Tổng Giám đốc, người điều hành khác và quyết định 
mức lương của họ; 

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 nhiệm 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; 

Sửa đổi, bổ sung theo 
Điều 27 Điều lệ mẫu 
tại TT 116/2020/TT-
BTC và tình hình hoạt 
động thực tế tại Công 
ty 
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d. Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người điều hành khác; 
e. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với người điều hành 

doanh nghiệp cũng như quyết định lựa chọn đại diện của 
Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục 
pháp lý đối với người điều hành đó; 

f. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty, việc thành lập công 
ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, 
mua cổ phần của doanh nghiệp khác; 

g. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty; 
h. Quyết định quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được 

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua hiệu quả để bảo 
vệ cổ đông; 

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

j. Đề xuất mức cổ tức hàng năm; quyết định thời hạn và thủ tục 
trả cổ tức; 

k. Đề xuất các loại cổ phần phát hành và tổng số cổ phần phát 
hành theo từng loại; 

l. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu 
kèm chứng quyền; 

m. Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu trong trường 
hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền; 

n. Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản 
trị công ty lên Đại hội đồng cổ đông; 

o. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ 
nhiệm Tổng Giám đốc; 

p. Các quyền và nghĩa vụ khác (nếu có). 
3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: 
a. Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của Công ty; 
b. Thành lập các công ty con của Công ty; 
c. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 149 của Luật Doanh 

nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 135 và 
khoản 1, khoản 3 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp phải do 

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 của Luật Doanh nghiệp; 
f. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu 

kèm chứng quyền; 
g. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm 

quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật; 
h. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 
i. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị dưới 35% tổng 

giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của 
Công ty, ngoại trừ các trường hợp Hội đồng quản trị phân cấp 
thẩm quyền theo các quy chế, quy định nội bộ của Công ty; 

j. 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 và 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 của Luật Doanh nghiệp. Việc 
thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, 
giao dịch khác có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được 
ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thuộc thẩm 
quyền theo phân cấp tại các quy chế, quy định nội bộ của 
Công ty; 

k. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó 
Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết 
hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, các 
Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty; quyết định 
tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người 
quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền 
và nghĩa vụ của chủ sở hữu tại công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên, 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; 

l. Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong 
điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; 
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Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định 
việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Công ty; 

d. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty ủy nhiệm 
là đại diện thương mại và luật sư của Công ty; 

e. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, 
bảo lãnh và bồi thường của Công ty; 

f. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân 
sách vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh 
hàng năm; 

g. Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty 
khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài; 

h. Việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng 
tiền trong đợt phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công 
ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, 
công nghệ và bí quyết công nghệ; 

i. Việc mua lại hoặc thu hồi không quá 10% tổng số cổ phần 
của từng loại đã được chào bán trong mười hai (12) tháng; 

j. Quyết định mức giá mua hoặc thu hồi cổ phần của Công ty; 
k. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quản trị 

quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền 
hạn và trách nhiệm của mình. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt 
động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản 
trị đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác trong 
năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo 
cáo lên Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính hàng năm 

m. 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; 

n. 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; 

o. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại 
hội đồng cổ đông; 

p. 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; 

q. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản 
Công ty; 

r. 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; quyết định ban hành Quy chế về công bố 
thông tin của Công ty; 

s. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ 
nhiệm Tổng Giám đốc; 

t. Đình chỉ các quyết định của Tổng Giám đốc, các người đại diện 
theo ủy quyền tham gia các công ty con, công ty liên doanh liên 
kết trái với nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, vượt 
thẩm quyền (ngoại trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 4 
Điều 34 của Điều lệ này) hoặc vi phạm pháp luật; 

u. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng 
cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ này khi được Đại 
hội đồng cổ đông trao quyền hợp pháp; 

v. Các 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. 
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của Công ty bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng 
quản trị thông qua. 

5. Trừ khi pháp luật và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản 
trị có thể ủy quyền cho nhân viên cấp dưới và người điều 
hành khác đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty. 

 
 
Bỏ nội dung này 

 

26  Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Hội đồng 
quản trị 
1. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được 

ủy quyền) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư 
cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho 
Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. 
Khoản thù lao này được chia cho các thành viên Hội đồng 
quản trị theo thỏa thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia 
đều trong trường hợp không thỏa thuận được. 
 
 

4. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao 
gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các 
lợi ích khác được hưởng từ Công ty, công ty con, công ty liên 
kết của Công ty và các công ty khác mà thành viên Hội đồng 
quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết 
trong báo cáo thường niên của Công ty. Thù lao của thành 
viên Hội đồng quản trị phải được thể hiện thành mục riêng 
trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.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. 

Không quy định 

Điều 28. Thù lao, thưởng 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. 

 
 
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. 
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. 

Sửa đổi, bổ sung theo 
Điều 28 Điều lệ mẫu 
tại TT 116/2020/TT-
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27  Điều 29. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 
1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội 

đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. 
Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức danh 
Tổng Giám đốc của Công ty. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ chuẩn bị chương 
trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản 
trị; chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; đồng thời có các 
quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Luật Doanh nghiệp và 
Điều lệ này. Phó Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ như Chủ 
tịch trong trường hợp được Chủ tịch ủy quyền nhưng chỉ 
trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng quản 
trị rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do 
bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của 
mình. Trong trường hợp nêu trên Chủ tịch không chỉ định 
Phó Chủ tịch hành động như vậy, các thành viên còn lại của 
Hội đồng quản trị sẽ chỉ định Phó Chủ tịch. Trường hợp cả 
Chủ tịch và Phó Chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm 
vụ của họ vì lý do nào đó, các thành viên còn lại bầu một 
người khác trong số các thành viên tạm thời giữ chức vụ Chủ 
tịch theo nguyên tắc đa số. 

 
 
 
 
 
 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm đảm bảo việc Hội 
đồng quản trị gửi báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo hoạt 
động của Công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra 
của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại cuộc họp Đại hội 
đồng cổ đông. 

4. Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi 
miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp cả 
Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị 

Điều 29. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 
1. Chủ tịch, Phó 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. Thay mặt Hội đồng quản trị hoặc ủy quyền cho các thành viên 

khác trong Hội đồng quản trị ký tất cả các nghị quyết, quyết 
định và văn bản khác của Hội đồng quản trị sau khi có sự 
thống nhất của đa số thành viên Hội đồng quản trị đối với các 
vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị; 

e. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết 
định của Hội đồng quản trị; 

f. Phân công cho các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện 
nhiệm vụ thuộc chức năng quản trị của Công ty; theo dõi, 
đôn đốc, hỗ trợ các thành viên Hội đồng quản trị trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ quản trị của Công ty; 

g. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 
h. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ Công ty. 
Bỏ nội dung này 

 
 
 
 
4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó 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 

Sửa đổi, bổ sung theo 
Điều 29 Điều lệ mẫu 
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hình thực tế của Công 
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bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong 
thời hạn mười (10) ngày. 

mười (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 Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện 
nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp Phó 
Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực 
hiện được nhiệm vụ của mình thì Chủ tịch Hội đồng quản trị 
ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác thực hiện 
nhiệm 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. 

28  Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 
1. Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch tại cuộc họp 

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

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội 
đồng quản trị định kỳ và bất thường, lập chương trình nghị 
sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất bảy (07) ngày làm việc 

Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 
1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong 

cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy 
(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 (01) thành viên có số phiếu bầu cao nhất 
hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành 
viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong 
số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý một (01) lần và 
có thể họp bất thường.  

 
 

Sửa đổi, bổ sung theo 
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trước ngày họp. Chủ tịch có thể triệu tập họp khi xét thấy cần 
thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một (01) lần. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản 
trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi 
một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản 
nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận: 

a. Ban kiểm soát; 
b. Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác; 
c. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 
d. Ít nhất hai (02) thành viên điều hành của Hội đồng quản trị; 
 

Không quy định 
 
 
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản 

trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được đề nghị nêu tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không 
triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải 
chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; 
những người đề nghị tổ chức họp được nêu tại khoản 3 Điều 
này có quyền triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

5. Trường hợp có yêu cầu của kiểm toán viên độc lập thực hiện 
kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, Chủ tịch Hội đồng 
quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị để bàn về báo 
cáo kiểm toán và tình hình Công ty. 

6. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành tại trụ sở 
chính của Công ty hoặc tại địa điểm khác ở Việt Nam hoặc 
ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị 
và được sự nhất trí của Hội đồng quản trị. 

7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các 
thành viên Hội đồng quản trị và các Kiểm soát viên ít nhất 
năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Thành viên Hội 
đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ 
chối này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của 
thành viên Hội đồng quản trị đó. Thông báo họp Hội đồng 
quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông 

 
 
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 năm (05) người 

quản lý khác; 
c. Có đề nghị của ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; 
 
 
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 bảy (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 ba (03) ngày 
làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ 
thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận 
và quyết định. 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 đã 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. 



35 

báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, chương trình, nội dung 
các vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về những 
vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp và phiếu 
biểu quyết của thành viên. 
Thông báo mời họp được gửi bằng thư, fax, thư điện tử hoặc 
phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên 
lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị và các Kiểm soát 
viên được đăng ký tại Công ty. 

8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít 
nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên Hội đồng quản trị có 
mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy 
quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. 
Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc 
họp phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày 
kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ 
hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội 
đồng quản trị dự họp. 

9. 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. 
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 

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 của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có  từ ba 
phần tư (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 bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần 
thứ nhất. Trong trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu 
có hơn một nửa (1/2) 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; 
e. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định 

trong Điều lệ Công ty. 
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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. 

10. Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu biểu quyết 
đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp 
gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu 
biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được 
chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) 
giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước 
sự chứng kiến của tất cả người dự họp. 

 
 
11. Biểu quyết: 
a. Trừ quy định tại khoản 11.b Điều này, mỗi thành viên Hội 

đồng quản trị hoặc người được ủy quyền theo quy định tại 
khoản 8 Điều này trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại 
cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết; 

b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các 
hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc 
người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu 
thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành 
viên Hội đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối 
thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về 
những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết; 

c. Theo quy định tại khoản 11.d Điều này, khi có vấn đề phát 
sinh tại cuộc họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết 
của thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên đó không tự 
nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là 
quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi 
lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được 
công bố đầy đủ; 

d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng 
được quy định tại khoản 5.a và 5.b Điều 40 của Điều lệ này 
được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó; 

 
 
 

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 một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ 
được mở trước sự chứng kiến của tất cả 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 tham 
dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng 
quản trị chấp thuận. 

Bỏ nội dung này 
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e. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có 
quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. 

12. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được 
hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết 
hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết bản thân là 
người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích 
này tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị thảo luận về 
việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp thành 
viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên 
quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký 
với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai 
các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản 
trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi 
ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng nêu trên. 

13. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết 
trên cơ sở đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp tán 
thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang 
bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị 
là phiếu quyết định. 

14. 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. 

15. 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. 
Không quy định 

 
 
Bỏ nội dung này 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. 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.  

 
Bỏ nội dung này 
 
 
 
Bỏ nội dung này 
 
 
 
 
 
 
13. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền quyết định việc lấy ý 

kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông 
qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

29  Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị Bỏ Điều này Bỏ quy định này do 
thực tế Công ty không 



38 

thành lập các tiểu ban 
thuộc Hội đồng quản trị 

30  Điều 32. Thư ký Công ty 
Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyển dụng 

một (01) người làm Thư ký Công ty để hỗ trợ Hội đồng quản trị 
và Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm 
quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Thư ký 
Công ty có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 
1. Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 

quản trị; ghi chép các biên bản họp; 
2. Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện 

quyền và nghĩa vụ được giao; 
3. Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên 

tắc quản trị công ty; 
4. Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông; 
5. Hỗ trợ Công ty trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung 

cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính; 
6. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty. 

 

Điều 31. Người phụ trách quản trị Công ty 
1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất một (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 của 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 Công ty. 

Sửa đổi theo Điều 32 
Điều lệ mẫu tại TT 
116/2020/TT-BTC 
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31  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 hàng 
ngày của Công ty. Công ty có một Tổng Giám đốc, các Phó 
Tổng Giám đốc, một Kế toán trưởng và các chức danh quản lý 
khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua 
bằng nghị quyết Hội đồng quản trị. 

Điều 32. 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 
hằngngày của Công ty. Công ty có một Tổng Giám đốc, các Phó 
Tổng Giám đốc, một Kế toán trưởng và các chức danh quản lý 
khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua 
bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

Sửa đổi theo Điều 33 
Điều lệ mẫu tại TT 
116/2020/TT-BTC 

32  Điều 34. Người điều hành doanh nghiệp 
Không quy định 
 
 
1. 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 
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 mẫn cán 
để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động 
và tổ chức. 

2. Thù lao, tiền lương, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp 
đồng lao động đối với Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị 
quyết định và hợp đồng với những người điều hành khác do 
Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của 
Tổng Giám đốc. 

Điều 33. Người điều hành Công ty 
1. Người điều hành của Công ty bao gồm Tổng Giám đốc, Phó 

Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác 
theo quy định của Điều lệ Công ty.  

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 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 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. 

Sửa đổi, bổ sung theo 
Điều 34 Điều lệ mẫu 
tại TT 116/2020/TT-
BTC 

33  Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của 
Tổng Giám đốc 
1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng 

hoặc một người khác làm Tổng Giám đốc; ký hợp đồng trong 
đó quy định thù lao, tiền lương và lợi ích khác. Thù lao, tiền 
lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc phải được báo cáo 
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, được thể hiện thành 

Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của 
Tổng Giám đốc 
1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng 

quản trị hoặc thuê  người khác làm Tổng Giám đốc. 
2. Tổng Giám đốc có nhiệm vụ 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. 

Sửa đổi, bổ sung theo 
Điều 35 Điều lệ mẫu 
tại TT 116/2020/TT-
BTC và nhu cầu, tình 
hình hoạt động thực tế 
tại Công ty   
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mục riêng trong Báo cáo tài chính năm và được nêu trong 
Báo cáo thường niên của Công ty. 

2. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá năm (05) năm và 
có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực 
căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng Giám 
đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này 
và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của 
pháp luật và Điều lệ Công ty. 

3. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: 
a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội 

đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của 
Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông 
thông qua; 

b. Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của 
Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các 
hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt 
động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông 
lệ quản lý tốt nhất; 

c. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, 
quy chế quản lý nội bộ của Công ty; 

d. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của 
Công ty; 

e. Kiến nghị số lượng và người điều hành doanh nghiệp mà 
Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc 
miễn nhiệm theo quy chế nội bộ và kiến nghị thù lao, tiền 
lương và lợi ích khác đối với người điều hành doanh nghiệp 
để Hội đồng quản trị quyết định; 

f. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số 
lượng người lao động, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, mức 
lương, trợ cấp, lợi ích, và các điều khoản khác liên quan đến 
hợp đồng lao động của họ; 

g. Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, trình Hội đồng quản trị 
phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính 
tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù 
hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm; 

 
 
3. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá năm (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 của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

 
 
4. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: 
a. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng 

quản trị; 
b. Chủ động tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày 

của Công ty theo mục tiêu, kế hoạch phù hợp với Điều lệ 
Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết 
và quyết định của Hội đồng quản trị, các quy chế và quy định 
nội bộ của Công ty. Khi vắng mặt, Tổng Giám đốc ủy quyền 
cho Phó Tổng Giám đốc hoặc cán bộ quản lý khác để điều 
hành công việc hằng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm 
về các công việc được ủy quyền đó; 

c. Được quyền quyết định các biện pháp cần thiết vượt thẩm 
quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp (thiên tai, hỏa 
hoạn, sự cố, dịch bệnh, địch họa); 

d. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư 
của Công ty; 

e. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ 
của Công ty; 

f. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký hợp đồng lao động, 
chấm dứt hợp đồng lao động đối với các chức danh quản lý 
còn lại trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền 
của Hội đồng quản trị; 

g. 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; 

h. Tuyển dụng lao động; 
i. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 



41 

h. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý 
của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động 
quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty theo kế 
hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản 
cân đối kế toán, báo cáo hoạt động kinh doanh và báo cáo 
lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được 
trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những 
thông tin quy định tại các quy chế của Công ty; 

i. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều 
lệ này, các quy chế nội bộ của Công ty, các nghị quyết của 
Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký với Công ty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và 

Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền 
hạn được giao và phải báo cáo các cấp này khi được yêu cầu. 

j. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị, Ban kiểm 
soát, các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với việc 
thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; 

k. Trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các nội dung 
thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị; 

l. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của 
Công ty; 

m. Tổ chức xây dựng chiến lược phát triển Công ty; quy hoạch 
phát triển các dự án thuộc lĩnh vực ngành nghề kinh doanh 
của Công ty; xây dựng kế hoạch trung hạn, kế hoạch hằng 
năm của Công ty; xây dựng các phương án huy động và sử 
dụng vốn; chuẩn bị các dự án đầu tư và phân bổ nguồn lực; 
xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực; 

n. Quyết định các hợp đồng vay, cho vay, thuê, cho thuê, hỗ trợ 
vốn và hợp đồng kinh tế khác theo phân cấp hoặc ủy quyền của 
Hội đồng quản trị, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; 

o. Có trách nhiệm tạo điều kiện cho các thành viên của cơ quan 
điều hành Công ty thực hiện các nhiệm vụ được giao, thực 
hiện đúng các quyết định của Hội đồng quản trị và chiến 
lược, nhiệm vụ của Công ty; 

p. Thực hiện việc theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động 
của các đơn vị thành viên, trực thuộc theo sự phân công hoặc 
được ủy quyền của Hội đồng quản trị; 

q. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều 
lệ Công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và 
các quy chế, quy định nội bộ của Công ty. 

Bỏ nội dung này 

34  Điều 36. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên 
1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên 

quan đến các ứng viên Ban kiểm soát được đưa vào tài liệu 
họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) 
ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể 

Điều 35. 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, khoản 2 Điều 25 của Điều lệ này. 

Sửa đổi theo Điều 36 
Điều lệ mẫu tại TT 
116/2020/TT-BTC 
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tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên 
Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung 
thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được 
công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung 
thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên. Thông tin liên quan 
đến ứng viên Ban kiểm soát được công bố bao gồm các nội 
dung tối thiểu sau đây: 

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 
b. Trình độ học vấn; 
c. Trình độ chuyên môn; 
d. Quá trình công tác; 
e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ Kiểm soát 

viên và các chức danh quản lý khác; 
f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, 

trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là Kiểm soát viên 
của Công ty; 

g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có); 
h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó 

(nếu có); 
i. Các thông tin khác (nếu có). 
2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên 

tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết 
để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ 
đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền 
biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 
30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 
40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 
50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 
60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên. 

Bỏ nội dung này 

3. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua 
đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm 
soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ 
chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Điều lệ 
Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban 
kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải 

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua 
đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm 
soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức 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 giới thiệu thêm ứng viên phải được 
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được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông 
thông qua trước khi tiến hành đề cử. 

công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 
bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định pháp luật. 

35  Điều 37. Kiểm soát viên 
1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) người. 

Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và 
có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

 
2. Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 
a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng 

bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của 
Luật Doanh nghiệp; 

b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ 
nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành 
viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác; 

c. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất 
thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty; 

d. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 
e. Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán 

độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của 
Công ty trong ba (03) năm liền trước đó; 

f. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của 
pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty. 

3. Các Kiểm soát viên bầu một (01) người trong số họ làm 
Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban 
kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên 
nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. Trưởng 
Ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau: 

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 
b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 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. 

4. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 

Điều 36. Thành phần Ban kiểm soát 
1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) 

người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 
năm (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 của Luật Doanh nghiệp 
và không thuộc các trường hợp sau đây: 

a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 
b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập 

thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 
ba (03) năm liền trước đó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bỏ nội dung này 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường 
hợp sau đây: 

Sửa đổi, bổ dung theo 
Điều 37 Điều lệ mẫu 
tại TT 116/2020/TT-
BTC 
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a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên 
theo quy định tại khoản 1 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp; 

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) 
tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 

c. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 
d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này. 

Không quy định 

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; 
b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (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. 
36  Không quy định Điêu 37. Trưởng 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 Công ty. 

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. 

Bổ sung theo Điều 38 
Điều lệ mẫu tại TT 
116/2020/TT-BTC 

37  Điều 38. Ban kiểm soát 
1. Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 

165 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau: 

Điều 38. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát 
Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 

170 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau: 

Sửa đổi, bổ sung theo 
Điều 39 Điều lệ mẫu 
tại TT 116/2020/TT-
BTC 
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a. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức 
kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của 
Công ty; 

c. Giám sát tình hình tài chính Công ty, tính hợp pháp trong các 
hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, 
người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm 
soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông; 

d. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi 
phạm Điều lệ Công ty của thành viên Hội đồng quản trị, 
Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, phải 
thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng 
bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm 
chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả; 

e. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp; 

f. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và 
Điều lệ này. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều 

hành doanh nghiệp khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và 
kịp thời các thông tin và tài liệu về công tác quản lý, điều 

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. 

3.  Giám sát tình hình tài chính 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. 

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 Công ty, Ban kiểm soát phải 
thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn 
mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm 
dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

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 tháng 12 năm 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. 

Bỏ nội dung này 
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hành và hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm 
soát. Toàn bộ bản sao các nghị quyết, biên bản họp của Đại 
hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị, các thông tin tài 
chính, các thông tin và tài liệu khác cung cấp cho cổ đông 
và thành viên Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho các 
Kiểm soát viên vào cùng thời điểm và theo phương thức như 
đối với cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị. 

3. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về cuộc họp của 
Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. 
Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và 
cuộc họp được tiến hành khi có từ hai phần ba (2/3) số Kiểm 
soát viên trở lên dự họp. 

4. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Kiểm soát viên do 
Đại hội đồng cổ đông quyết định. Kiểm soát viên được thanh 
toán các khoản chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí phát sinh 
một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm 
soát hoặc thực thi các hoạt động khác của Ban kiểm soát. 

 
 
 
 
 

 
Bỏ nội dung này 
 
 
 
 

Bỏ nội dung này 

38  Không quy định Điều 39. 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. 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. 

Bổ sung theo Điều 40 
Điều lệ mẫu tại TT 
116/2020/TT-BTC 

39  Không quy định Điều 40. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của 
thành viên Ban kiểm soát 
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, 

Bổ sung theo Điều 41 
Điều lệ mẫu tại TT 
116/2020/TT-BTC 
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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. 

40  CHƯƠNG X 
TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN 
TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI 

ĐIỀU HÀNH KHÁC 

CHƯƠNG X 
TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN 
TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM 
ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

Sửa đổi, bổ sung theo 
Điều lệ mẫu tại TT 
116/2020/TT-BTC 

41  Điều 39. Trách nhiệm cẩn trọng 
Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, 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 cả Hội đồng quản trị,  một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi 
ích của Công ty. 

Điều 41. Trách nhiệm cẩn trọng 
Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát viên, 

Tổng Giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực 
hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi 
ích của Công ty. 

 

42  Điều 40. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về 
quyền lợi 
1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám 

đốc và người điều hành khác phải công khai các lợi ích có 
liên quan theo quy định tại Điều 159 của Luật Doanh nghiệp 
và các quy định pháp luật khác. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám 
đốc và người điều hành khác không được phép sử dụng những 
cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục 
đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin 

Điều 42. 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 Công ty.  

 

Sửa đổi, bổ dung theo 
Điều 47 Điều lệ mẫu 
tại TT 116/2020/TT-
BTC 
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có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục 
vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám 
đốc và người điều hành khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội 
đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi 
ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các 
pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác. 

4. Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác, 
Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho 
các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng 
Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có 
liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà 
những người này có các lợi ích tài chính trừ trường hợp Công 
ty và tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công ty 
trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm 
công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế 
và pháp luật chuyên ngành có quy định khác. 

 
 
 
 
 
5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều 

thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám 
đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên 
quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà 
thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám 
đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến 
họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị 
vô hiệu hóa trong các trường hợp sau đây: 

a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng hai mươi phần 
trăm (20%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính 
gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao 
dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội 
đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều 

 
 
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% 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. 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.  

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 hoặc bằng hai mươi phần 
trăm (20%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài 
chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng 
hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành 
viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 
Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội 
đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa 
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hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, 
Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao 
dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của 
những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan; 

b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn hai mươi phần trăm 
(20%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần 
nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch 
này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng 
quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành 
khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên 
quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó 
đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này; 

c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc 
lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên 
quan đến các cổ đông của Công ty vào thời điểm giao dịch 
hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội 
đồng cổ đông thông qua. 
Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám 

đốc, người điều hành khác và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
tới các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin 
chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người 
khác để thực hiện các giao dịch có liên quan. 

số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có 
lợi ích liên quan; 

b. Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn hai mươi phần trăm 
(20%) 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 hai mươi phần trăm (20%) 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. 

43  Điều 41. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 
1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, 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 
với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm 
về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra. 

2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể 
trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, 
khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không 
phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người 
đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát 
viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc 
là đại diện được Công ty ủy quyền hoặc người đó đã hoặc 

Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 
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 viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác, 
nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang 
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đang làm theo yêu cầu của Công ty với tư cách thành viên 
Hội đồng quản trị, người điều hành doanh nghiệp, nhân viên 
hoặc đại diện theo ủy quyền của Công ty với điều kiện người 
đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán và vì lợi ích 
hoặc không mâu thuẫn với lợi ích của Công ty, trên cơ sở 
tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng 
người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình. 

3. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công 
việc theo ủy quyền của Công ty, thành viên Hội đồng quản 
trị, Kiểm soát viên, người điều hành khác, nhân viên hoặc là 
đại diện theo ủy quyền của Công ty được Công ty bồi thường 
khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, 
khởi tố (trừ các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) trong 
các trường hợp sau: 

a. Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích và 
không mâu thuẫn với lợi ích của Công ty; 

b. Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không 
thực hiện trách nhiệm của mình. 

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

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. 

 
 
 
Bỏ nội dung này 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Chi phí bồi thường bao gồm các 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. 

44  CHƯƠNG XI 
QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 

CHƯƠNG XI 
QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 

Sửa đổi theo Điều lệ 
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45  Điều 42. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 
1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nêu tại khoản 2 Điều 25 của 

Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua người được ủy 
quyền gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra danh sách cổ đông, 
các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc 
trích lục các tài liệu này trong giờ làm việc và tại trụ sở chính 
của Công ty. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được ủy quyền 
của cổ đông phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông mà 

Điều 44. 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 

Sửa đổi, bổ sung theo 
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người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy 
quyền này. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám 
đốc và người điều hành khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký 
cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách 
và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới 
chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được 
bảo mật. 

 

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 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. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kểm soát viên, 
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. 

46  Điều 44. Phân phối lợi nhuận 
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 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 niêm yết/đăng ký giao dịch 
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. 

5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng 
quản trị thông qua nghị quyết xác định một ngày cụ thể để 

Điều 46. Phân phối lợi nhuận 
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 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 niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở 
giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công 
ty chứng khoán hoặc 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 
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chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người 
đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng 
khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi 
nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. 

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. 

47  CHƯƠNG XIV 
TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI 

CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 

CHƯƠNG XIV 
TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ 

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 
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48  Điều 46. Năm tài chính 
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của 

tháng một (01) hàng năm và kết thúc vào ngày thứ ba mươi mốt 
(31) của tháng mười hai (12) cùng năm. Năm tài chính đầu tiên 
bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và 
kết thúc vào ngày thứ ba mươi mốt (31) của tháng mười hai (12) 
ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó. 

Điều 48. Năm tài chính 
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của 

tháng một (01) hàng năm và kết thúc vào ngày thứ ba mươi mốt 
(31) của tháng mười hai (12) cùng năm. Năm tài chính đầu tiên 
bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và 
kết thúc vào ngày thứ ba mươi mốt (31) của tháng mười hai (12) 
cùng năm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó. 

 
Điều chỉnh cho đúng 
ngữ nghĩa 

49  Điều 47. Chế độ kế toán 
1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Chế độ Kế toán Việt Nam 

(VAS), chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc 
thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành khác được Bộ Tài 
chính chấp thuận. 

Điều 49. 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. 
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50  CHƯƠNG XV 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ 

TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN 

CHƯƠNG XV 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ 

TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN 
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51  Điều 48. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý 
1. Công ty phải lập Báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp 

luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 50 của 
Điều lệ này. Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ khi kết 
thúc mỗi năm tài chính, Công ty phải nộp báo cáo tài chính 
năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho cơ quan thuế 
có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch 
chứng khoán và Cơ quan đăng ký kinh doanh. 

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách 
quan tình hình về lãi/lỗ của Công ty trong năm tài chính, báo 
cáo tình hình tài chính phản ánh một cách trung thực và 

Điều 50. 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 
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khách quan tình hình hoạt động của Công ty tính đến thời 
điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh 
báo cáo tài chính. 

3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính sáu tháng 
đã soát xét và báo cáo tài chính quý theo các quy định của 
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán 
và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và Cơ quan đăng ký kinh 
doanh theo các quy định của Luật Doanh nghiệp. 

4. Các báo cáo tài chính năm được kiểm toán (bao gồm ý kiến 
của kiểm toán viên), báo cáo tài chính sáu tháng được soát 
xét và báo cáo tài chính quý phải được công bố trên trang 
thông tin điện tử của Công ty. 

5. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc 
sao chụp bản báo cáo tài chính năm được kiểm toán, báo cáo 
tài chính sáu tháng được soát xét và báo cáo tài chính quý 
trong giờ làm việc tại trụ sở chính của Công ty và phải trả 
một mức phí hợp lý cho việc sao chụp. 

nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh một cách trung 
thực và khách quan tình hình hoạt động kinh doanh 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 các quy định pháp 
luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp 
cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

 
Bỏ nội dung này 
 
 
 
Bỏ nội dung này 

52  Điều 50. Kiểm toán 
1. Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công ty kiểm 

toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán 
độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa 
chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo 
tài 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. Công ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho 
công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính. 

2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận, lập báo cáo 
kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong 
vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

3. Bản sao của báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài 
chính năm của Công ty. 

4. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán Công ty được 
phép tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được 
quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến 
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được quyền 

Điều 52. 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 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.  

 
 
Bỏ nội dung này 
 
 
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 
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nhận 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. 

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. 

53  CHƯƠNG XVII 
CON DẤU 

CHƯƠNG XVII 
DẤU CỦA CÔNG TY 

Sửa đổi theo Điều lệ 
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54  Điều 51. Con dấu 
1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức 

của Công ty và con dấu được khắc theo quy định của pháp 
luật và Điều lệ Công ty. 

2. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc sử dụng và quản lý con dấu 
theo quy định của pháp luật hiện hành. 

3. Công ty chỉ có một (01) con dấu. Trường hợp Công ty thay 
đổi về hình thức và nội dung con dấu thì Công ty có nghĩa vụ 
thông báo mẫu con dấu với Cơ quan đăng ký kinh doanh để 
đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp trước khi sử dụng. 

4. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định 
của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc 
sử dụng con dấu. 

Điều 53. Dấu của Công ty 
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 và các quy chế, quy định của 
Công ty về quản lý và sử dụng dấu. 
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55  CHƯƠNG XVIII 
CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ 

CHƯƠNG XVIII 
GIẢI THỂ CÔNG TY 
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56  Điều 52. Chấm dứt hoạt động 
1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong 

những trường hợp sau: 
a. Tòa án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật 

hiện hành; 
b. Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 
c. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

Điều 54. Giải thể Công ty 
1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau: 
a. Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 
b. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ 

trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác; 
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57  Điều 54. Giải quyết tranh chấp nội bộ 
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, các quy định pháp luật 
khác, Điều lệ Công ty, các quy định giữa: 

Điều 56. Giải quyết tranh chấp nội bộ 
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: 

Sửa đổi theo Điều 62 
Điều lệ mẫu tại TT 
116/2020/TT-BTC 



55 

2. Trường hợp không đạt được quyết định hòa giải trong vòng sáu 
(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 kinh tế hoặc Tòa án kinh tế. 

2. Trường hợp không đạt được quyết định hòa giải trong vòng 
sáu (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. 

58  Điều 55. Điều lệ Công ty 
2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên 

quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản 
Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới 
của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này 
thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp 
dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty. 

Điều 57. Điều lệ Công ty 
2. Trường hợp pháp luật có những 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. 

Điều chỉnh lại câu 
chữ cho phù hợp 

59  Điều 56. Ngày hiệu lực 
1. Bản Điều lệ này gồm 21 chương 57 điều, được sửa đổi theo 

Nghị quyết số 02/2020/NQ/ĐHĐCĐ ngày 24/12/2020 của Đại 
hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 
Co.op. Điều lệ này thay thế cho Điều lệ đã được Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 26/4/2019. 

2. Điều lệ được lập thành năm (05) bản, có giá trị như nhau, 
trong đó: 

a. Hai (02) bản đăng ký tại cơ quan Nhà nước theo quy định 
của pháp luật; 

b. Ba (03) bản lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty. 

Điều 58. Ngày hiệu lực 
1. Bản Điều lệ này gồm 21 chương 58 điều, được sửa đổi theo 

Nghị quyết số ...../2021/NQ/ĐHĐCĐ ngày ...../...../2021 của 
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài 
Gòn Co.op. Điều lệ này thay thế cho Điều lệ đã được Đại hội 
đồng cổ đông thông qua ngày 24/12/2020. 

2. Điều lệ được lập thành ba (03) bản, có giá trị như nhau và 
phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

Sửa đổi theo  khoản 2 
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QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2021

DỰ THẢO 



Quy chế nội bộ về quản trị công ty 

Trang 1 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
SÀI GÒN CO.OP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phuc 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm 2021 

 

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP 

Căn cứ 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; 
Căn cứ 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; 
Căn cứ 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; 
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
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; 
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op ngày .... tháng .... năm 2021; 
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op số .... 
ngày ..... tháng ..... năm 2021 
Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 
Sài Gòn Co.op bao gồm các nội dung sau: 
 

CHƯƠNG I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Quy chế nội bộ về quản trị công ty (“Quy chế”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 

Co.op (“Công ty”) 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. Quy chế này được ban hành áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng 
Giám đốc và những người liên quan. 

Điều 2. Các nguyên tắc quản trị cơ bản 
Quy chế này được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc quản trị cơ bản sau: 
- Tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các 

quy định khác của pháp luật có liên quan về quản trị công ty;  
- Đảm bảo cơ cấu quản trị hợp lý; 
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- Đảm bảo hiệu quả hoạt động của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 
và Tổng Giám đốc; 

- Phân định rõ trách nhiệm giữa Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và 
Tổng Giám đốc phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; 

- Tôn trọng và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông và những người có liên quan; 
- Đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ và  đối xử công bằng giữa các cổ đông; 
- Công khai, minh bạch mọi hoạt động của Công ty; 
- Giám sát và ngăn ngừa những xung đột lợi ích nội bộ Công ty và trong giao dịch với người 

có liên quan; 
- Các nguyên tắc quản trị khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Điều 3. Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 
1. Điều lệ Công ty được xây dựng trên cơ sở tham chiếu theo Điều lệ mẫu do Bộ Tài chính ban hành. 
2. Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua và không được trái với Luật Doanh 

nghiệp, Luật Chứng khoán và văn bản pháp luật có liên quan. 
3. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được Hội đồng quản trị xây dựng, trình Đại hội đồng cổ 

đông thông qua. Quy chế này không được trái với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Điều 4. Giải thích từ ngữ 
1. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Điều lệ Công ty cũng có nghĩa tương tự như 

trong Quy chế này. 
2. Các tiêu đề (chương, điều) được sử dụng nhằm thuận tiện theo dõi cho việc đọc hiểu nội dung 

và không ảnh hưởng đến việc diễn giải ý nghĩa của Quy chế này. 
3. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản và/hoặc văn bản pháp luật 

sẽ bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản đó. 
 

CHƯƠNG II 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 

Điều 5. Vai trò, quyền và nghĩa vụ Đại hội đồng cổ đông 
1 Đại hội đồng cổ đông của Công ty bao gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết 

định cao nhất của Công ty. 
2 Đại hội đồng cổ đông có các 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; 
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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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy 

chế hoạt động của Ban kiểm soát; 
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. Có thể trao quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại 
hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; 

n. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. 
3 Các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trước đó chưa được 

thực hiện, Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên gần 
nhất. Trường hợp có thay đổi nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, 
Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất thông qua trước khi 
thực hiện. 

Điều 6. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. 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, 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 và Điều lệ Công ty; 
d. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;  
e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

2. 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 sáu mươi (60) ngày 

kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát còn lại như quy 
định tại điểm b khoản 1 Điều này hoặc trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận 
được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 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 2 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải 
thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản 3 Điều 
140 của 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 2 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ 
đông quy định tại điểm c khoản 1 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 
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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 của Luật 
Doanh nghiệp. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát phải tham dự họp Đại hội đồng cổ 
đông thường niên để trả lời các câu hỏi của cổ đông tại cuộc họp (nếu có); trường hợp bất khả 
kháng không tham dự được, thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát phải báo 
cáo bằng văn bản với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.  

Điều 7. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 
1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ 

đông của Công ty.  
2. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có 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 lượng cổ phần 
từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông. 

3. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục, sao chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông trong 
danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu sửa đổi thông tin sai lệch 
hoặc bổ sung thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội 
đồng cổ đông. Người quản lý công ty phải cung cấp kịp thời thông tin trong sổ đăng ký cổ đông, 
sửa đổi, bổ sung thông tin sai lệch theo yêu cầu của cổ đông; chịu trách nhiệm bồi thường thiệt 
hại phát sinh do không cung cấp hoặc cung cấp không kịp thời, không chính xác thông tin sổ 
đăng ký cổ đông theo yêu cầu. Trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin trong sổ đăng ký cổ 
đông thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty. 

Điều 8. Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 
1. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông được 

thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Công ty phải công bố thông tin về 
việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin 
điện tử của Công ty, Hệ thống công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Ủy ban chứng 
khoán Nhà nước và của Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng 
ký giao dịch tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. 

2. Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá mười (10) 
ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 9. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông 
1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức 

để đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện 
tử của Công ty, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của 
Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. 

2. 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 hai mươi mốt (21) ngày trước ngày khai 
mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một 
cách hợp lệ). 

3. 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 được 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: 
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a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 
phải được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có); 

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

4. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải tuân thủ 
đầy đủ trình tự, thủ tục về triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, 
Điều lệ Công ty và Quy chế này. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người triệu tập cuộc họp 
Đại hội đồng cổ đông sắp xếp chương trình nghị sự, bố trí địa điểm, thời gian hợp lý để các cổ 
đông tham dự, thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong chương trình họp Đại hội đồng cổ 
đông theo quy định tại khoản 5 Điều 144 của Luật Doanh nghiệp. 

5. Nhằm tăng cường hiệu quả của các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị 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  thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử 
hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công 
ty. Hàng năm, Công ty phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của 
pháp luật. Việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy 
ý kiến cổ đông bằng văn bản. 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 có thể 
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. 

6. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 của 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 ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông. 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. 

7. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị tại khoản 6 Điều này nếu 
thuộc một trong các trường hợp sau: 
a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 6 Điều này; 
b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 05% cổ phần 

phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 12 của 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. 

8. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 
6 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 
7 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 10. Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 
1. Cổ đông, người đại diện theo ủy 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 thông qua một trong các hình thức 
quy định tại khoản 3 Điều 144 của 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 pháp luật 
về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng 
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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. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền 
ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa 
đăng ký với Công ty). 

3. 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. 

4. 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, 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 của cổ đông đó. 

Điều 11. Cách thức bỏ phiếu 
1. Đại hội đồng cổ đông bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu vào Ban 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. 

2. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. 
Tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được 
thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay không tán thành để quyết định. Kết quả 
kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. 

3. 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 
tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông 
đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 

Điều 12. Cách thức kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu 
1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ 

đông cuối cùng bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu hoặc sau khoảng thời gian bỏ phiếu nhất 
định theo quy định, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Cổ đông hoặc đại diện được cổ đông 
ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào thùng phiếu tương ứng. Sau khi kết thúc bỏ phiếu, 
thùng phiếu sẽ được niêm phong trước sự chứng kiến của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc cổ đông 
không nắm giữ chức vụ quản lý của Công ty. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu tán thành, 
không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội đồng cổ đông. 

3. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay khi việc bỏ phiếu và niêm phong thùng phiếu kết thúc. 
4. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau: 

a. Ban kiểm phiếu làm việc trong phòng riêng dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc cổ 
đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty; 

b. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ 
trợ trong việc kiểm phiếu; 

c. Kiểm tra lần lượt tính hợp lệ của từng phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu; 
d. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu niêm phong toàn bộ phiếu biểu quyết và bàn giao lại 

cho chủ tọa. 
5. Lập và công bố biên bản kết quả kiểm phiếu: 

a.  Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập biên bản kết quả kiểm phiếu. 
b.  Nội dung biên bản kết quả kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau: 
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- Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu; 

- Thành viên Ban kiểm phiếu; 
- Tổng số cổ đông tham dự họp; 

- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; 
- Số và tỷ lệ phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử không hợp lệ; 

- Số và tỷ lệ số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến cho từng vấn đề 
được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội đồng cổ đông; 

- Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 
Ban kiểm soát. 

c.  Biên bản kết quả kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và xác 
nhận của người chứng kiến quy định tại điểm a khoản 4 Điều này. 

6. Sau khi hoàn thiện biên bản kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu trực 
tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Thông báo kết quả kiểm phiếu phải nêu cụ thể số phiếu 
tán thành, số phiếu không tán thành, số phiếu không có ý kiến đối với từng vấn đề. Kết quả 
kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 13. Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được 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 của 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 từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong 

báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 
e. Tổ chức lại, giải thể 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 của Luật Doanh nghiệp. 

3. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 
Điều 148 của Luật Doanh nghiệp. 

4. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền 
biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó 
không được thực hiện đúng như quy định. 

Điều 14. Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
1 Cổ đông có quyền phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng cách yêu cầu thư ký cuộc 

họp ghi ý kiến phản đối vào biên bản họp nếu nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công bố ngay 
tại cuộc họp hoặc gửi văn bản đến Hội đồng quản trị nếu nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công 
bố sau cuộc họp. 

2 Trong thời hạn chín mươi (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 bằng văn 
bản, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của 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 của 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 của Điều lệ Công ty; 

b. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty. 
3 Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết Đại 

hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều này, nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành 
cho đến khi quyết định hủy bỏ nghị quyết đó của Tòa án, Trọng tài có hiệu lực, trừ trường hợp 
áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

4 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 mười (10) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết 
về các vấn đề quy định tại khoản này. 

5 Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 3 Điều này với giá 
thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty trong thời hạn chín 
mươi (90) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì 
các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít 
nhất ba (03) tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết 
định cuối cùng. 

Điều 15. 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 họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập bằng tiếng Việt, 
có thể lập thêm bằng 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 đổng 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. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; 
i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký. 

 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 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 biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong 
biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 
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3. 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. 

4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã 
được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên 
bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. 

5. Nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp 
kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả tài liệu đính kèm biên bản (nếu 
có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy 
định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở 
chính của Công ty. 

Điều 16. Công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 
1. Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường và tài lệu kèm 

theo trong biên bản, nghị quyết phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong 
thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể thời điểm kết thúc cuộc họp. 

2. Tài liệu công bố bao gồm: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, biên bản họp và tài liệu kèm theo 
biên bản họp, nghị quyết hoặc biên bản kiểm phiếu (trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng 
văn bản). 

3. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc hủy niêm yết, Công ty phải công bố 
thông tin về việc hủy niêm yết kèm theo tỷ lệ thông qua của cổ đông không phải là cổ đông lớn. 

Điều 17. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết 
của Đại hội đồng cổ đông 

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại 
hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 
2 Điều 147 của Luật Doanh nghiệp. 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và 
các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 
mười (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 của Điều lệ Công ty. 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 
a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 
b. Mục đích lấy ý kiến; 
c. Họ, tên, địa chỉ 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, 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; 
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 đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu 

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

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề; 
e. Các vấn đề đã được thông qua 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 mười lăm (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 lên trang thông tin điện tử của của Công ty trong vòng hai mươi bốn (24) 
giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 

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 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. 

 

CHƯƠNG III 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Điều 18. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của thành viên 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. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật 
Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền 
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yêu cầu 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 các đơn vị trong Công ty.  

3. 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 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 ba (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. 

Điều 19. Nhiệm kỳ và số lượng hành viên Hội đồng quản trị 
1. Hội đồng quản trị của Công ty có từ năm (05) đến bảy (07) thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên 

Hội đồng quản trị không quá (05) năm năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 
2. 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, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác. 

3. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành 
viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.  

4. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 

Điều 20. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 
1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử 

người vào Hội đồng quản trị. Trường hợp Điều lệ Công ty không có quy định khác thì 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; 
b.  Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, 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. 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 và các cổ đông khác đề cử. 

2. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số 
lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị 
đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức 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 giới thiệu thêm ứng 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. 
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Điều 21. Tư cách thành viên Hội đồng quản trị 
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 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc. 
3. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị 

tại tối đa năm (05) công ty khác. 

Điều 22. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị 
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 hai (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. 

Điều 23. Các trường hợp 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 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 sáu (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 (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 sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba (1/3); 

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 24. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 
1 Công ty phải thực hiện công bố thông tin về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội 

đồng quản trị cho các cơ quan chức năng và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty trong 
thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm có thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm 
thành viên Hội đồng quản trị. 

2 Công ty gửi cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty niêm 
yết, đăng ký giao dịch Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới theo quy định của pháp 
luật. 
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Điều 25. Cách thức giới thiệu ứng viên 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 mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội 
đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các 
ứng viên này trước khi bỏ phiếu. 

2. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực và 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 viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối 
thiểu sau đây: 
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; 
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). 

3. Công ty phải đảm bảo cổ đông có thể tiếp cận thông tin về các công ty mà ứng 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 viên Hội đồng quản trị (nếu có). 

Điều 26. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 
1. Chủ tịch, Phó 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. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó 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 mười (10) 
ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. 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 Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 
vắng mặt hoặc không thể thực hiện nhiệm vụ của mình thì Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho 
thành viên Hội đồng quản trị khác thực hiện nhiệm 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 27. Thù lao và lợi ích khác của 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 
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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 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. 

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 28. Cuộc họp Hội đồng quản trị 
1. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý một (01) lần và có thể họp bất thường. 
2. Cuộc họp Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập khi xét thấy cần thiết, nhưng 

mỗi quý phải họp ít nhất (01) lần. 
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 năm (05) người quản lý khác; 
c. Có đề nghị của ít nhất hai (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 bảy (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. 

Điều 29. Thông báo họp Hội đồng quản trị 
1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời 

họp chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp Hội đồng quản trị 
phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ thời gian và địa điểm họp, 
chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có 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 phải bảo đảm đến được địa chỉ 
liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị đăng ký tại Công ty. 
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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. 
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 30. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị 
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành 

viên trở lên dự họp. 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. 

2. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản 1 Điều này không đủ số thành viên 
dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự 
định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số 
thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

Điều 31. Cách thức biểu quyết 
1. Hội đồng quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản. 

Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết. 
2. 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 157 

của Luật Doanh nghiệp; 
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 trong Điều lệ Công ty. 

3. 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 một (01) 
giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những 
người dự họp. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề 
xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn 
hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không được tính 
vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những 
quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết. 

5. Theo quy định tại khoản 4 Điều này, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên quan đến lợi ích 
hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên đó không tự nguyện từ 
bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất 
hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm a và điểm b 
khoản 6 Điều 42 của Điều lệ Công ty được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó. 

7. Thành viên Ban kiểm soát có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng 
không được biểu quyết. 

Điều 32. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị 
Nghị quyết, quyết định 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. 
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Điều 33. 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; 
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 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, f, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp phải 
ghi rõ việc chủ tọa và thư ký từ chối ký biên bản họp. 

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. 

Điều 34. Thông báo nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị 
1. Các bản sao nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị chỉ lưu hành trong nội bộ Công ty trừ 

trường hợp quy định tại khoản 2 dưới đây hoặc trường hợp Hội đồng quản trị quyết định cụ thể 
khác. Đồng thời, bản gốc các nghị quyết này được Thư ký Công ty lưu giữ tại trụ sở chính của 
Công ty. 

2. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công 
ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty 
được công bố thông tin cho các cơ quan chức năng và đăng trên trang thông tin điện tử của Công 
ty theo đúng quy định pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

Điều 35. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường 
niên 

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định 
tại điểm c khoản 3 Điều 139 của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, ngoài ra phải đảm bảo có các 
nội dung sau: 
1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội 

đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều 163 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 
2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị. 



Quy chế nội bộ về quản trị công ty 

Trang 17 

3. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty 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 ba (03) năm gần nhất trước 
thời điểm giao dịch. 

4. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc. 
5. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác. 
6. Các kế hoạch trong tương lai. 

Điều 36. Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 
Hội đồng quản trị phải bổ nhiệm ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty 

để hỗ trợ hoạt động quản trị Công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Người phụ trách quản trị 
công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Nhiệm kỳ của 
Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm. 

Điều 37. Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị công ty 
Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: 

1. 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; 

2. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của Hội đồng 
quản trị. 

Điều 38. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty 
Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau: 

1. 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; 

2. 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; 

3. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 
4. Tham dự các cuộc họp; 
5. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật; 
6. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác 

cho thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; 
7. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty; 
8. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; 
9. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan; 
10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Điều 39. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 
1. Người phụ trách quản trị Công ty bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây: 

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Người phụ trách quản trị công ty; 
b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 
c. Trường hợp khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có). 

2. Người phụ trách quản trị công ty có thị bị bãi nhiệm theo quyết định của Hội đồng quản trị. 
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Điều 40. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 
1. Công ty phải thực hiện công bố thông tin về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Người phụ 

trách quản trị công ty cho các cơ quan chức năng và đăng trên trang thông tin điện tử của Công 
ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm có thông báo về việc bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty. 

2. Công ty phải gửi cho Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi Công ty 
niêm yết, đăng ký giao dịch Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới theo quy định của 
pháp luật. 

 

CHƯƠNG IV 
BAN KIỂM SOÁT 

 

Điều 41. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát 
1. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 của 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. 
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 Công ty, Ban kiểm 
soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong thời hạn 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. 

f. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 
g. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 49 của Quy chế này. 

2. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát 
a. Thành viên Ban kiểm soát có các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật 

liên quan 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 Công ty có trách nhiệm cung cấp các thông tin kịp thời và đầy đủ 
theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát. 

b. Thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công 
ty và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. 

Điều 42. Nhiệm kỳ, số lượng thành viên Ban kiểm soát 
1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty là ba (03) thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban 

kiểm soát không quá năm (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. 
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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. 

5. 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 Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định tiêu chuẩn 
khác cao hơn. 

Điều 43. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát 
1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ 

khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ Công ty có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. Việc 
đề cử người vào Ban kiểm soát thực hiện như sau: 
a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo 

về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông; 
b. Căn cứ số lượng thành viên 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 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. 

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số 
lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát 
đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức 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 giới thiệu thêm ứng cử 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 44. Tiêu chuẩn và điều kiện của Ban kiểm soát  
Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều 

lệ Công ty, cụ thể: 
1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp; 
2. 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; 
3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và 

người quản lý khác; 
4. Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động 

của Công ty; 
5. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 
6. Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm 

toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó; 
7. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty. 

Điều 45. Cách thức bầu thành viên Ban kiểm soát  
1. Việc bầu 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 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 hai 
(02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng 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 hoặc Điều lệ Công ty. 

Điều 46. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên 
1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong các trường hợp sau: 

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên 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 các trường hợp sau: 
a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 
b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (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. Các trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 47. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên 
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 mười (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; 
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; 
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. 
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Điều 48. Tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Ban kiểm soát 
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. 

Điều 49. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại 

điểm d, điểm đ khoản 3 Điều 139 của Luật Doanh nghiệp và phải đảm bảo có các nội dung sau: 
1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm 

soát theo quy định tại Điều 172 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 
2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát. 
3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty. 
4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm 

soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều 
hành khác của Công ty và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty 
với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của 
Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba (03) năm 
gần nhất trước thời điểm giao dịch. 

5. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty. 
6. 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. 
 

CHƯƠNG V 
TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Điều 50. Quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc 
1. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;  
b. Chủ động tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của Công ty theo mục tiêu, 

kế hoạch phù hợp với Điều lệ Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết 
và quyết định của Hội đồng quản trị, các quy chế và quy định nội bộ của Công ty.  Khi vắng 
mặt, Tổng Giám đốc ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc hoặc cán bộ quản lý khác để điều 
hành công việc của Công ty và chịu trách nhiệm về các công việc được ủy quyền đó; 

c. Được quyền quyết định các biện pháp cần thiết vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp 
khẩn cấp (thiên tai, hỏa hoạn, sự cố, dịch bệnh, địch họa); 

d. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty; 
e. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; 
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f. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động đối 
với các chức danh quản lý còn lại trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của 
Hội đồng quản trị; 

g. 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; 

h. Tuyển dụng lao động; 
i. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 
j. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cơ quan quản lý nhà nước 

có thẩm quyền đối với việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; 
k. Trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của 

Hội đồng quản trị; 
l. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty; 
m. Tổ chức xây dựng chiến lược phát triển Công ty; quy hoạch phát triển các dự án thuộc lĩnh 

vực ngành nghề kinh doanh của Công ty; xây dựng kế hoạch trung hạn, kế hoạch hằng năm 
của Công ty; xây dựng các phương án huy động và sử dụng vốn; chuẩn bị các dự án đầu tư 
và phân bổ nguồn lực; xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực;  

n. Quyết định các hợp đồng vay, cho vay, thuê, cho thuê, hỗ trợ vốn và hợp đồng kinh tế khác theo 
phân cấp hoặc ủy quyền của Hội đồng quản trị, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; 

o. Có trách nhiệm tạo điều kiện cho các thành viên của cơ quan điều hành Công ty thực hiện 
các nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng các quyết định của Hội đồng quản trị và chiến lược, 
nhiệm vụ của Công ty; 

p. Thực hiện việc theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các đơn vị thành viên, trực 
thuộc theo sự phân công hoặc được ủy quyền của Hội đồng quản trị; 

q. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị quyết, quyết 
định của Hội đồng quản trị và các quy chế, quy định nội  bộ của Công ty. 

2. Tổng Giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty theo đúng quy 
định của pháp luật, Điều lệ Công ty, hợp đồng lao động ký với Công ty và nghị quyết, quyết 
định của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định tại khoản này mà gây thiệt 
hại cho Công ty thì Tổng Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường 
thiệt hại cho Công ty. 

Điều 51. Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc 
Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: 

1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;  
2. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý Công ty, 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; 

3. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của Công ty. 

Điều 52. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc 
1. Công ty có một (01) Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên Hội đồng 

quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng Giám đốc. 
2. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại với số 

nhiệm kỳ không hạn chế. 
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3. Tổng Giám đốc có nhiệm vụ 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. 

Điều 53. Miễn nhiệm Tổng Giám đốc 
Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi có đa số thành viên Hội đồng quản trị 

có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm một Tổng Giám đốc mới thay thế. 

Điều 54. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc 
1. Công ty phải thực hiện công bố thông tin về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc cho các 

cơ quan chức năng và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn 
(24) giờ kể từ thời điểm có thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty. 

2. Công ty phải gửi cho Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoản nơi Công ty 
niêm yết, đăng ký giao dịch bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới theo quy định của 
pháp luật. 

Điều 55. Tiền lương và lợi  ích khác của Tổng Giám đốc 
1. Công ty có quyền trả lương, thưởng cho Tổng Giám đốc theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. 
2. Tổng Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng Giám đốc do Hội 

đồng quản trị quyết định. 
3. Tiền lương của Tổng Giám đốc 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. 

 

CHƯƠNG VI 
PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT 

VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC 
 

Điều 56. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 
1. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong mối quan hệ phối hợp với Ban kiểm soát: 

a. 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: 
- Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu kèm theo; 

- Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; 
- Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành. 

b. Các nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng quản trị phải được gửi đến Ban kiểm soát 
cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị; 

c. Khi Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, Hội đồng quản trị phải phản 
hồi ý kiến theo quy định tại Quy chế này và Điều lệ Công ty; 

d. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Ban kiểm soát. Đề nghị của Ban kiểm soát phải 
được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc 
thẩm quyền Hội đồng quản trị; 

e. Tại thời điểm kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải chuẩn bị các báo cáo và tài liệu: 
Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty, Báo cáo tài chính, Báo cáo đánh giá công tác quản 
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lý, điều hành Công ty. Các báo cáo và tài liệu này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm 
định chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

f. Các nội dung khác cần xin ý kiến của Ban kiểm soát phải được gửi trong thời hạn quy định 
và Ban kiểm soát có trách nhiệm phản hồi theo đúng quy định tại Quy chế này và Điều lệ 
Công ty. 

2. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong mối quan hệ phối hợp với Hội đồng quản trị: 
a. 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; 
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 mà Ban kiểm soát cần được làm rõ; 

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

d. Khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, Ban kiểm soát phải thông báo trước kế hoạch 
làm việc của Ban kiểm soát bằng văn bản của và đảm bảo không được cản trở hoạt động 
bình thường của Hội đồng quản trị; 

e. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật 
Doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm (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. 

f. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của thành 
viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị 
trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và 
có giải pháp khắc phục hậu quả. 

g. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Hội đồng quản trị; 
h. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị; 
i. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên Hội đồng quản trị; 
j. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị; 
k. 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; 

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

m. Đối với các kiến nghị liên quan đến tình hình hoạt động và tài chính của Công ty thì Ban 
kiểm soát phải gửi văn bản và tài liệu liên quan trước ít nhất mười lăm ngày (15) ngày làm 
việc so với ngày dự định nhận được phản hồi; 

n. Các nội dung khác cần xin ý kiến của Hội đồng quản trị phải được gửi trước ít nhất là bảy 
(07) ngày làm việc và Hội đồng quản trị sẽ phản hồi trong vòng bảy (07) ngày làm việc. 

Điều 57. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc 
1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc cung cấp các thông tin, tài liệu 

về tình hình tài chính, hoạt động của Công ty và của các đơn vị trong Công ty. Hội đồng quản 
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trị 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. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Tổng Giám đốc. Đề nghị của Tổng Giám đốc phải 
được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc 
thẩm quyền Hội đồng quản trị. 

3. Hội đồng quản trị có thể đình chỉ hoặc hủy bỏ thi hành các quyết định của Tổng Giám đốc nếu 
xét thấy trái pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ 
đông và Hội đồng quản trị. 

4. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm xây dựng các phương án hoạt động kinh doanh để trình Hội 
đồng quản trị; tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội 
đồng quản trị. 

5. Tổng Giám đốc báo cáo với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được 
giao và Hội đồng quản trị sẽ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề được ủy quyền 
khác của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị quyết định khen thưởng 
hoặc kỷ luật đối với việc hoàn thành hoặc không hoàn thành thực hiện nghị quyết và các vấn đề 
ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc. 

6. Hội đồng quản trị không can thiệp vào công việc điều hành kinh doanh cụ thể hàng ngày của 
Tổng Giám đốc. Các thành viên Hội đồng quản trị có thể phối hợp với Tổng Giám đốc và/hoặc 
các Phó Tổng Giám đốc trong việc điều hành thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng 
quản trị có liên quan đến những lĩnh vực công việc đã được Hội đồng quản trị phân công phụ 
trách. Thành viên Hội đồng quản trị phối hợp với Tổng Giám đốc và/hoặc các Phó Tổng Giám 
đốc trong công tác điều hành thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị có trách 
nhiệm báo cáo kết quả phối hợp điều hành đó với Hội đồng quản trị. 

7. Tổng Giám đốc được quyền từ chối thi hành và bảo lưu các ý kiến đối với các quyết định của 
Hội đồng quản trị nếu thấy trái pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty và phải báo cáo giải trình 
bằng văn bản ngay cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

8. Tổng Giám đốc có quyền chủ động tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của 
Công ty theo mục tiêu, kế hoạch phù hợp với Điều lệ Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng 
cổ đông, các quy chế nội bộ của Công ty, nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị.   

9. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị phê duyệt theo quy định của pháp luật và 
Điều lệ Công ty mà được Tổng Giám đốc đề xuất phải được Hội đồng quản trị phản hồi trong 
vòng bảy (07) ngày làm việc. 

Điều 58. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc 
1. Giám sát Tổng Giám đốc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội 

đồng quản trị, các quy chế, quy định của Công ty. 
2. 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 và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận) tham 
dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ. 

3. Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành 
được gửi đến Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội 
đồng quản trị. 

4. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc tạo điều kiện tiếp cận các hồ sơ, tài liệu liên 
quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm 
khác; có quyền đến các địa điểm làm việc của Tổng Giám đốc và nhân viên của Công ty trong 
giờ làm việc. 
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5. Cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của Ban kiểm soát phải có kết luận bằng văn bản (không trễ 
hơn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc) gửi cho Tổng Giám đốc để có thêm cơ 
sở giúp Tổng Giám đốc trong công tác điều hành Công ty. Tùy mức độ và kết quả của cuộc 
kiểm tra, Ban kiểm soát cần phải bàn bạc thống nhất với Tổng Giám đốc trước khi báo cáo Đại 
hội đồng cổ đông. Trường hợp không thống nhất quan điểm thì Ban kiểm soát được quyền bảo 
lưu ý kiến ghi vào biên bản và Trưởng Ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo với Đại hội đồng 
cổ đông gần nhất. 

6. Trường hợp phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của Tổng 
Giám đốc, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản với Tổng Giám đốc 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. 

7. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của Tổng Giám đốc trong các hoạt động. 
8. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tham dự các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc, có quyền 

thảo luận nhưng không được biểu quyết. 
9. 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, Ban kiểm soát phải gửi văn bản yêu cầu đến Công ty trước ít nhất bốn 
mươi tám (48) giờ. Ban kiểm soát không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố 
của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan. 

Điều 59. Báo cáo của Tổng Giám đốc đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 
1. Tổng Giám đốc 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 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 và Điều lệ Công ty. 

2. Ngoài trách nhiệm nêu tại khoản 1 Điều này, Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng 
quản trị, Ban kiểm soát trong các trường hợp sau: 
a. Các giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát, Tổng Giám đốc là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong 
thời gian ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; 

b. Các giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó người có liên quan của thành viên Hội đồng 
quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 
Giám đốc hoặc cổ đông lớn. 

3. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc 
báo cáo về việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ được giao. 

Điều 60. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng 
quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của 
các thành viên 

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc thường xuyên 
trao đổi trong công việc và cung cấp thông tin qua lại theo tinh thần hợp tác, hỗ trợ, tạo thuận 
lợi cho công việc của các thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế làm việc 
và kế hoạch hành động chung. 

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát viên và Tổng Giám đốc phối hợp 
cùng nhau trong việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị liên quan đến việc điều 
hành và hoạt động của Công ty. Các thành viên phải giám sát lẫn nhau trong quá trình thực hiện 
nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. 

Điều 61. Đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng đối với thành viên Hội đồng quản 
trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người điều hành Công ty khác 
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1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc và người điều hành 
Công ty khác có thành tích trong việc quản trị, điều hành Công ty và các nhiệm vụ khác được 
giao sẽ được xem xét, khen thưởng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế 
khác của Công ty. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phân công của từng 
thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Trưởng Ban kiểm soát tổ chức đánh giá mức 
độ hoàn thành nhiệm vụ phân công của từng thành viên Ban kiểm soát. 

3. Khen thưởng: 
a. Đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát: ngân sách khen thưởng 

thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị, 
Ban kiểm soát thực hiện phân bổ nguồn khen thưởng theo kết quả đánh giá mức độ hoàn 
thành nhiệm vụ phân công của từng thành viên; 

b. Đối với Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác: Tổng Giám đốc trình và đề 
xuất Hội đồng quản trị mức khen thưởng đối với các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
Các hình thức khen thưởng, tiêu chuẩn cụ thể về hình thức khen thưởng, trình tự, thủ tục khen 
thưởng sẽ được thực hiện theo các quy định nội bộ của Công ty tại từng thời điểm. Nguồn 
khen thưởng được trích từ Quỹ khen thưởng của Công ty hay nguồn hợp pháp khác theo quy 
định của Đại hội đồng cổ đông, hoặc Hội đồng quản trị, hoặc quy định của pháp luật. 

Điều 62. Đánh giá hàng năm đối với hoạt động kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, 
thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc và người điều hành Công ty khác 

1. Hàng năm, căn cứ vào đánh giá kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh để xác định mức độ và 
hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật và Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị, thành 
viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành Công ty khác vi phạm nghĩa vụ, trách 
nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự mẫn cán và năng 
lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành 
doanh nghiệp khác khi thực hiện nhiệm vụ mà có hành vi vi phạm pháp luật và quy định của 
Công ty thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính, hoặc truy cứu 
trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Trường hợp gây thiệt hại đến lợi ích của Công 
ty, cổ đông thì bồi thường theo quy định của pháp luật. 

 

CHƯƠNG VII 
NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH 

 

Điều 63. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của người quản lý Công ty 
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 liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp 
luật liên quan và Điều lệ Công ty. 

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 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 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công 
ty, công ty con, công ty 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. 
Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, 
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Công ty phải 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 Công ty. 

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 các thông tin để thực hiện các giao dịch có liên quan. 

Điều 64. Giao dịch với người có liên quan 
1. Khi tiến hành giao dịch với người có liên quan, Công ty phải ký kết hợp đồng bằng văn bản 

theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện. 
2. Công ty được quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa cổ đông và những người có liên 

quan tiến hành các giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản hoặc các nguồn lực khác của Công ty. 

Điều 65. Giao dịch với cổ đông, người quản lý Công ty và người có liên quan của các đối tượng này 
1. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là cá nhân và người có liên 

quan của cổ đông đó là cá nhân. 
2. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là tổ chức và người có liên 

quan của cổ đông đó là cá nhân, trừ trường hợp cổ đông là công ty con trong trường hợp công 
ty con là các công ty không có cổ phần, phần vốn góp Nhà nước nắm giữ đã thực hiện góp vốn, 
mua cổ phần của Công ty truớc ngày 01 tháng 7 năm 2015.  

3. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho người có liên quan của cổ đông là 
tổ chức, trừ trường hợp Công ty và tổ chức là người có liên quan của cổ đông là các công ty 
trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ – công 
ty con, tập đoàn kinh tế và giao dịch này phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản 
trị chấp thuận theo quy định tại Điều lệ Công ty. 

4. Công ty chỉ được thực hiện các giao dịch sau đây khi đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận: 
a. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và và những cá nhân, tổ 
chức có liên quan của các đối tượng này.  
Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội 
đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác mà công ty 
đại chúng và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo 
nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông 
hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty; 

b. Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất 
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 theo 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 159 của Luật 

Doanh nghiệp. 
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. 
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5. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch tại điểm b khoản 4 Điều này có giá trị 
nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất. 

Điều 66. Đảm bảo quyền hợp pháp của người có quyền lợi liên quan đến Công ty 
1. Công ty phải thực hiện trách nhiệm với cộng đồng và người có quyền lợi liên quan đến Công ty 

theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 
2. Công ty phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động, môi trường và xã hội. 
 

CHƯƠNG VIII 
BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN 

 

Điều 67. Nghĩa vụ công bố thông tin 
1. Công ty có nghĩa vụ công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định kỳ và bất thường thoe 

quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin cho cổ đông và công chúng đầu tư. 
Công ty phải công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin khác nếu các thông tin đó có khả 
năng ảnh hưởng đến giá chứng khoán và ảnh hưởng đến quyết định của cổ đông và nhà đầu tư. 

2. Cách thức công bố thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty 
nhằm đảm bảo cổ đông và công chúng đầu tư được tiếp cận một cách công bằng. Ngôn ngữ 
trong công bố thông tin cần rõ ràng, dễ hiểu và tránh gây hiểu lầm cho cổ đông và công chúng 
đầu tư. 

Điều 68. Báo cáo và công bố thông tin về mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty 
Công ty phải báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công bố 

thông tin về mô hình tổ chức quản lý và hoạt động trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi Đại 
hội đồng cổ đông có quyết định thay đổi.  

Điều 69. Báo cáo và công bố thông tin về quản trị Công ty 
1. Công ty phải công bố thông tin về tình hình quản trị Công ty trong các kỳ 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. 

2. Công ty có nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin về tình hình quản trị Công ty định kỳ sáu (06) 
tháng theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin. 

Điều 70. Công bố thông tin về thu nhập của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 
Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản 

lý khác phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và phải 
báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

Điều 71. Trách nhiệm về báo cáo và công bố thông tin của thành viên Hội đồng quản trị, thành 
viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc 

Ngoài các trách nhiệm theo quy định tại Quy chế này, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 
Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong các 
trường hợp sau: 
1. Các giao dịch giữa Công ty với công ty mà các đối tượng trên là thành viên sáng lập hoặc là 

người quản lý doanh nghệp trong thời hạn ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; 
2. Các giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó người có liên quan của các đối tượng nêu trên 

là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc cổ đông lớn. 
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Điều 72. Tổ chức công bố thông tin 
1. Công ty phải xây dựng và ban hành quy chế về công bố thông tin của Công ty theo quy định tại 

Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
2. Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền công bố thông tin có trách nhiệm sau: 

a. Công bố các thông tin của Công ty với công chúng đầu tư theo quy định của pháp luật và 
Điều lệ Công ty; 

b. Công khai tên, số điện thoại làm việc để cổ đông liên hệ. 
 

CHƯƠNG IX 
SỬA ĐỔI QUY CHẾ 

 

Điều 73. Sửa đổi Quy chế 
1. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế này do Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và trình 

Đại hội đồng cổ đông thông qua. 
2. Trong trường hợp những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động quản trị nội bộ của 

Công ty chưa được đề cập trong Quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới 
của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của pháp luật 
đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động quản trị nội bộ của Công ty. 

 

CHƯƠNG X 
HIỆU LỰC VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 74. Hiệu lực và điều khoản thi hành 
1. Quy chế này gồm 10 chương 74 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua 

ngày ....../....../2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu 
lực toàn văn của Quy chế này. Quy chế này thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã 
được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua ngày 26/4/2019. 

2. Quy chế này là duy nhất và chính thức của Công ty. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế có giá 
trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành 
viên Hội đồng quản trị. 

3. Quy chế này được lập thành ba (03) bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở 
chính của Công ty. 

4. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác chịu trách 
nhiệm thi hành Quy chế này. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 

Nguyễn Anh Đức 
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BAN̉ THUYÊT́ MINH NỘI DUNG SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG CỦA QUY CHÊ ́NỘI BỘ VỀ QUAN̉ TRỊ CÔNG TY 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP 

 

Các nội dung được viết tắt trong phần “LÝ DO/CĂN CỨ” được hiểu như sau: 
- “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 
- “NĐ 155/2020/NĐ-CP” là Nghị định số 155/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 
- “TT 116/2020/TT-BTC” là Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính 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; 
- “TT 96/2020/TT-BTC” là Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; 
- “ Điều lệ Công ty” Là Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 25/6/2021; 
- “Quy chế HĐQT” Là Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op trình Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2021 thông qua ngày 25/6/2021; 
- “Mẫu Quy chế quản trị” là Mẫu quy chế nội bộ về quản trị công ty đính kèm TT 116/2020/TT-BTC; 
- “Mẫu Quy chế BKS” là Mẫu quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đính kèm TT 116/2020/TT-BTC. 
STT NỘI DUNG CŨ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LÝ DO/CĂN CỨ 

1  Điều 1. Mục đích ban hành và phạm vi điều chỉnh 
1. Quy chế nội bộ về quản trị công ty (“Quy chế”) quy định 

những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty Cổ phần Đầu 
tư Phát triển Sài Gòn Co.op (“Công ty”) để bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp của cổ đông, đảm bảo Công ty hoạt động 
phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ 
phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (“Điều lệ Công ty”), 
thiết lập các chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp của các thành 
viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và 
người điều hành doanh nghiệp khác của Công ty. 

2. Quy chế này được ban hành căn cứ theo quy định của pháp 
luật, Điều lệ Công ty nhằm cụ thể hóa các vấn đề về quản 
trị nội bộ công ty, bao gồm các vấn đề liên quan đến: 

a. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông; 
b. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng 

cổ đông; 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Quy chế nội bộ về quản trị công ty (“Quy chế”) của Công ty 

Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (“Công ty”) 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. Quy chế này được ban hành áp dụng cho các thành viên Hội 
đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những 
người liên quan. 

Sửa đổi theo Điều 1 
Mẫu Quy chế quản trị 
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c. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên 
Hội đồng quản trị; 

d. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị; 
e. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Kiểm soát viên; 
f. Thành lập và hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng 

quản trị; 
g. Lựa chọn, bổ nhiệm và miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp; 
h. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

và Tổng Giám đốc; 
i. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng 

và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 
Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác; 

j. Lựa chọn, bổ nhiệm và miễn nhiệm Người phụ trách quản 
trị công ty; 

k. Quy định về ngăn ngừa xung đột lợi ích; 
l. Quy định về báo cáo và công bố thông tin; 
m. Các vấn đề khác. 

2  Điều 2. Các nguyên tắc quản trị cơ bản 
Quản trị công ty là hệ thống các nguyên tắc để đảm bảo cho 
Công ty được định hướng điều hành và được kiểm soát một 
cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và những người có 
liên quan. Các nguyên tắc quản trị Công ty bao gồm: 
- Tuân thủ các quy định có liên quan của pháp luật và Điều 

lệ Công ty; 
- Đảm bảo cơ cấu quản trị hợp lý; 
- Đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát; 
- Tôn trọng và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông và 

những người có liên quan; 
- Đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông; 
- Công khai, minh bạch mọi hoạt động của Công ty. 

Điều 2. Các nguyên tắc quản trị cơ bản 
Quy chế này được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc quản trị 
cơ bản sau: 
- Tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 

khoán, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật 
có liên quan về quản trị công ty;  

- Đảm bảo cơ cấu quản trị hợp lý; 
- Đảm bảo hiệu quả hoạt động của Đại hội đồng cổ đông, Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc; 
- Phân định rõ trách nhiệm giữa Đại hội đồng cổ đông, Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc phù hợp 
với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; 

- Tôn trọng và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông và 
những người có liên quan; 

- Đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ và  đối xử công bằng 
giữa các cổ đông; 

- Công khai, minh bạch mọi hoạt động của Công ty; 

Sửa đổi cho phù hợp 
cơ cấu quản trị của 
dự thảo Quy chế này 
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- Giám sát và ngăn ngừa những xung đột lợi ích nội bộ Công 
ty và trong giao dịch với người có liên quan; 

- Các nguyên tắc quản trị khác theo quy định pháp luật và 
Điều lệ Công ty. 

3  Điều 3. Điều lệ Công ty 
1. Công ty xây dựng Điều lệ Công ty tham chiếu theo Điều lệ 

mẫu do Bộ Tài chính ban hành. 
Không quy định 

Điều 3. Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 
1. Điều lệ Công ty được xây dựng trên cơ sở tham chiếu theo 

Điều lệ mẫu do Bộ Tài chính ban hành. 
3. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được Hội đồng quản trị xây 

dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Quy chế này 
không được trái với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Sửa đổi theo Điều 
270 NĐ 155/NĐ-CP 
 
Bổ sung theo khoản 2 
Điều 270 NĐ 155/NĐ-
CP 

4  Điều 4. Giải thích từ ngữ 
Không quy định 

 

Điều 4. Giải thích từ ngữ 
2. Các tiêu đề (chương, điều) được sử dụng nhằm thuận tiện 

theo dõi cho việc đọc hiểu nội dung và không ảnh hưởng 
đến việc diễn giải ý nghĩa của Quy chế này. 

Bổ sung nhằm làm rõ 
ngữ nghĩa. 

5  CHƯƠNG II 
CỔ ĐÔNG 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông 
Điều 6. Nghĩa vụ của cổ đông lớn 

Bỏ chương này Theo cơ cấu của Mẫu 
Quy chế quản trị  

6  Không quy định Điều 5. Vai trò, quyền và nghĩa vụ Đại hội đồng cổ đông 
1 Đại hội đồng cổ đông của Công ty bao gồm tất cả cổ đông có 

quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. 
2 Đại hội đồng cổ đông có các 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; 

Bổ sung theo Mẫu 
Quy chế quản trị 
 
Căn cứ theo khoản 1 
Điều 15 Điều lệ Công 
ty, khoản 2 Điều 138 
Luật Doanh nghiệp  
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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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt 

động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; 
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.  Có thể trao quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn 
đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy 
định pháp luật và Điều lệ Công ty; 

n.  Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. 
3 Các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông trước đó chưa được thực hiện, Hội đồng quản 
trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường 
niên gần nhất. Trường hợp có thay đổi nội dung thuộc thẩm 
quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản 
trị phải trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất 
thông qua trước khi thực hiện. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bổ sung theo khoản 2 
Điều 272 NĐ 
155/2020/NĐ-CP 

7  Không quy định Điều 6. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên và bất thường. 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, 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 và Điều lệ Công ty; 
d. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;  

Bổ sung theo Mẫu 
Quy chế quản trị 
 
Căn cứ khoản 1 Điều 
140 Luật Doanh nghiệp 
và khoản 3 Điều 14 
Điều lệ Công ty 
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e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 
2. 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 sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số lượng thành 
viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát còn lại như 
quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hoặc trong thời hạn ba 
mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu quy định tại 
điểm c và điểm d khoản 1 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 2 Điều này thì 
trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải 
thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
theo quy định khoản 3 Điều 140 của 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 2 Điều này 
thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông hoặc 
nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 1 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 của Luật Doanh nghiệp. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát 
phải tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để trả 
lời các câu hỏi của cổ đông tại cuộc họp (nếu có); trường 
hợp bất khả kháng không tham dự được, thành viên Hội 
đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát phải báo cáo 
bằng văn bản với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bổ sung theo khoản 4 
Điều 273 NĐ 
155/2020/NĐ-CP 
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8  Không quy định Điều 7. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 
1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 

được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Công ty.  
2. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 

phải có 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 lượng cổ phần từng 
loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông. 

3. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục, sao chép tên 
và địa chỉ liên lạc của cổ đông trong danh sách cổ đông có 
quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu sửa đổi thông 
tin sai lệch hoặc bổ sung thông tin cần thiết về mình trong 
danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. 
Người quản lý công ty phải cung cấp kịp thời thông tin trong 
sổ đăng ký cổ đông, sửa đổi, bổ sung thông tin sai lệch theo 
yêu cầu của cổ đông; chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại 
phát sinh do không cung cấp hoặc cung cấp không kịp thời, 
không chính xác thông tin sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu. 
Trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin trong sổ đăng 
ký cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty. 

Bổ sung theo Mẫu 
Quy chế quản trị 
Căn cứ theo Điều 141 
Luật Doanh nghiệp 

9  Điều 7. Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại 
hội đồng cổ đông 
1. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham 

dự họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định 
của pháp luật và Điều lệ Công ty. Công ty phải công bố 
thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự 
họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của 
Công ty, Hệ thống công bố thông tin trên thị trường chứng 
khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và của Sở giao 
dịch chứng khoán tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày 
đăng ký cuối cùng. 

2. Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ 
đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày 
gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 8. Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại 
hội đồng cổ đông 
1. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham 

dự họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định 
của pháp luật và Điều lệ Công ty. Công ty phải công bố 
thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự 
họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của 
Công ty, Hệ thống công bố thông tin trên thị trường chứng 
khoán của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và của Sở giao 
dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc 
đăng ký giao dịch tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày 
đăng ký cuối cùng. 

Sửa đổi theo điểm a 
khoản 2 Điều 18 
Điều lệ Công ty 
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2. Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ 
đông được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi 
thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. 

10  Điều 8. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông 
1.  Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả 

các cổ đông bằng phương thức bảo đảm đồng thời công bố 
thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty, Hệ thống 
công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. 

2.  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 mười lăm (15) ngày trước ngày 
khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà 
thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được 
trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). 

3.   
a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; 
 
 
b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong 

trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát 
viên; 

d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp; 
4.  Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông sắp xếp chương trình nghị sự, bố trí địa điểm, 
thời gian hợp lý để thảo luận và biểu quyết từng vấn đề 
trong chương trình họp. 

 
 
 
 
 

5.  Nhằm tăng cường hiệu quả của các cuộc họp Đại hội đồng 
cổ đông, Hội đồng quản trị phải cố gắng tối đa trong việc áp 
dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể 

Điều 9. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông 
1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất 

cả các cổ đông bằng phương thức để đảm bảo đến được địa 
chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông 
tin điện tử của Công ty, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở 
giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết 
hoặc đăng ký giao dịch. 

2. 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 hai mươi mớt (21) ngày trước 
ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày 
mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). 

3.  
a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp. Tài 

liệu họp Đại hội đồng cổ đông phải được cập nhật các nội 
dung sửa đổi, bổ sung (nếu có); 

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; 

Bỏ nội dung này 
4. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người triệu tập cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông phải tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục về 
triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh 
nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này. Hội đồng quản trị, 
Ban kiểm soát, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
sắp xếp chương trình nghị sự, bố trí địa điểm, thời gian hợp lý 
để các cổ đông tham dự, thảo luận và biểu quyết từng vấn đề 
trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định 
tại khoản 5 Điều 144 của Luật Doanh nghiệp. 

5. Nhằm tăng cường hiệu quả của các cuộc họp Đại hội đồng 
cổ đông, Hội đồng quản trị phải cố gắng tối đa trong việc 
áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể 

Sửa theo Khoản 3 Điều 
18 Điều lệ Công ty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sửa đổi, bổ sung theo 
khoản 1, khoản 2 
Điều 273 NĐ 
155/2020/NĐ-Cp 
 
 
 
 
 

Sửa đổi, bổ sung theo 
Khoản 3, 4 Điều 273 
NĐ 155/2020/NĐ-CP 
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tham gia vào các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách 
tốt nhất. 

6.  Hàng năm, Công ty phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên theo quy định của pháp luật. Việc họp Đại hội 
đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình 
thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp Báo cáo 
kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản 
ngoại trừ trọng yếu, Công ty có thể mời đại diện công ty 
kiểm toán độc lập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. 
 

 
 
 

 
Không quy định 

 
 
 
 
 
 
 

Không quy định 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình 
thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 của Luật 
Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Hàng năm, Công ty phải 
tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy 
định của pháp luật. Việc họp Đại hội đồng cổ đông thường 
niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông 
bằng văn bản. 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 có thể 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. 

6. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 
12 của 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 ít nhất ba (03) 
ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng 
cổ đông. 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. 

7. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối 
kiến nghị tại khoản 6 của Điều này nếu thuộc một trong các 
trường hợp sau: 

a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 6 
Điều này; 

b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông 
không nắm giữ đủ từ 05% cổ phần phổ thông trở lên theo 
quy định tại khoản 2 Điều 12 của 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bổ sung theo Mẫu 
Quy chế quản trị và 
khoản 4, 5, 6 Điều 18 
Điều lệ Công ty 
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Không quy định 8. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận 
và đưa kiến nghị quy định tại khoản 6 Điều này vào dự kiến 
chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định 
tại khoản 7 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. 

11  Điều 9. Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông 
1. Cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực 

tiếp hoặc gián tiếp thông qua đại diện được ủy quyền. 
Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được cử thì 
phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy 
quyền cho mỗi người đại diện. Đại diện được ủy quyền 
không nhất thiết là cổ đông Công ty. 

Không quy định 

Điều 10. Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 
1. Cổ đông, người đại diện theo ủy 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 thông qua một trong 
các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 của 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 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. Trường hợp ủy quyền 
lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy 
quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của 
cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty). 

Sửa đổi theo Điều 16 
Điều lệ Công ty 

12  Điều 10. Cách thức bỏ phiếu 
1. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban 

kiểm phiếu chịu trách nhiệm 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. 

2. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, số thẻ 
tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị 
quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành 
hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản 
đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề 

Điều 11. Cách thức bỏ phiếu 
1. Đại hội đồng cổ đông bầu những người chịu trách nhiệm 

kiểm phiếu vào Ban 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. 

2. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, 
không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán 
thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị 
quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành 

Sửa đổi theo khoản 1 
Điều 20 Điều lệ Công ty 
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được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết 
vấn đề đó. 

3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp 
đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền 
tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ 
tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến 
muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu 
quyết trước đó không thay đổi. 

hay không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được 
chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. 

3. 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 tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa 
không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến 
muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu 
quyết trước đó không thay đổi. 

13  Điều 11. Cách thức kiểm phiếu 
1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây 
sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu 
của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc 
thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông: 

a. Thông qua báo cáo tài chính năm; 
b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; 
c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị 
bổ nhiệm Tổng Giám đốc. 

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải 
thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 144 của Luật 
Doanh nghiệp. 

3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau 
đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu 
bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp 
hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp 
Đại hội đồng cổ đông: 

a. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty; 
b. Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; 
c. Việc tổ chức lại hay giải thể Công ty; 
d. Giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực 

hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công 
ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán. 

Điều 12. Cách thức kiểm phiếu và thông báo kết quả kiếm phiếu 
1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng 

Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu 
biểu quyết vào thùng phiếu hoặc sau khoảng thời gian bỏ 
phiếu nhất định theo quy định, tùy thuộc vào thời điểm nào 
đến trước. Cổ đông hoặc đại diện được cổ đông ủy quyền 
dự họp tiến hành bỏ phiếu vào thùng phiếu tương ứng. Sau 
khi kết thúc bỏ phiếu, thùng phiếu sẽ được niêm phong 
trước sự chứng kiến của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu dưới sự chứng kiến 
của Ban kiểm soát hoặc cổ đông không nắm giữ chức vụ 
quản lý của Công ty. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu 
tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố 
kết quả biểu quyết trước Đại hội đồng cổ đông. 

3. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay khi việc bỏ phiếu và 
niêm phong thùng phiếu kết thúc. 

4. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau: 
a. Ban kiểm phiếu làm việc trong phòng riêng dưới sự chứng 

kiến của Ban kiểm soát hoặc cổ đông không nắm giữ chức 
vụ quản lý Công ty; 

b. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện 
tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu; 

c. Kiểm tra lần lượt tính hợp lệ của từng phiếu biểu quyết và 
ghi kết quả kiểm phiếu; 

d. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu niêm phong toàn bộ 
phiếu biểu quyết và bàn giao lại cho chủ tọa. 

Quy định cụ thể quy 
trình kiểm phiếu và 
phù hợp với tên gọi 
của Điều này 
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4. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 
100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và 
có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị 
quyết đó không được thực hiện đúng như quy định. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Điều 12. Thông báo kết quả kiểm phiếu 

Sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ 
thông báo kết quả kiểm phiếu ngay tại cuộc họp Đại hội đồng 
cổ đông. Thông báo kết quả kiểm phiếu phải nêu cụ thể số phiếu 
tán thành, số phiếu không tán thành, số phiếu không có ý kiến 
đối với từng vấn đề. 

5. Lập và công bố Biên bản kết quả kiểm phiếu: 
a.  Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập biên bản kết 

quả kiểm phiếu. 
b.  Nội dung biên bản kết quả kiểm phiếu phải có các nội dung 

chủ yếu sau: 
- Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu; 
- Thành viên Ban kiểm phiếu; 
- Tổng số cổ đông tham dự họp; 
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; 
- Số và tỷ lệ phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử không hợp lệ; 
- Số và tỷ lệ số phiếu tán thành, không tán thành và không 

có ý kiến cho từng vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại 
Đại hội đồng cổ đông; 

- Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên ứng cử thành viên 
Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát. 

c.  Biên bản kết quả kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành 
viên Ban kiểm phiếu và xác nhận của người chứng kiến quy 
định tại điểm a khoản 4 Điều này. 

6. Sau khi hoàn thiện biên bản kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ 
thông báo kết quả kiểm phiếu trực tiếp tại cuộc họp Đại hội 
đồng cổ đông. Thông báo kết quả kiểm phiếu phải nêu cụ 
thể số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành, số phiếu 
không có ý kiến đối với từng vấn đề. Kết quả kiểm phiếu 
được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông. 

14  Không quy định Điều 13. Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được 
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 của 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;  

Bổ sung theo Mẫu 
Quy chế quản trị 
Căn cứ vào Điều 21 
Điều lệ Công ty 
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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; 

e. Tổ chức lại, giải thể 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 của Luật Doanh nghiệp. 

3. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải 
thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 của Luật 
Doanh nghiệp. 

4. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 
100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và 
có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị 
quyết đó không được thực hiện đúng như quy định. 

15  Điều 13. Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng 
cổ đông 
2 Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được 

biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả 
kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm 
cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của 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 của 
Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

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

 
3 Trong mọi trường hợp, cổ đông vẫn phải tuân thủ nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông cho đến khi có phán quyết có hiệu 
lực của tòa án hoặc trọng tài về việc hủy nghị quyết của Đại 
hội đồng cổ đông, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn 
cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

 

Điều 14. Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng 
cổ đông 
2 Trong thời hạn chín mươi (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 bằng văn bản, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định 
tại khoản 2 Điều 115 của 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 của 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 
Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định 
tại khoản 3 Điều 21 của Điều lệ Công ty; 

3 Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc 
Trọng tài hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy 
định tại khoản 2 Điều này, nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi 
hành cho đến khi quyết định hủy bỏ nghị quyết đó của Tòa án, 
Trọng tài có hiệu lực, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn 
cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

Sửa đổi theo Điều 
151 Luật Doanh 
nghiệp  
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4 Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại 
Công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy 
định tại Điều lệ Công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại 
cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu 
rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá 
dự định bán, lý do yêu cầu Công ty mua lại. Yêu cầu phải 
được gửi đến Công ty trong thời hạn mười (10) ngày kể từ 
ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn 
đề quy định tại khoản này. 

4 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 mười (10) 
ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết 
về các vấn đề quy định tại khoản này. 

16  Điều 14. 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 họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập 
bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các 
nội dung chủ yếu sau đây: 

i) Chữ ký của chủ tọa và thư ký. 
Không quy định 

 
 
 
 
2. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu 

lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội 
dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong 
biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 

3. 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 phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, 
chính xác của nội dung biên bản. 

 
4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên 

trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi 
bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn 
mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp. 

Điều 15. 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 họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập 
bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng nước ngoài và có các 
nội dung chủ yếu sau đây: 

i) 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 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 biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội 
dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 

3. 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. 

Bỏ nội dung này 
 
 
 

Sửa đổi, bổ sung theo 
Điều 150 Luật Doanh 
nghiệp 
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5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ 
đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy 
quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan phải được lưu 
giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

5. Nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục 
danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, 
văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả tài liệu đính kèm biên 
bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo 
mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp 
luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và  
phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

17  Điều 15. Công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên 

trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn 
(24) giờ hoặc được gửi đến các cổ đông trong thời hạn mười 
lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp. 

Điều 16. Công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 
1. Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường 

niên hoặc bất thường và tài lệu kèm theo trong biên bản, 
nghị quyết  phải được công bố trên trang thông tin điện tử 
của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời 
điểm kết thúc cuộc họp. 

2. Tài liệu công bố bao gồm: Nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông, biên bản họp và tài liệu kèm theo biên bản họp, nghị 
quyết hoặc biên bản kiểm phiếu (trong trường hợp lấy ý 
kiến cổ đông bằng văn bản). 

3. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc 
hủy niêm yết, Công ty phải công bố thông tin về việc hủy 
niêm yết kèm theo tỷ lệ thông qua của cổ đông không phải 
là cổ đông lớn. 

Sửa đổi, bổ sung 
theo điểm b khoản 3 
Điều 10 và điểm c 
khoản 1 Điều 11 TT 
96/2020/TT-BTC 

18  Điều 16. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng 
văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét 
thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. 

 
2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo 

nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình 
dự thảo nghị quyết. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, 
công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý 
để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày 
trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. 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 của Điều lệ Công ty. 

Điều 17. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng 
văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét 
thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy 
định tại khoản 2 Điều 147 của Luật Doanh nghiệp. 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo 
nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải 
trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền 
biểu quyết chậm nhất mười (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 của Điều lệ Công ty. 

 

Sửa đổi, bổ sung 
theo Điều 22 Điều lệ 
Công ty và Điều 149 
Luật Doanh nghiệp 
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3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 
c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công 

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

d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 
f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại 

diện theo pháp luật của Công ty. 
4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông 

là cá nhân, hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông 
là tổ chức hoặc cá nhân, người đại diện theo pháp luật của 
tổ chức được ủy quyền. 

5. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công ty theo các hình 
thức sau: 

a. Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng 
trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước 
khi kiểm phiếu; 

b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty 
qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm 
kiểm phiếu. 
Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác 

định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường 
hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm kiểm phiếu 
trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy 
ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia 
biểu quyết. 
 
 
6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu 

dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 
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, 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; 
g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 
 
Bỏ nội dung này 
 
 
 
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: 

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 
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không phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản kiểm 
phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

e. Các vấn đề đã được thông qua; 
f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại 

diện theo pháp luật của Công ty, người kiểm phiếu và người 
giám sát kiểm phiếu. 

7. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong 
thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm 
phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng 
việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của của Công ty 
trong vòng hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm kết thúc 
kiểm phiếu. 

9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ 
đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 
51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có 
giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội 
đồng cổ đông. 

không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm 
phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

e. Các 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. 

6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các 
cổ đông trong thời hạn mười lăm (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 lên trang thông tin 
điện tử của của Công ty trong vòng hai mươi bốn (24) giờ, 
kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 

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 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. 

19  Điều 17. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại cuộc 
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng 
cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật và Điều lệ 
Công ty, ngoài ra phải đảm bảo có các nội dung sau: 
 
1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng 

quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định 
của pháp luật và Điều lệ Công ty; 

2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết 
định của Hội đồng quản trị; 

 
 
 
 
 

3. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị 
về hoạt động của Hội đồng quản trị (nếu có); 

Điều 35. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại cuộc 
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng 
cổ đông thường niên theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 139 
của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, ngoài ra phải đảm bảo 
có các nội dung sau: 
1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng 

quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại 
khoản 3 Điều 163 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

3. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công 
ty 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 
ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. 

Bỏ nội dung này 
 

Sắp xếp lại theo cơ 
cấu quy định tại 
Chương VIII - Quản 
trị công ty áp dụng 
với công ty đại chúng 
quy định tại NĐ 
155/2020/NĐ-CP 
và sửa đổi, bổ sung 
theo Điều 280 NĐ 
155/2020/NĐ-CP 
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4. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị 
(nếu có); 

5. Kết quả giám sát đối với người điều hành doanh nghiệp khác; 

Bỏ nội dung này 
 
5. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác. 

20  Điều 18. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại cuộc họp 
Đại hội đồng cổ đông thường niên 

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ 
đông thường niên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công 
ty, ngoài ra phải đảm bảo có các nội dung sau: 
 
1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm 

soát và từng Kiểm soát viên theo quy định của pháp luật và 
Điều lệ Công ty; 

Không quy định 
 
 
 
 
 
 

 
4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 

và người điều hành doanh nghiệp khác; 

Điều 49. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại cuộc họp 
Đại hội đồng cổ đông thường niên 

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ 
đông thường niên theo quy định tại điểm d, điểm đ khoản 3 
Điều 139 của Luật Doanh nghiệp và phải đảm bảo có các nội 
dung sau: 
1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm 

soát và từng thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại 
Điều 172 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, 
công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên 
vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám 
đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có 
liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công 
ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, 
người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập 
hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba (03) 
năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. 

5. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 
và người điều hành khác của Công ty. 

Sắp xếp lại theo cơ 
cấu quy định tại 
Chương VIII - Quản 
trị công ty áp dụng 
với công ty đại chúng 
quy định NĐ 
155/2020/NĐ-CP và 
được sửa đổi, bổ sung 
theo Điều 290 NĐ 
155/2020/NĐ-CP 

21  Điều 19. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng 
quản trị 

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và 
điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể: 
1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng 

không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp; 

2. Có trình độ chuyên môn, có ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm 
quản lý trong các lĩnh vực mà Công ty đang hoạt động và 
kinh doanh, không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty; 

 

Điều 21. Tư cách thành viên Hội đồng quản trị 
 
 
 
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 
của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức 
danh Tổng Giám đốc. 

 

Sửa đổi, bổ sung theo 
Điều 275 NĐ 
155/2020/NĐ-CP  



18 

3. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là 
thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác. Thành viên 
Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng không được 
đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá năm (05) 
công ty khác. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng 
thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa năm (05) công 
ty khác. 

22  Không quy định Điều 19. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 
1. Hội đồng quản trị của Công ty có từ năm (05) đến bảy (07) 

thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 
không quá (05) năm năm và có thể được bầu lại với số 
nhiệm kỳ không hạn chế.  

2. 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, trừ trường hợp Điều lệ 
Công ty có quy định khác. 

3. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối 
thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản 
trị là thành viên không điều hành.  

4. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ 
đông của Công ty. 

Bổ sung theo cơ cấu 
Mẫu Quy chế quản trị 
và căn cứ Điều 26 Điều 
lệ Công ty, Điều 154 
Luật Doanh nghiệp 

23  Điều 20. Cách thức đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên Hội 
đồng quản trị 
1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên 

tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết 
để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Theo đó: 

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% 
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) 
ứng viên; 

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% 
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai 
(02) ứng viên; 

c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% 
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba 
(03) ứng viên; 

Điều 20. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 
 
1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần 

phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định 
tại Điều lệ Công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng 
quản trị. Trường hợp Điều lệ Công ty không có quy định 
khác thì 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; 

b.  Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, 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 

Bổ sung theo cơ cấu 
Mẫu Quy chế quản trị 
và căn cứ theo Điều 
25 Điều lệ Công ty, 
Điều 9 Quy chế 
HĐQT và Điều 274 
NĐ 155/2020/NĐ-
CP 
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d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% 
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn 
(04) ứng viên; 

e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% 
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm 
(05) ứng viên; 

f. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% 
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu 
(06) ứng viên; 

g. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% 
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy 
(07) ứng viên; 

h. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% 
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám 
(08) ứng viên. 

2. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua 
đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng 
quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ 
chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Điều lệ 
Công ty và Quy chế này. Thủ tục Hội đồng quản trị đương 
nhiệm giới thiệu ứng viên phải được công bố rõ ràng và 
phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến 
hành đề cử theo quy định của pháp luật. 

đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. 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 và các cổ đông khác đề cử. 

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần 
phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định 
tại Điều lệ Công ty có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng 
quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 
Công ty.  

 
 
 
 
 
3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua 

đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy 
định tại khoản 5 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng 
quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ 
chức 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 giới thiệu 
thêm ứng 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. 

24  Điều 22. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên 
Hội đồng quản trị 

Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên 
Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau: 
1. Không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm 
không được làm thành viên Hội đồng quản trị; 

2. Có đơn từ chức; 

Điều 23. Các trường hợp 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 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: 

Sửa đổi, bổ sung theo 
Điều 8 Quy chế 
HĐQT, Điều 160 
Luật Doanh nghiêp 
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3. Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản 
trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó 
không còn năng lực hành vi dân sự; 

4. Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong 
vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 
6. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư 

cách là ứng viên Hội đồng quản trị; 
7. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều 

lệ Công ty. 

a. Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 
sáu (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 
(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 sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số thành 
viên bị giảm quá một phần ba (1/3); 

b. Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b 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. 

25  Điều 23. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành 
viên Hội đồng quản trị 

Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội 
đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

 

Điều 24. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành 
viên Hội đồng quản trị 
1. Công ty phải thực hiện công bố thông tin về việc bầu, miễn 

nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị cho các cơ 
quan chức năng và đăng trên trang thông tin điện tử của 
Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời 
điểm có thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành 
viên Hội đồng quản trị. 

2. Công ty gửi cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao 
dịch chứng khoán nơi Công ty niêm yết, đăng ký giao dịch 
Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới theo quy định 
của pháp luật. 

Sửa đổi, bổ sung theo 
Điều 11 TT 
96/2020/TT-BTC 

26  Điều 24. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng 
quản trị 
1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên 

quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài 

Điều 25. Cách thức giới thiệu ứng viên 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 

Sửa đổi theo khoản 1 
Điều 25 Điều lệ Công ty 
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liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười 
(10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông trên trang thông tin điện tử của của Công ty để cổ đông 
có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. 

2. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản 
về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá 
nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một 
cách trung thực, trung thành, 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 viên Hội đồng quản trị được 
công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây: 

b. Trình độ học vấn; 
c. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên 

Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác; 
f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, 

trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội 
đồng quản trị của Công ty; 

g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có); 
 
h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó 

(nếu có); 
i. Các thông tin khác (nếu có). 

Không quy định 

cử viên tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc 
họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của 
của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này 
trước khi bỏ phiếu. 

2. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản 
về tính trung thực và 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 viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm 
các nội dung tối thiểu sau đây: 
Bỏ nội dung này 

d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội 
đồng quản trị của công ty khác); 
Bỏ nội dung này 

 
 
e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của 

Công ty; 
Bỏ nội dung này 
 
f. 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). 

27  Điều 25. Quyền và trách nhiệm của thành viên Hội đồng 
quản trị 
Không quy định 
 
 
 
1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy 

định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật liên quan và Điều lệ 

Điều 18. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của thành viên 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. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy 
định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, pháp luật 

 
Sửa đổi, bổ sung theo 
khoản 1 Điều 153 
Luật Doanh nghiệp 



22 

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 các đơn vị trong Công ty. 

 
 
2. Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ngoài ra phải 
đảm bảo các trách nhiệm sau: 

c. Báo cáo kịp thời và đầy đủ Hội đồng quản trị các khoản thù lao 
mà họ nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ 
chức khác mà họ là người đại diện phần vốn góp của Công ty; 

Không quy định 
 
 
 
 
 
 
 

d. Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch 
chứng khoán và thực hiện công bố thông tin khi thực hiện 
giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật. 

3. 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. 

liên quan và Điều lệ Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị 
có quyền yêu cầu 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 các đơn vị trong 
Công ty.  

3. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại 
Điều lệ Công ty và các nghĩa vụ sau: 

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 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 ba (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. 

 
Bỏ nội dung này 

 

28  Điều 26. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Bỏ Điều này  Bỏ theo cơ cấu Mẫu 
Quy chế quản trị  

29  Không quy định Điều 26. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ 
tịch Hội đồng quản trị 
1. Chủ tịch, Phó 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. 

Bổ sung theo cơ cấu 
Mẫu Quy chế quản trị 
và căn cứ Điều 156 
Luật Doanh nghiệp 
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2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm Tổng 
Giám đốc. 

3. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó 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 mười (10) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị 
miễn nhiệm, bãi nhiệm. 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 Phó Chủ tịch 
Hội đồng quản trị. Trường hợp Phó Chủ tịch Hội đồng quản 
trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện nhiệm vụ của mình thì 
Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng 
quản trị khác thực hiện nhiệm 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. 

30  Không quy định Điều 27. Thù lao và lợi ích khác của 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. 

Bổ sung theo cơ cấu 
Mẫu Quy chế quản trị  
Và căn cứ Điều 28 
Điều lệ Công ty 
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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 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. 

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. 

31  Không quy định Điều 28. Cuộc họp Hội đồng quản trị 
1. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý một (01) lần và 

có thể họp bất thường. 
2. Cuộc họp Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị 

triệu tập khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít 
nhất (01) lần. 

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 năm (05) người 

quản lý khác; 
c. Có đề nghị của ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; 
d. Trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định. 

Bổ sung theo cơ cấu 
Mẫu Quy chế quản trị 
và căn cứ vào Điều 
30 Điều lệ Công ty 
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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 bảy (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. 

32  Điều 27. Thông báo họp Hội đồng quản trị 
1. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các 

thành viên Hội đồng quản trị và các Kiểm soát viên ít nhất 
năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Thành viên Hội 
đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn 
bản, việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng 
văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đó. Thông báo 
họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng 
Việt và phải thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, 
chương trình, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo tài 
liệu cần thiết về những vấn đề được thảo luận và biểu quyết 
tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. 

2. Thông báo mời họp được gửi bằng thư, fax, thư điện tử hoặc 
phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ 
liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị và các Kiểm 
soát viên được đăng ký tại Công ty. 

 

Không quy định 

Điều 29. Thông báo họp Hội đồng quản trị 
1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng 

quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất ba (03) ngày 
làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp Hội đồng quản 
trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo 
đầy đủ thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo 
luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có 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 phải bảo đảm đến được 
địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị 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. 
Thành viên Ban kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng 
quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. 

Sửa đổi, bổ sung theo 
khoản 6, khoản 7 
Điều 157 Luật Doanh 
nghiệp 

33  Điều 28. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị 
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có 

ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên Hội đồng quản 

Điều 30. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị 
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi 

có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên trở lên dự 

Sửa đổi theo khoản 8 
Điều 157 Luật Doanh 
nghiệp 
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trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người 
được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản 
trị chấp thuận. 

2. Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, 
cuộc họp phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy 
(07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp 
triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa 
(1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

họp. 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. 

2. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản 
1 Điều này không đủ số thành viên dự họp theo quy định 
thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày 
kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc 
họp được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên 
Hội đồng quản trị dự họp. 

34  Điều 29. Cách thức biểu quyết 
1. Trừ quy định tại khoản 2 Điều này, mỗi thành viên Hội đồng 

quản trị hoặc người được ủy quyền theo quy định tại khoản 1 
Điều 28 của Quy chế này trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân 
tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết. 

Không quy định 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Không quy định 
 
 
 
 

4. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được 
quy định tại điểm a và điểm b khoản 5 Điều 40 của Điều lệ 
Công ty được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó. 

 

Điều 31. Cách thức biểu quyết 
1. Hội đồng quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại 

cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản. Mỗi thành viên Hội đồng 
quản trị có một (01) phiếu biểu quyết. 

 
2. 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 157 của Luật Doanh nghiệp; 
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 

trong Điều lệ Công ty. 
3. 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 một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được 
mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được 
quy định tại điểm a và điểm b khoản 6 Điều 42 của Điều lệ 
Công ty được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó. 

 
Sửa đổi, bổ sung theo 
quy định tại khoản 9, 
khoản 10 Điều 157 
Luật Doanh nghiệp 
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35  Điều 30. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng 
quản trị 
1. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết 

trên cơ sở đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp tán 
thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang 
bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị 
là phiếu quyết định. 

2. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông 
qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên 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. 

Điều 32. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng 
quản trị 

Nghị quyết, quyết định 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. 
 
Không quy định tại điều này 

Sửa đổi theo quy 
định tại khoản 12 
Điều 157 Luật Doanh 
nghiệp 

36  Điều 31. Biên bản họp Hội đồng quản trị 
1. Các cuộc họp của 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 Anh, có các nội dung chủ yếu sau đây: 

h. Các vấn đề đã được thông qua; 
 
i. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản. 
 

Chủ tọa và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính 
trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng 
quản trị. 
 
 
 
Không quy định 
 
 
2. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong 

cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ chính của Công ty. 
3. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có hiệu lực ngang 

nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản 
tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng 
Việt có hiệu lực áp dụng. 

Điều 33. 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: 

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, f, g và h khoản 1 Điều này 
thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp phải ghi rõ việc 
chủ tọa và thư ký từ chối ký biên bản họp. 

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. 

Sửa đổi, bổ sung theo 
Điều 17 Quy chế 
HĐQT 
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4. 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. 

Không quy định nội dung này 

37  Điều 32. Thông báo nghị quyết Hội đồng quản trị 
Nghị quyết Hội đồng quản trị phải được thông báo cho các 

bên liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty. 

Điều 34. Thông báo nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị 
1.  Các bản sao nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị chỉ 

lưu hành trong nội bộ Công ty trừ trường hợp quy định tại 
khoản 2 dưới đây hoặc trường hợp Hội đồng quản trị quyết 
định cụ thể khác. Đồng thời, bản gốc các nghị quyết này 
được Thư ký Công ty lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

2.  Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị về việc thông 
qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, 
người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên 
quan của Công ty được công bố thông tin cho các cơ quan 
chức năng và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty 
theo đúng quy định pháp luật hiện hành về công bố thông 
tin trên thị trường chứng khoán. 

Sửa đổi, bổ sung theo 
Điều 11 TT 
96/2020/TT-BTC 

38  Điều 33. Cách thức giới thiệu ứng viên Ban kiểm soát Bỏ Điều này Theo cơ cấu Mẫu 
Quy chế quản trị 

39  Điều 34. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên 
Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện 

theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể: 
1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối 

tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy 
định của Luật Doanh nghiệp; 

2. Có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm; 
 
 
3. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ 

nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành 
viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác; 

4. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không nhất 
thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty; 

 

Điều 44. Tiêu chuẩn và điều kiện của Ban kiểm soát  
Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện 

theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể: 
1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 

của Luật Doanh nghiệp; 
 
2. 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; 

3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội 
đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác; 

 
4. Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải 

là cổ đông hoặc người lao động của Công ty; 

Sắp xếp theo cơ cấu 
Mẫu Quy chế quản trị 
và sửa đổi, bổ sung 
theo Điều 169 Luật 
Doanh nghiệp 
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5. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 
6. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán 

độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công 
ty trong ba (03) năm liền trước đó; 

 
7. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán 

viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. 

5. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của 
Công ty; 

6. Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm 
toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài 
chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó; 

7. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp 
luật có liên quan và Điều lệ Công ty. 

40  Điều 35. Cách thức đề cử, ứng cử vào vị trí Kiểm soát viên 
1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên 

tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết 
để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Theo đó: 

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% 
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) 
ứng viên; 

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% 
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai 
(02) ứng viên; 

c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% 
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba 
(03) ứng viên; 

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% 
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn 
(04) ứng viên; 

e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% 
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm 
(05) ứng viên. 

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua 
đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm 
soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức 
đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế 
này. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên 
Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại 
hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử. 

Điều 43. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát 
1.  Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần 

phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định 
tại Điều lệ Công ty có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. 
Việc đề cử người vào Ban kiểm soát thực hiện như sau: 

a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào 
Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ 
đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông; 

b. Căn cứ số lượng thành viên 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 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. 

 
 
 
2.  Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua 

đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy 
định tại khoản 5 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp, Ban 
kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ 
chức 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 giới thiệu thêm ứng 
cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng 

Sắp xếp theo cơ cấu 
Mẫu Quy chế quản trị 
và sửa đổi theo Điều 
7 Mẫu Quy chế BKS 
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cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy 
định của pháp luật. 

41  Không quy định Điều 42. Nhiệm kỳ, số lượng thành viên Ban kiểm soát 
1.  Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty là ba (03) 

thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không 
quá năm (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. 

5.  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 Công ty, 
trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định tiêu chuẩn 
khác cao hơn. 

Bổ sung theo cơ cấu 
Mẫu Quy chế quản trị 
và Điều 4 Mẫu Quy 
chế BKS 

42  Điều 36. Cách thức bầu Kiểm soát viên 
Việc biểu quyết bầu Kiểm soát viên 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 hai (02) 
ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành 
viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong 

Điều 45. Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát  
1. Việc bầu thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền của 

Đại hội đồng cổ đông. 
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 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 

Sắp xếp theo cơ cấu 
Mẫu Quy chế quản trị 
và sửa đổi theo Điều 
8 Mẫu Quy chế BKS 
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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. 

tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên 
trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối 
cùng 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 hoặc Điều lệ Công ty. 

43 F Điều 37. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên 
1. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 
a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 
b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) 

tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 
c. Có đơn từ chức và được chấp thuận. 
2. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 
a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 
b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của 

Kiểm soát viên quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 
Công ty; 

c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 46. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên 
1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát 

trong các trường hợp sau: 
a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên 

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 các trường hợp sau: 
a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 
b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (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. Các trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Sửa đổi theo Điều 9 
Mẫu Quy chế BKS 

44  Điều 38. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm 
soát viên 

Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát 
viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Điều 47. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm 
soát viên 
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 mười (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; 

Sửa đổi theo Điều 10 
Mẫu Quy chế BKS 
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b. Trình độ chuyên môn; 
c. Quá trình công tác; 
d. Các chức danh quản lý 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; 
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. 

45  Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Kiểm soát viên 
 
1. Kiểm soát viên có các quyền theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp, pháp luật liên quan 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 doanh nghiệp khác có 
trách nhiệm cung cấp các thông tin kịp thời và đầy đủ theo 
yêu cầu của Kiểm soát viên. 

2. Kiểm soát viên có trách nhiệm tuân thủ các quy định của 
pháp luật, Điều lệ Công ty và đạo đức nghề nghiệp trong 
thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. 

Điều 41. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, thành viên 
Ban kiểm soát 
2.  Quyền và nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát 
a. Thành viên Ban kiểm soát có các quyền theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp, pháp luật liên quan 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 Công 
ty có trách nhiệm cung cấp các thông tin kịp thời và đầy đủ 
theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát. 

b. Thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm tuân thủ các quy 
định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đạo đức nghề nghiệp 
trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. 

Sắp xếp theo cơ cấu 
Mẫu Quy chế quản trị 
và sửa đổi theo Điều 
287 NĐ 115/2020/NĐ-
CP 

46  Điều 40. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát 
 

Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của 
Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ngoài ra Ban kiểm soát 
có các quyền và nghĩa vụ sau: 
1. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ 

chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài 
chính của Công ty; 

Điều 41. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, thành viên 
Ban kiểm soát 

1.  Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát 
Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại 

Điều 170 của 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 

Sửa đổi theo Điều 
288 NĐ 
155/2020/NĐ-CP 
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2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình; 
3. Giám sát tình hình tài chính Công ty, tính hợp pháp trong các 

hành động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, 
người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm 
soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông; 

4. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi 
phạm Điều lệ Công ty của thành viên Hội đồng quản trị, 
Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, 
phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong 
vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi 
phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả; 

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng 
cổ đông thường niên theo quy định tại 0 của Quy chế này. 

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. 

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 Công ty, Ban 
kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản 
trị trong thời hạn 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. 

f. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình 
Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

g. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 49 
của Quy chế này. 

47  Không quy định Điều 48. Tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Ban 
kiểm soát 
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 

Bổ sung theo cơ cấu 
Mẫu Quy chế quản trị 
và Điều 172 Luật 
Doanh nghiệp  
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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. 

48  Điều 41. Cuộc họp của Ban kiểm soát Bỏ Điều này Theo cơ cấu Mẫu quy 
chế quản trị 

49  CHƯƠNG V 
CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUAN̉ TRỊ 

Điều 42. Thành lập và hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội 
đồng quản trị 

Bỏ Chương này Bỏ cho phù hợp với 
thực tế tại Công ty 
không thành lập các 
tiểu ban thuộc Hội 
đồng quản trị   

50  CHƯƠNG VI 
NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP 

CHƯƠNG V 
TỔNG GIÁM ĐỐC 

Theo Điều 5 Mẫu 
Quy chế quản trị  

51  Không quy định Điều 51. Quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc 
1. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng 

quản trị; 
a. Chủ động tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng 

ngày của Công ty theo mục tiêu, kế hoạch phù hợp với Điều 
lệ Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị 
quyết và quyết định của Hội đồng quản trị, các quy chế và 
quy định nội bộ của Công ty. Khi vắng mặt, Tổng Giám đốc 
ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc hoặc cán bộ quản lý khác 
để điều hành công việc của Công ty và chịu trách nhiệm về 
các công việc được ủy quyền đó; 

b. Được quyền quyết định các biện pháp cần thiết vượt thẩm 
quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp (thiên tai, hỏa 
hoạn, sự cố, dịch bệnh, địch họa); 

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; 

e. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký hợp đồng lao động, 
chấm dứt hợp đồng lao động đối với các chức danh quản lý 
còn lại trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền 
của Hội đồng quản trị; 

Theo Điều 5 Mẫu 
Quy chế quản trị và 
Điều 162 Luật Doanh 
nghiệp 
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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. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát, các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với việc 
thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; 

j. Trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các nội dung 
thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị; 

k. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý 
của Công ty; 

l. Tổ chức xây dựng chiến lược phát triển Công ty; quy hoạch 
phát triển các dự án thuộc lĩnh vực ngành nghề kinh doanh 
của Công ty; xây dựng kế hoạch trung hạn, kế hoạch hằng 
năm của Công ty; xây dựng các phương án huy động và sử 
dụng vốn; chuẩn bị các dự án đầu tư và phân bổ nguồn lực; 
xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực;  

m. Quyết định các hợp đồng vay, cho vay, thuê, cho thuê, hỗ 
trợ vốn và hợp đồng kinh tế khác theo phân cấp hoặc ủy 
quyền của Hội đồng quản trị, trừ trường hợp pháp luật có 
quy định khác; 

n. Có trách nhiệm tạo điều kiện cho các thành viên của cơ 
quan điều hành Công ty thực hiện các nhiệm vụ được giao, 
thực hiện đúng các quyết định của Hội đồng quản trị và 
chiến lược, nhiệm vụ của Công ty; 

o. Thực hiện việc theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với hoạt 
động của các đơn vị thành viên, trực thuộc theo sự phân 
công hoặc được ủy quyền của Hội đồng quản trị;  

p. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều 
lệ Công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và 
các quy chế, quy định nội bộ của Công ty. 

2. Tổng Giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng 
ngày của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều 
lệ Công ty, hợp đồng lao động ký với Công ty và nghị quyết, 
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quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành 
trái với quy định tại khoản này mà gây thiệt hại cho Công 
ty thì Tổng Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật 
và phải bồi thường thiệt hại cho Công ty. 

52  Điều 43. Tiêu chuẩn và điều kiện của người điều hành 
doanh nghiệp 
1. Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc: 
a. Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối 

tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của 
Luật Doanh nghiệp; 

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh 
doanh của Công ty; 

a. Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ trình độ đại học trở lên; 
b. Có thời gian công tác thực tế trong một hoặc các lĩnh vực 

kinh doanh của Công ty ít nhất là ba (03) năm. 
2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Phó Tổng Giám đốc: 
a. Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối 

tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của 
Luật Doanh nghiệp; 

b. Có trình độ chuyên môn trong một hoặc các lĩnh vực kinh 
doanh của Công ty, có năng lực tổ chức chỉ đạo và thực hiện 
các công việc được giao trong lĩnh vực phân công; 

c. Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ trình độ đại học trở lên; 
d. Có thời gian công tác thực tế trong một hoặc các lĩnh vực 

kinh doanh của Công ty ít nhất là ba (03) năm. 
3. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kế toán trưởng: 
a. Không thuộc các đối tượng không được làm kế toán theo 

quy định của Luật Kế toán; 
b. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, 

có ý thức chấp hành pháp luật; 
c. Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ đại học 

trở lên; 
d. Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của 

pháp luật kế toán; 

Điều 51. Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc 
 

Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: 
1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của 

Luật Doanh nghiệp;  
2. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản 

lý Công ty, 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; 

3. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh 
doanh của Công ty. 

Sửa đổi theo Điều 
162 Luật Doanh 
nghiệp 
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e. Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là ba (03) năm. 
4. Người điều hành doanh nghiệp khác theo đề xuất của Tổng Giám 

đốc và quyết định của Hội đồng quản trị vào từng thời điểm. 
5. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm mẫn cán 

để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt 
động và tổ chức. 

53  Điều 44. Bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp 
1. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc: Hội đồng quản trị bổ nhiệm một 

(01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc một người khác làm 
Tổng Giám đốc. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 
năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có 
thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. 

2. Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người 
điều hành doanh nghiệp khác: Hội đồng quản trị bổ nhiệm 
Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành 
doanh nghiệp khác trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc 
phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội 
đồng quản trị quy định. 

3. Việc bổ nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua 
bằng nghị quyết Hội đồng quản trị. 

Điều 52. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc 
1. Công ty có một (01) Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị bổ 

nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người 
khác làm Tổng Giám đốc. 

2. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá năm (05) năm và 
có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

3. Tổng Giám đốc có nhiệm vụ 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. 

Sửa đổi theo Điều 35 
Điều lệ Công ty 

54  Điều 45. Ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh 
nghiệp 

Bỏ Điều này Theo cơ cấu Mẫu 
Quy chế quản trị  

55  Điều 46. Quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc Bỏ Điều này Theo cơ cấu Mẫu 
Quy chế quản trị  

56  Điều 47. Các trường hợp miễn nhiệm người điều hành 
doanh nghiệp 
1. Người điều hành doanh nghiệp bị miễn nhiệm trong các 

trường hợp theo quy định tại Điều lệ Công ty và hợp đồng 
lao động đã ký kết. 

2. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm người điều hành doanh 
nghiệp trong các trường hợp sau: 

a. Do nhu cầu công tác, điều chuyển, luân chuyển cán bộ; 
b. Sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục công tác; 

Điều 53. Miễn nhiệm Tổng Giám đốc 
Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi có 

đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp 
tán thành và bổ nhiệm một Tổng giám đốc mới thay thế. 

Theo khoản 5 Điều 
35 Điều lệ Công ty 
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c. Không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm nội quy, quy chế 
của Công ty, vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức cách 
chức hoặc buộc phải chấm dứt hợp đồng lao động; 

d. Có đơn xin từ chức. 
57  Điều 48. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành 

doanh nghiệp 
Sau khi có quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều 

hành doanh nghiệp, Công ty có trách nhiệm thông báo trong nội 
bộ Công ty và công bố thông tin theo quy định của pháp luật và 
Điều lệ Công ty. 

Điều 54. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc 
1. Công ty phải thực hiện công bố thông tin về việc bổ nhiệm, 

miễn nhiệm Tổng Giám đốc cho các cơ quan chức năng và 
đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 
hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm có thông báo về việc 
bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty. 

2. Công ty phải gửi cho Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, Sở 
giao dịch chứng khoản nơi Công ty niêm yết, đăng ký giao 
dịch bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới theo quy 
định của pháp luật. 

Sửa đổi theo Điều 11 
TT 96/2020/TT-BTC 

58  Không quy định Điều 55. Tiền lương và lợi  ích khác của Tổng Giám đốc 
1. Công ty có quyền trả lương, thưởng cho Tổng Giám đốc 

theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. 
2. Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và 

thưởng của Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định. 
3. Tiền lương của Tổng Giám đốc 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. 

Bổ sung theo cơ cấu 
Mẫu Quy chế quản trị 
và Điều 163 Luật 
Doanh nghiệp 

59  Điều 49. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban 
kiểm soát 
1. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong mối quan hệ phối 

hợp với Ban kiểm soát: 
a. Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng 

quản trị và các tài liệu kèm theo phải được gửi đến Ban 
kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối 
với thành viên Hội đồng quản trị; 

 
 

Điều 56. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban 
kiểm soát 

1. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong mối quan hệ phối 
hợp với Ban kiểm soát: 

a. 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: 
- Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội 

đồng quản trị và tài liệu kèm theo; 
- Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội 

đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; 

Sửa đổi, bổ sung theo 
Điều 11, Điều 12 
Mẫu Quy chế BKS  
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2. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong mối quan hệ phối hợp 

với Hội đồng quản trị: 
b. Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có 

quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị (cùng lúc yêu 
cầu Tổng Giám đốc và đại diện công ty kiểm toán độc lập) 
tham dự và trả lời các vấn đề mà Ban kiểm soát quan tâm; 

c. Kiến nghị Hội đồng quản trị các 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; 

d. Cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của Ban kiểm soát phải có 
kết luận bằng văn bản (không trễ hơn mười lăm (15) ngày 
làm việc kể từ ngày kết thúc) gửi cho Hội đồng quản trị để 
có thêm cơ sở giúp Hội đồng quản trị trong công tác quản 
lý Công ty. Tùy mức độ và kết quả của cuộc kiểm tra, Ban 
kiểm soát cần phải bàn bạc thống nhất với Hội đồng quản 
trị trước khi báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp 
không thống nhất quan điểm thì Ban kiểm soát được quyền 
bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản và Trưởng Ban kiểm soát 
có trách nhiệm báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất; 

Không quy định 

- Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị 
hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành. 

2. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong mối quan hệ phối hợp 
với Hội đồng quản trị: 

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 mà Ban kiểm soát cần được làm rõ; 

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

e. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại 
khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực 
hiện kiểm tra trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm (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. 

g. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Hội đồng 
quản trị; 

h. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội 
đồng quản trị; 

i. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật 
của thành viên Hội đồng quản trị; 

j. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị; 
k. 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; 

l. Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản 
trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. 
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60  Điều 50. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và 
Tổng Giám đốc 
1. Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, người 

điều hành doanh nghiệp khác cung cấp các thông tin, tài liệu 
về tình hình tài chính, hoạt động của Công ty và của các đơn 
vị trong Công ty. Hội đồng quản trị 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. 

Không quy định 

Điều 57. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và 
Tổng Giám đốc 
1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám 

đốc cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, 
hoạt động của Công ty và của các đơn vị trong Công ty. Hội 
đồng quản trị 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. 

6. Hội đồng quản trị không can thiệp vào công việc điều hành 
kinh doanh cụ thể hàng ngày của Tổng Giám đốc. Các thành 
viên Hội đồng quản trị có thể phối hợp với Tổng Giám đốc 
và/hoặc các Phó Tổng Giám đốc trong việc điều hành thực 
hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị có liên 
quan đến những lĩnh vực công việc đã được Hội đồng quản 
trị phân công phụ trách. Thành viên Hội đồng quản trị phối 
hợp với Tổng Giám đốc và/hoặc các Phó Tổng Giám đốc 
trong công tác điều hành thực hiện nghị quyết, quyết định 
của Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả phối 
hợp điều hành đó với Hội đồng quản trị. 

8. Tổng Giám đốc có quyền chủ động tổ chức điều hành hoạt 
động kinh doanh hằng ngày của Công ty theo mục tiêu, kế 
hoạch phù hợp với Điều lệ Công ty, các nghị quyết của Đại 
hội đồng cổ đông, các quy chế nội bộ của Công ty, nghị 
quyết và quyết định của Hội đồng quản trị. 

Sửa đổi theo Điều 21 
Quy chế HĐQT 

61  Điều 51. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Tổng 
Giám đốc 
2. 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 và đại diện công ty kiểm toán độc lập) 
tham dự và trả lời các vấn đề mà Kiểm soát viên quan tâm. 

 
Không quy định 
 
 
 

Điều 58. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Tổng 
Giám đốc 
2. 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 và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp 
thuận) tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ. 

 
7. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật 

của Tổng giám đốc trong các hoạt động. 

Sửa đổi, bổ sung theo 
Điều 11, Điều 12 
Mẫu Quy chế BKS 
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Không quy định 8. Thành viên Ban kiểm soát viên có quyền tham dự các cuộc 
họp của Ban Tổng Giám đốc, có quyền thảo luận nhưng 
không được biểu quyết. 

62  Không quy định Điều 59. Báo cáo của Tổng giám đốc đối với Hội đồng quản 
trị và Ban kiểm soát 
1. Tổng giám đốc 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 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 đổi tượng đó theo 
quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

2. Ngoài trách nhiệm nêu tại khoản 1 Điều này, Tổng Giám 
đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm 
soát trong các trường hợp sau: 

a. Các giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên Hội 
đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc là 
thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong 
thời gian ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; 

b. Các giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó người có 
liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 
kiểm soát, Tổng Giám đốc là thành viên Hội đồng quản trị, 
Tổng Giám đốc hoặc cổ đông lớn. 

3. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 
có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo về việc thực hiện 
các quyền, nghĩa vụ được giao. 

Bổ sung theo Điều 291 
NĐ 155/2020/NĐ-CP 
 
 
 
 
 
 

Bổ sung theo Điều 299 
NĐ 155/2020/NĐ-CP 

63  Điều 52. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát 
giữa các thành viên Hội đồng quản trị, các Kiểm soát viên và 
Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên 
1. Các thành viên Hội đồng quản trị, các Kiểm soát viên và 

Tổng Giám đốc thường xuyên trao đổi trong công việc và 
cung cấp thông tin qua lại theo tinh thần hợp tác, hỗ trợ, tạo 
thuận lợi cho công việc của các thành viên theo đúng quy 
định tại Điều lệ Công ty, quy chế làm việc và kế hoạch hành 
động chung. 

Điều 60. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa 
các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và 
Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên 
1. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát 

và Tổng Giám đốc thường xuyên trao đổi trong công việc 
và cung cấp thông tin qua lại theo tinh thần hợp tác, hỗ trợ, 
tạo thuận lợi cho công việc của các thành viên theo đúng 
quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế làm việc và kế hoạch 
hành động chung. 

Sửa đổi tên gọi thành 
viên Ban kiểm soát 
cho phù hợp quy định 
Luật Doanh nghiệp 
và ý nghĩa tại quy 
định này. 
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2. Các thành viên Hội đồng quản trị, các Kiểm soát viên và 
Tổng Giám đốc phối hợp cùng nhau trong việc thực hiện 
các nghị quyết của Hội đồng quản trị liên quan đến việc 
điều hành và hoạt động của Công ty. Các thành viên phải 
giám sát lẫn nhau trong quá trình thực hiện nghị quyết của 
Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. 

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát 
viên và Tổng Giám đốc phối hợp cùng nhau trong việc thực 
hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị liên quan đến 
việc điều hành và hoạt động của Công ty. Các thành viên 
phải giám sát lẫn nhau trong quá trình thực hiện nghị quyết 
của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. 

64  Điều 53. Đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng 
đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng 
Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác 
1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám 

đốc và người điều hành doanh nghiệp khác có thành tích 
trong việc quản trị, điều hành Công ty và các nhiệm vụ khác 
được giao sẽ được xem xét, khen thưởng theo quy định của 
pháp luật, Điều lệ Công ty và Công ty. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức đánh giá mức độ hoàn 
thành nhiệm vụ phân công của từng thành viên Hội đồng 
quản trị và Tổng Giám đốc. Trưởng Ban kiểm soát tổ chức 
đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phân công của từng 
Kiểm soát viên. 

3. Tổng Giám đốc chủ trì công tác đánh giá người điều hành 
doanh nghiệp khác từ cấp Phó Tổng Giám đốc trở xuống 
căn cứ theo các quy chế, quy định của Công ty và kết quả 
hoạt động hàng năm của Công ty và từng phòng ban để đánh 
giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. 

4. Khen thưởng: 
a. Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: ngân 

sách khen thưởng thực hiện theo nghị quyết của Đại hội 
đồng cổ đông Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban 
Kiểm soát thực hiện phân bổ nguồn khen thưởng theo kết 
quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phân công của 
từng thành viên; 

Điều 61. Đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng 
đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng 
Giám đốc và người điều hành Công ty khác 
1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và 

Tổng Giám đốc và người điều hành Công ty khác có thành tích 
trong việc quản trị, điều hành Công ty và các nhiệm vụ khác 
được giao sẽ được xem xét, khen thưởng theo quy định của 
pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế khác của Công ty. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức đánh giá mức độ hoàn 
thành nhiệm vụ phân công của từng thành viên Hội đồng 
quản trị và Tổng Giám đốc. Trưởng Ban kiểm soát tổ chức 
đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phân công của từng 
thành viên Ban kiểm soát. 

Bỏ nội dung 
 
 
 
 
3. Khen thưởng: 
a. Đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát: ngân sách khen thưởng thực hiện theo nghị quyết của 
Đại hội đồng cổ đông Công ty. Thành viên Hội đồng quản 
trị, Ban kiểm soát thực hiện phân bổ nguồn khen thưởng 
theo kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phân 
công của từng thành viên; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bỏ cho phù hợp quy 
định tại Chương V 
quy định về Tổng 
Giám đốc 
 
 
Sửa đổi tên gọi thành 
viên Ban kiểm soát 
cho phù hợp quy định 
của Luật Doanh 
nghiệp  

65  Điều 54. Đánh giá hàng năm đối với hoạt động kỷ luật đối 
với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng 
Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác 

Điều 62. Đánh giá hàng năm đối với hoạt động kỷ luật đối 
với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát 
và Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác 

Sửa đổi tên gọi thành 
viên Ban kiểm soát 
cho phù hợp quy định 
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1. Hàng năm, căn cứ vào đánh giá kết quả thực hiện hoạt động 
kinh doanh để xác định mức độ và hình thức kỷ luật theo quy 
định của pháp luật và Công ty. Thành viên Hội đồng quản 
trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người điều hành 
doanh nghiệp khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực 
và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự 
mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về 
những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám 
đốc và người điều hành doanh nghiệp khác khi thực hiện 
nhiệm vụ mà có hành vi vi phạm pháp luật và quy định của 
Công ty thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử 
phạt hành chính, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy 
định của pháp luật. Trường hợp gây thiệt hại đến lợi ích của 
Công ty, cổ đông thì bồi thường theo quy định của pháp luật. 

1. Hàng năm, căn cứ vào đánh giá kết quả thực hiện hoạt động 
kinh doanh để xác định mức độ và hình thức kỷ luật theo quy 
định của pháp luật và Công ty. Thành viên Hội đồng quản 
trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều 
hành Công ty khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực 
và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự 
mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về 
những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 
Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác khi 
thực hiện nhiệm vụ mà có hành vi vi phạm pháp luật và quy 
định của Công ty thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý 
kỷ luật, xử phạt hành chính, hoặc truy cứu trách nhiệm hình 
sự theo quy định của pháp luật. Trường hợp gây thiệt hại 
đến lợi ích của Công ty, cổ đông thì bồi thường theo quy 
định của pháp luật. 

của Luật Doanh 
nghiệp 

66  CHƯƠNG VIII 
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUAN̉ TRỊ CÔNG TY 

Không quy định thành một chương riêng mà quy định thành 
các điều khoản thuộc Chương III - Hội đồng quản trị do Người 
phụ trách quản trị Công ty là bộ phận hỗ trợ trực thuộc Hội 
đồng quản trị 

Sắp xếp theo cơ cấu 
Mẫu Quy chế quản trị 
và phù hợp với quy 
định tại Điều 31 Điều 
lệ Công ty 

67  Điều 55. Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 
Khi trở thành công ty niêm yết, Hội đồng quản trị phải bổ 

nhiệm ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công 
ty để hỗ trợ hoạt động quản trị Công ty được tiến hành một cách 
có hiệu quả. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm 
làm Thư ký Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 
Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng 
quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm. 

Điều 36. Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 
Hội đồng quản trị phải bổ nhiệm ít nhất một (01) người làm 

Người phụ trách quản trị Công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị 
Công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Người phụ trách 
quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty theo 
quy định của Luật Doanh nghiệp. Nhiệm kỳ của Người phụ 
trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là 
năm (05) năm. 

Sửa đổi theo Điều 31 
Điều lệ Công ty 

68  Điều 56. Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị công ty 
Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu 

chuẩn sau: 
1. Có hiểu biết về pháp luật; 
2. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập 

đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty; 

Điều 38. Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị công ty 
Người phụ trách quản trị Công ty phải đáp ứng các tiêu 

chuẩn sau: 
Không quy định 
1. 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; 

Sửa đổi, bổ sung theo 
khoản 2 Điều 31 
Điều lệ Công ty 
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3. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ 
Công ty và quyết định của Hội đồng quản trị. 

2. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ 
Công ty và quyết định của Hội đồng quản trị. 

69  Điều 57. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị 
công ty 
6. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội 

đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội 
đồng quản trị và Kiểm soát viên; 

Không quy định 

Điều 38. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị 
công ty 
6. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội 

đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội 
đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; 

9. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan; 

Bổ sung theo khoản 3 
Điều 31 Điều lệ Công 
ty 

70  Điều 58. Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản 
trị công ty 

Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản 
trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định của pháp 
luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm 
Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm. 

Điều 39. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Người phụ 
trách quản trị công ty 
1. Người phụ trách quản trị Công ty bị miễn nhiệm trong các 

trường hợp sau đây: 
a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Người phụ trách 

quản trị công ty; 
b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 
c. Trường hợp khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công 

ty (nếu có). 
2. Người phụ trách quản trị công ty có thị bị bãi nhiệm theo 

quyết định của Hội đồng quản trị. 

Quy định chi tiết để 
thực thi và tương tự 
như các quy định bổ 
nhiệm, miễn nhiệm 
Tổng Giám đốc và 
người quản lý khác. 

71  Điều 59. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người 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 thông báo trong 
nội bộ Công ty và công bố thông tin theo quy định của pháp 
luật và Điều lệ Công ty. 

Điều 40. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm 
Người phụ trách quản trị công ty 
1. Công ty phải thực hiện công bố thông tin về việc bổ nhiệm, 

miễn nhiệm, bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 
cho các cơ quan chức năng và đăng trên trang thông tin điện 
tử của công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ 
thời điểm có thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi 
nhiệm Người phụ trách quản trị công ty. 

2. Công ty phải gửi cho Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, Sở 
giao dịch chứng khoán nơi Công ty niêm yết, đăng ký giao 
dịch Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới theo quy 
định của pháp luật. 

Sửa đổi, bổ sung theo 
Điều 11 TT 
96/2020/TT-BTC 

72  Điều 60. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về 
quyền lợi của người quản lý doanh nghiệp 

Điều 63. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về 
quyền lợi của người quản lý Công ty 

Sửa đổi, bổ sung theo 
Điều 291 Nghị định 
155 
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1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám 
đốc và người điều hành doanh nghiệp khác phải công khai 
các lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ 
Công ty. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám 
đốc, người điều hành doanh nghiệp khác và những người 
có liên quan của các thành viên này không được sử dụng 
những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá 
nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám 
đốc và người điều hành doanh nghiệp khác có nghĩa vụ 
thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao 
dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm 
quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính 
thành viên đó hoặc với những người có liên quan của thành 
viên đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch 
của các đối tượng nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc 
Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải công bố thông 
tin các quyết định 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 pháp luật 
và Điều lệ Công ty. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám 
đốc, người điều hành doanh nghiệp khác và những người 
có liên quan của các thành viên này 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. 

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 liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các 
văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty. 

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 
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 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch 
giữa Công ty, công ty con, công ty 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. Đối với các giao dịch nêu trên 
do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp 
thuận, Công ty phải 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 Công ty. 

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 các thông tin để 
thực hiện các giao dịch có liên quan. 

73  Điều 61. Giao dịch với người có liên quan 
2. Công ty được quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để 

ngăn ngừa những người có liên quan can thiệp vào hoạt 
động của Công ty và gây tổn hại cho lợi ích của Công ty 
thông qua việc kiểm soát các giao dịch, mua bán, giá cả 
hàng hóa và dịch vụ của Công ty. 

Điều 64. Giao dịch với người có liên quan 
2. Công ty được quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để 

ngăn ngừa cổ đông và những người có liên quan tiến hành 
các giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản hoặc các nguồn lực 
khác của Công ty. 

 

Sửa đổi theo Điều 292 
NĐ 155/2020/NĐ-CP 
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3. Công ty được quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để 
ngăn ngừa cổ đông và những người có liên quan tiến hành 
các giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản hoặc các nguồn lực 
khác của Công ty. 

Không quy định 

74  Điều 62. Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp 
và người có liên quan của các đối tượng này 
1. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho 

cổ đông là cá nhân và người có liên quan của cổ đông đó là 
cá nhân. 

2. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho 
cổ đông là tổ chức và người có liên quan của cổ đông đó là 
cá nhân, trừ truờng hợp cổ đông là công ty con trong trường 
hợp công ty con là các công ty không có cổ phần, phần vốn 
góp Nhà nước nắm giữ đã thực hiện góp vốn, mua cổ phần 
của Công ty truớc ngày 01/07/2015 theo quy định tại khoản 
6 Điều 16 của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 
19/10/2015 của Chính phủ. 

3. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho 
người có liên quan của cổ đông là tổ chức, trừ trường hợp 
Công ty và tổ chức là người có liên quan của cổ đông là các 
công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động 
theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ – công ty con, tập 
đoàn kinh tế và giao dịch này phải được Hội đồng quản trị 
chấp thuận theo quy định tại Điều lệ Công ty. 

4. Trừ trường hợp các giao dịch được Đại hội đồng cổ đông 
chấp thuận, Công ty không được thực hiện giao dịch sau: 

a. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng 
quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành 
doanh nghiệp khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan 
của các đối tượng này, trừ trường hợp Công ty và tổ chức 
có liên quan đến cổ đông là các công ty trong cùng tập đoàn 
hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm 
công ty mẹ – công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật 
chuyên ngành có quy định khác; 

Điều 65. Giao dịch với cổ đông, người quản lý Công ty và 
người có liên quan của các đối tượng này 
1. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho 

cổ đông là cá nhân và người có liên quan của cổ đông đó là 
cá nhân. 

2. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho 
cổ đông là tổ chức và người có liên quan của cổ đông đó là 
cá nhân, trừ trường hợp cổ đông là công ty con trong trường 
hợp công ty con là các công ty không có cổ phần, phần vốn 
góp Nhà nước nắm giữ đã thực hiện góp vốn, mua cổ phần 
của Công ty truớc ngày 01 tháng 7 năm 2017. 

 
 
3. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho 

người có liên quan của cổ đông là tổ chức, trừ trường hợp Công 
ty và tổ chức là người có liên quan của cổ đông là các công ty 
trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm 
công ty, bao gồm công ty mẹ – công ty con, tập đoàn kinh tế 
và giao dịch này phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội 
đồng quản trị chấp thuận theo quy định tại Điều lệ Công ty. 

4. Công ty chỉ được thực hiện các giao dịch sau đây khi đã 
được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận: 

a. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng 
quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người 
quản lý khác không phải là cổ đông và và những cá nhân, 
tổ chức có liên quan của các đối tượng này.  
Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức 
có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 
Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác mà 
công ty đại chúng và tổ chức đó là các công ty trong cùng 
tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, 

Sửa đổi theo Điều 293 
NĐ 155/2020/NĐ-CP 
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b. Giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch từ 35% trở lên tổng 
giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công 
ty với một trong các đối tượng sau: 
- Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng 

Giám đốc, người điều hành doanh nghiệp 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 159 của Luật Doanh nghiệp. 

bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội 
đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy 
định tại Điều lệ Công ty; 

b. Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi 
trên báo cáo tài chính gần nhất 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 theo 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 159 của Luật Doanh nghiệp. 

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. 

75  Điều 64. Nghĩa vụ công bố thông tin 
1. Công ty có nghĩa vụ công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời 

thông tin định kỳ và bất thường về tình hình hoạt động sản 
xuất kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị Công ty cho 
cổ đông và công chúng. Công ty phải công bố đầy đủ, chính 
xác và kịp thời các thông tin khác nếu các thông tin đó có 
khả năng ảnh hưởng đến giá chứng khoán và ảnh hưởng đến 
quyết định của cổ đông và nhà đầu tư. Thông tin và cách 
thức công bố thông tin được thực hiện theo quy định của 
pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế công bố thông tin. 

2. Việc công bố thông tin được thực hiện bảo đảm cổ đông và 
công chúng có thể tiếp cận công bằng. Ngôn ngữ trong công 
bố thông tin cần rõ ràng, dễ hiểu và tránh gây hiểu lầm cho 
cổ đông và nhà đầu tư. 

Điều 67. Nghĩa vụ công bố thông tin 
1. Công ty có nghĩa vụ công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời 

thông tin định kỳ và bất thường thoe quy định của pháp luật 
chứng khoán về công bố thông tin cho cổ đông và công 
chúng đầu tư. Công ty phải công bố đầy đủ, chính xác và 
kịp thời các thông tin khác nếu các thông tin đó có khả năng 
ảnh hưởng đến giá chứng khoán và ảnh hưởng đến quyết 
định của cổ đông và nhà đầu tư.  

2. Cách thức công bố thông tin được thực hiện theo quy định 
của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo cổ đông và 
công chúng đầu tư được tiếp cận một cách công bằng. Ngôn 
ngữ trong công bố thông tin cần rõ ràng, dễ hiểu và tránh 
gây hiểu lầm cho cổ đông và công chúng đầu tư. 
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76  Điều 65. Công bố thông tin về mô hình tổ chức quản lý Công ty Điều 68. Báo cáo và công bố thông tin về mô hình tổ chức 
quản lý và hoạt động Công ty 
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1. Công ty phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở 
giao dịch chứng khoán và công bố thông tin về mô hình tổ 
chức quản lý và hoạt động Công ty theo quy định của pháp 
luật và Điều lệ Công ty. 

2. Trong trường hợp Công ty thay đổi mô hình hoạt động, 
Công ty phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở 
giao dịch chứng khoán và công bố thông tin trong vòng hai 
mươi bốn (24) giờ kể từ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết 
định thay đổi mô hình. 

Công ty phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở 
giao dịch chứng khoán và công bố thông tin về mô hình tổ chức 
quản lý và hoạt động trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể 
từ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định thay đổi. 

77  Điều 66. Công bố thông tin về quản trị Công ty 
1. Công ty phải công bố thông tin về tình hình quản trị Công 

ty trong các kỳ Đại hội đồng cổ đông hàng năm, trong báo 
cáo thường niên của Công ty theo quy định của pháp luật 
và Điều lệ Công ty. 

2. Công ty có nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin định kỳ 
về tình hình quản trị Công ty theo quy định của pháp luật 
và Điều lệ Công ty khi trở thành công ty niêm yết. 

Điều 69. Báo cáo và công bố thông tin về quản trị Công ty 
1. Công ty phải công bố thông tin về tình hình quản trị Công 

ty trong các kỳ 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. 

2. Công ty có nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin về tình 
hình quản trị Công ty định kỳ sáu (06) tháng theo quy định 
của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin. 
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78  Điều 67. Công bố thông tin về thu nhập của Tổng Giám đốc 
Tiền lương của Tổng giám đốc và người điều hành doanh 

nghiệp khác phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo 
tài chính hàng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng 
cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

Điều 70. Công bố thông tin về thu nhập của thành viên Hội 
đồng quản trị, Tổng Giám đốc 

Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương 
của Tổng Giám đốc và người quản lý khác phải được thể hiện 
thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty 
và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 
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79  Điều 68. Trách nhiệm về báo cáo và công bố thông tin của 
thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Tổng 
Giám đốc 

Ngoài các trách nhiệm theo quy định tại Điều 60 của Quy 
chế này, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Tổng 
Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm 
soát trong các trường hợp sau: 
1. Các giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó các thành 

viên nêu trên là thành viên sáng lập hoặc là thành viên Hội 
đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong thời gian ba (03) năm 
gần nhất trước thời điểm giao dịch; 

Điều 71. Trách nhiệm về báo cáo và công bố thông tin của 
thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và 
Tổng Giám đốc 

Ngoài các trách nhiệm theo quy định tại Quy chế này, thành 
viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám 
đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 
trong các trường hợp sau: 
1. Các giao dịch giữa Công ty với công ty mà các đối tượng  

trên là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh 
nghệp trong thời hạn ba (03) năm gần nhất trước thời điểm 
giao dịch; 
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2. Các giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó người có 
liên quan của các thành viên nêu trên là thành viên Hội đồng 
quản trị, Tổng Giám đốc hoặc cổ đông lớn. 

2. Các giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó người có 
liên quan của các đối tượng nêu trên là thành viên Hội đồng 
quản trị, Tổng Giám đốc hoặc cổ đông lớn. 

80  Điều 69. Tổ chức công bố thông tin 
1. Công ty phải xây dựng và ban hành quy chế về công bố 

thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật. 
2. Công ty phải có ít nhất một nhân viên công bố thông tin. 

Nhân viên công bố thông tin có trách nhiệm sau: 
a. Công bố các thông tin của Công ty với công chúng đầu tư 

theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; 
b. Công khai tên, số điện thoại làm việc để cổ đông liên hệ. 

Điều 72. Tổ chức công bố thông tin 
1. Công ty phải xây dựng và ban hành quy chế về công bố 

thông tin của Công ty theo quy định tại Luật Chứng khoán 
và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

2. Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền 
công bố thông tin có trách nhiệm sau: 

a. Công bố các thông tin của Công ty với công chúng đầu tư 
theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; 

b. Công khai tên, số điện thoại làm việc để cổ đông liên hệ. 
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81  Điều 71. Hiệu lực và điều khoản thi hành 
1. Quy chế này gồm 12 chương 71 điều được Đại hội đồng cổ 

đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op nhất 
trí thông qua ngày 26/04/2019 tại Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2019 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn 
của Quy chế này. 

 
 
 
3. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc 

và người điều hành doanh nghiệp khác chịu trách nhiệm thi 
hành Quy chế này. 

Điều 74. Hiệu lực và điều khoản thi hành 
1. Quy chế này gồm 10 chương 74 điều được Đại hội đồng cổ 

đông Công ty nhất trí thông qua ngày ....../....../2021 tại Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và cùng chấp thuận 
hiệu lực toàn văn của Quy chế này. Quy chế này thay thế cho 
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ 
đông Công ty nhất trí thông qua ngày 26/4/2019. 

3. Quy chế này được lập thành ba (03) bản, có giá trị như nhau 
và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

4. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc 
và người quản lý khác chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này. 

Sửa đổi theo Nghị 
quyết Đại hội đồng 
cổ đông thường niên 
năm 2021. 
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DỰ THẢO 



Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 

Trang 1 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
SÀI GÒN CO.OP 

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

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2021 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP 

Căn cứ 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; 
Căn cứ 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; 
Căn cứ 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; 
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính 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; 
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op ngày .... tháng .... năm 2021; 
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op 
số ....../2021/NQ/ĐHĐCĐ ngày ..... tháng ..... năm 2021; 
Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu 
tư Phát triển Sài Gòn Co.op bao gồm các nội dung sau: 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1.  Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (“Quy chế”) Công ty Cổ 

phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (“Công ty”) 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 Công ty. 

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. 



Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 

Trang 2 

Chương II 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 
Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị 
1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền 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 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 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 ba (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. 

Điều 4. Quyền được 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 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 do Điều lệ Công ty quy định. 

Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 
1. Hội đồng quản trị của Công ty có từ năm (05) đến bảy (07) thành viên. Nhiệm kỳ của 

thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm 
kỳ không hạn chế.  

2. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số 
thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.  

3. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 
4. 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, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác. 
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Điều 6. 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: 

1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp; 
2. 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, trừ 
trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác; 

3. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị 
của công ty khác; 

4. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty. 
Điều 7. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 
1. Chủ tịch, Phó 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. Thay mặt Hội đồng quản trị hoặc ủy quyền cho các thành viên khác trong Hội đồng 

quản trị ký tất cả các nghị quyết, quyết định và văn bản khác của Hội đồng quản trị 
sau khi có sự thống nhất của đa số thành viên Hội đồng quản trị đối với các vấn đề 
thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị; 

d. Phân công cho các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ thuộc chức năng 
quản trị của Công ty; theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ các thành viên Hội đồng quản trị trong 
quá trình thực hiện nhiệm vụ quản trị của Công ty; 

e. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 
f. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 
g. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 
h. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

4. Trường hợp Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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 
mười (10) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. 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 Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp Phó Chủ 
tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện nhiệm vụ của mình thì Chủ tịch 
Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác thực hiện nhiệm 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 
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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. 

5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm Thư ký Công ty. Thư ký 
Công ty có các quyền và nghĩa vụ sau: 
a. Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép 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. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 
Điều 8. 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 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 sau (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 của 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 (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 sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một 
phần ba (1/3); 

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 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 
1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một 

tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ Công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng 
quản trị. Trường hợp Điều lệ Công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào 
Hội đồng quản trị thực hiện như sau: 
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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; 

b. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, 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. 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 và các cổ đông khác đề cử. 

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không 
đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp, Hội 
đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức 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 giới thiệu 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 Điều lệ Công ty không quy định khác, 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 
hai (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. 

4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông 
quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu. 

Điều 10. 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 mười (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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g. Công ty đại chúng 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. 

 
Chương III 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 
Điều 11. 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; 
e. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 của 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. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi 

trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, ngoại trừ các trường hợp Hội đồng quản 
trị phân cấp thẩm quyền trong các quy chế, quy định nội bộ của Công ty; 

i. 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 
và 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 của Luật Doanh 
nghiệp. Việc thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác 
có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của 
Công ty thuộc thẩm quyền theo phân cấp tại các quy chế, quy định nội bộ của Công ty; 

j. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản 
trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám 
đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty; quyết định tiền lương, thù 
lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy 
quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu tại công ty trách nhiệm hữu hạn 
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một thành viên, 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; quyết định ban hành Quy 
chế về công bố thông tin của Công ty; 

r. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc; 
s. Đình chỉ các quyết định của Tổng Giám đốc, các người đại diện theo ủy quyền tham 

gia các công ty con, công ty liên doanh liên kết trái với nghị quyết, quyết định của 
Hội đồng quản trị, vượt thẩm quyền (ngoại trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 
4 Điều 34 Điều lệ Công ty) hoặc vi phạm pháp luật; 

t. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định 
pháp luật và Điều lệ Công ty khi được Đại hội đồng cổ đông trao quyền hợp pháp; 

u. 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 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. 

4. 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 12. 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 mười hai (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: 
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- 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 của Luật 
Doanh nghiệp. 

2. 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 mười lăm (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. 

Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ 
đông bất thường 

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, 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 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 sáu mươi (60) 

ngày kể từ ngày 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 tại Điều lệ Công ty hoặc trong thời hạn ba mươi 
(30) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 của Điều này; 
3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: 

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

danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên 
Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát; 

f. Xác định thời gian và địa điểm họp; 
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g. Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật Doanh nghiệp; 
h. Các công việc khác phục vụ cuộc họp. 

 
Chương IV 

CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 
Điều 14. Cuộc họp Hội đồng quản trị 
1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng 

quản trị trong thời hạn bảy (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 
một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý một (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 năm (05) người quản lý khác; 
c. Có đề nghị của ít nhất hai (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 bảy (07) 
ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 của 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 ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác 
định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. 
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 ba phần tư (3/4) tổng số thành viên 

trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không 
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đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy 
(07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành 
nếu có hơn (1/2) 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 của 

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 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 
một (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 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. 

13. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền quyết định việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản 
trị bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

Điều 15. 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; 
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 khoản 2 

của Điều này. 
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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 của Điều này thì biên bản này có hiệu lực. 
Biên bản họp phải ghi rõ việc chủ tọa và thư ký từ chối ký biên bản họp. 

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. 

Điều 16. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 
1. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền quyết định việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản 

trị bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị khi không 
thể triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2. Thư ký Công ty chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, các tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung 
xin ý kiến. Phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo có thể được gửi bằng fax, thư 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 đã được đăng ký tại Công ty. 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 
a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 
b. Mục đích lấy ý kiến; 
c. Họ, tên và địa chỉ liên lạc của thành viên Hội đồng quản trị; 
d. Vấn đề cần lấy ý kiến; 
e. Phương án biểu quyết, bao gồm: tán thành, không tán thành và không có ý kiến; 
f. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty; 
g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị và gửi 
về Công ty theo quy định. 

5. Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý 
kiến là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham 
gia biểu quyết. 

6. Thư ký Công ty thực hiện kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự giám sát của 
tối thiểu một thành viên Hội đồng quản trị. 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; 
c. Tổng số phiếu biểu quyết gửi đi, tổng số phiếu biểu quyết thu về, số phiếu biểu quyết 

hợp lệ, số phiếu biểu quyết không hợp lệ. Biên bản phải có phụ lục danh sách thành 
viên Hội đồng quản trị đã tham gia biểu quyết; 
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d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề 
được xin ý kiến; 

e. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người phụ trách kiểm phiếu, người 
giám sát. 

7. Thư ký Công ty tham gia vào việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 
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. 

8. Biên bản kiểm phiếu kèm quyết định của Hội đồng quản trị thông qua dựa trên kết quả 
kiểm phiếu phải được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị trong thời hạn mười (10) 
ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. 

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

10. Quyết định được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành bằng văn bản của đa số thành viên 
Hội đồng quản trị. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến thành viên Hội 
đồng quản trị bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Hội 
đồng quản trị. 

 
Chương V 

BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH 
 
Điều 17. 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; 
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 ba mươi (30) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội 
đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ Công ty không có quy định khác. 

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 mười (10) 
ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ Công 
ty không quy định thời hạn khác dài hơn. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được quyền 
tra cứu sổ sách và hồ sơ của Công ty theo quy định tại Điều 44 của Điều lệ Công ty. 

Điều 18. Thù lao, thưởng 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. 
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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 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. 

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 19. 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 bảy (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 bảy (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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Chương VI 
MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 
Điều 20. 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 21. Mối quan hệ với ban điều hành 
1. 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 hỗ trợ, kiểm tra, giám sát thực 
hiện các nghị quyết. 

2. Hội đồng quản trị không can thiệp vào công việc điều hành kinh doanh cụ thể hàng ngày 
của Tổng Giám đốc. Các thành viên Hội đồng quản trị có thể phối hợp với Tổng Giám 
đốc và/hoặc các Phó Tổng Giám đốc trong việc điều hành thực hiện nghị quyết, quyết 
định của Hội đồng quản trị có liên quan đến những lĩnh vực công việc đã được Hội đồng 
quản trị phân công phụ trách. Thành viên Hội đồng quản trị phối hợp với Tổng Giám đốc 
và/hoặc các Phó Tổng giám đốc trong công tác điều hành thực hiện nghị quyết, quyết 
định của Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả phối hợp điều hành đó với Hội 
đồng quản trị. 

3. Tổng Giám đốc có quyền chủ động tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày 
của Công ty theo mục tiêu, kế hoạch phù hợp với Điều lệ Công ty, các nghị quyết của Đại 
hội đồng cổ đông, các quy chế và quy định nội bộ của Công ty, nghị quyết và quyết định 
của Hội đồng quản trị. 

4. Tổng Giám đốc được quyền từ chối thi hành và bảo lưu các ý kiến đối với các quyết định 
của Hội đồng quản trị nếu thấy trái pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty và phải báo cáo 
giải trình bằng văn bản ngay cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

Điều 22. 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. 



Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 

Trang 15 

Chương VII 
SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG QUY CHẾ 

 
Điều 23. Sửa đổi, bổ sung Quy chế  
1. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế này phải do Hội đồng quản trị xem xét, quyết 

định và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 
2. Trường hợp những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản 

trị Công ty chưa được đề cập trong Quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy 
định mới của pháp luật khác với điều khoản trong Quy chế này thì đương nhiên áp dụng 
những quy định đó để điều chỉnh hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. 

 
Chương VIII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 
Điều 24. Hiệu lực thi hành 
1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 

Co.op bao gồm 08 Chương, 24 Điều được ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 
Công ty số ……/2021/NQ/ĐHĐCĐ ngày ……/……/2021. Quy chế này thay thế cho Quy 
chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành ngày 31/5/2007. 

2. Quy chế này được lập thành (03) bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở 
chính của Công ty. 

3. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế này chỉ có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng 
quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. 

 

  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Nguyễn Anh Đức 
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BAN̉ THUYÊT́ MINH NỘI DUNG SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG CUẢ QUY CHÊ ́HOẠT ĐỘNG CUẢ HỘI ĐỒNG QUAN̉ TRỊ 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP 

 

Các nội dung được viết tắt trong phần “LÝ DO/CĂN CỨ” được hiểu như sau: 
- “Mẫu Quy chế HĐQT” là Mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- “Điều lệ Công ty” là Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 25/6/2021. 
STT NỘI DUNG CŨ NỘI DUNG SỬA ĐỔI/BỔ SUNG LÝ DO/CĂN CỨ 

1  Điều 1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty gồm có 
- Đại hội đồng cổ đông. 
- Hội đồng Quản trị. 
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị. 
- Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý quan trọng. 

Bỏ nội dung này Theo Mẫu Quy chế 
HĐQT 

2  Điều 2. Đại hội đồng cổ đông 
2.1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu 

quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty; 
2.2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ theo Điều 

lệ Công ty. 

Bỏ nội dung này Theo Mẫu Quy chế 
HĐQT 

3  Điều 3. Hội đồng Quản trị 
3.1. Đại hội đồng cổ đông bầu ra Hội đồng Quản trị có nhiệm 

kỳ 5 năm. Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý Công ty, 
có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện 
các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền 
của Đại hội đồng cổ đông; 

3.2. Hội đồng Quản trị có ít nhất là 5 thành viên, nhiều nhất là 
11 thành viên, được bổ sung thay đổi khi có yêu cầu và khi 
thay đổi cơ cấu vốn điều lệ công ty; 

 
 
 

Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 
1. Hội đồng quản trị của Công ty có từ năm (05) đến bảy (07) 

thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 
không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm 
kỳ không hạn chế.  

2. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 
một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là 
thành viên không điều hành.  

3. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ 
đông của Công ty. 

4. 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 

Sửa đổi, bổ sung theo 
Điều 5 Mẫu Quy chế 
HĐQT 
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3.3. Hội đồng Quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây: 
a) Quyết định chiến lược kinh doanh, 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 chào bán cổ phần mới 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 chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty; 
e) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 

21 của Điều lệ Công ty; 
f) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư từ 15 tỷ đồng 

trở lên; 
g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công 

nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp 
đồng khác có giá trị bằng hoặc nhoû hơn 50% tổng giá trị 
tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công 
ty, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại khoản 1 và khoản 
3 Điều 40 của Điều lệ công ty; 

h) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt 
hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, phó Tổng Giám đốc, Kế 
toán trưởng; quyết định mức lương và lợi ích khác của những 
người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện 
quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, 
quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó. 
Phê chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, quyết định mức 
lương… của Giám đốc các Bộ phận chức năng, Giám đốc 
Công ty trực thuộc theo đề nghị của Tổng giám đốc; 

i) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong 
điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; 

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

thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ Công 
ty có quy định khác. 

Điều 11. 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; 
e. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều 133 của 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. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị dưới 35% tổng 

giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của 
Công ty, ngoại trừ các trường hợp Hội đồng quản trị phân cấp 
thẩm quyền trong các quy chế, quy định nội bộ của Công ty; 

i. 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 và 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 của Luật Doanh nghiệp. Việc 
thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao 
dịch khác có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi 

Sửa đổi, bổ sung theo 
Điều 11 Mẫu Quy chế 
Hội đồng quản trị và 
Điều 27 Điều lệ Công ty 
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k) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội 
đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy 
ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định; 

l) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội 
đồng cổ đông; 

m) 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; 

n) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản 
công ty; 

o) Các quyền và nhiệm vụ khác. 

trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thuộc thẩm 
quyền theo phân cấp tại các quy chế, quy định nội bộ của 
Công ty; 

j. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản 
trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký 
kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, 
các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty; quyết 
định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những 
người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện 
quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu tại công ty trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên, 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; quyết định ban hành Quy chế về 
công bố thông tin của Công ty; 

r. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ 
nhiệm Tổng Giám đốc; 

s. Đình chỉ các quyết định của Tổng Giám đốc, các người đại 
diện theo ủy quyền tham gia các công ty con, công ty liên 
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doanh liên kết trái với nghị quyết, quyết định của Hội đồng 
quản trị, vượt thẩm quyền (ngoại trừ trường hợp quy định 
tại điểm c khoản 4 Điều 34 Điều lệ Công ty) hoặc vi phạm 
pháp luật; 

t. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng 
cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty khi được 
Đại hội đồng cổ đông trao quyền hợp pháp; 

u. 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 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. 

4. 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. 

4  Điều 4. Chế độ hội họp và biểu quyết của Hội đồng Quản trị. 
4.1. Hội đồng Quản trị họp mỗi tháng một lần để nghe Tổng 

Giám đốc báo cáo về tình hình kinh doanh; tiến độ thực 
hiện các dự án và để quyết định những vấn đề quan trọng 
của công ty; 

4.2. Hội đồng Quản trị họp đột xuất theo đề nghị của CT.HĐQT, 
TGĐ, đa số thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát 
để quyết định những vấn đề cấp bách; 

4.3. HĐQT thông qua các quyết định bằng biểu quyết tại cuộc 
họp và lấy ý kiến bằng văn bản. Mỗi thành viên HĐQT có 
một phiếu biểu quyết. Trong trường hợp số phiếu tán thành 

Điều 14. Cuộc họp Hội đồng quản trị 
1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong 

cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy 
(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 một (01) người trong số họ 
triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

Sửa đổi, bổ sung theo 
Điều 15 Mẫu Quy chế 
HĐQT và Điều 30 
Điều lệ Công ty 
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và không tán thành ngang nhau thì phiếu của người chủ trì 
cuộc họp có giá trị quyết định sau cùng; 

4.4. Các cuộc họp HĐQT phải được ghi vào sổ biên bản và được 
lưu giữ tại trụ sở chính. Biên bản có chữ ký của tất cả các 
thành viên hoặc đại diện được ủy quyền dự họp. Chương 
trình nội dung và tài liệu cuộc họp HĐQT phải được gửi 
trước cho các thành viên, ít nhất 2 ngày trước cuộc họp; 

4.5. HĐQT bổ nhiệm một thư ký để làm nhiệm vụ giúp việc cho 
HĐQT, thực hiện các công việc hành chính có liên quan đến 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT & CT HĐQT; 

4.6. Thành viên BKS được mời tham dự các cuộc họp HĐQT, 
có quyền phát biểu ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết 
trong cuộc họp HĐQT; 

4.7. Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, Hội đồng 
quản trị tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ này 
và quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp 
quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định 
của pháp luật hoặc Điều lệ này gây thiệt hại cho công ty thì 
các thành viên chấp thuận thông qua quyết định đó phải 
cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định đó và 
phải đền bù thiệt hại cho công ty, thành viên phản đối thông 
qua quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trong 
trường hợp này, cổ đông sở hữu cổ phần của công ty liên 
tục trong thời hạn ít nhất một năm có quyền yêu cầu Hội 
đồng quản trị đình chỉ thực hiện quyết định nói trên. 

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý một (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 năm (05) người 

quản lý khác; 
c. Có đề nghị của ít nhất hai (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 bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được đề nghị quy định tại khoản 3 của 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 ba 
(03) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải 
xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các 
vấn đề thảo luận và quyết định. 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. 
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8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần 
tư (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 bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ 
nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn 
(1/2) 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 của 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 

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 
một (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 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. 

13. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền quyết định việc lấy ý 
kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông 
qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 
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5  Điều 5. Chủ tịch Hội đồng Quản trị 
5.1. Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trong số 

các thành viên Hội đồng quản trị; 
5.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau 

đây: 
a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 
b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội 

dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ toạ cuộc 
họp Hội đồng quản trị; 

c) Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị; 
d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội 

đồng quản trị; 
e) Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông; 
f) Thay mặt HĐQT quyết định những vấn đề trong thẩm 

quyền được phân cấp, giữa hai kỳ họp HĐQT: 
- Phê chuẩn việc bổ nhiệm, nâng lương, cách chức, kỷ luật 

đối với giám đốc các phòng, ban, giám đốc các đơn vị. 
- Quyết định phương án đầu tư có giá trị trên mức phân 

cấp cho Tổng Giám đốc. 
- Quyết định bán cổ phần cho CBNV và cán bộ quản lý theo 

chính sách ưu đãi của công ty và của Liên Hiệp. 
g) Các quyền và nhiệm vụ khác; 
5.3. Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì ủy quyền bằng văn 

bản cho phó chủ tịch HĐQT, trong trường hợp phó chủ tịch 
HĐQT vắng mặt thì ủy quyền cho một thành viên khác, để 
thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng 
quản trị. 

Điều 7. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 
1. Chủ tịch, Phó 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.  Thay mặt Hội đồng quản trị hoặc ủy quyền cho các thành viên 

khác trong Hội đồng quản trị ký tất cả các nghị quyết, quyết 
định và văn bản khác của Hội đồng quản trị sau khi có sự 
thống nhất của đa số thành viên Hội đồng quản trị đối với các 
vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị; 

d.  Thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản, nghị quyết, 
quyết định của Hội đồng quản trị đã được phân cấp trong 
các quy chế, quy định của Công ty; 

e.  Phân công cho các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện 
nhiệm vụ thuộc chức năng quản trị của Công ty; theo dõi, đôn 
đốc, hỗ trợ các thành viên Hội đồng quản trị trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ quản trị của Công ty; 

f.  Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng 
quản trị; 

g.  Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết 
định của Hội đồng quản trị; 

h.  Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 
i.  Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ Công ty. 
4. Trường hợp Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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 
mười (10) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn 
nhiệm, bãi nhiệm. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị 
vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình 

Sửa đổi, bổ sung theo 
Điều 7 Mẫu Quy chế 
HĐQT và Điều 29 
Điều lệ Công ty 
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thì phải ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch Hội đồng 
quản trị. Trường hợp Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng 
mặt hoặc không thể thực hiện nhiệm vụ của mình thì Chủ 
tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng 
quản trị khác thực hiện nhiệm 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. 

5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm 
Thư ký Công ty. Thư ký Công ty có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 
quản trị; ghi chép 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. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và 
Điều lệ Công ty. 

6  Điều 6. Tổng Giám đốc 
6.1. Tổng Giám đốc do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm trong các 

Thành viên Hội đồng Quản trị. Tổng Giám đốc có thể được 
thuê từ bên ngoài. 
Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 5 năm, có thể 
được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

Bỏ nội dung này Theo Mẫu quy chế 
HĐQT. Đồng thời đối 
tượng áp dụng của 
Quy chế này là Hội 
đồng quản trị nên 
chức danh Tổng 
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Tổng Giám đốc không được đồng thời làm Tổng Giám đốc 
của doanh nghiệp khác trừ trường hợp được Hội đồng quản 
trị chấp thuận; 

6.2. Tổng Giám đốc là người đại diện pháp luật của Công ty, có 
nhiệm vụ điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của 
Công ty, chịu sự chỉ đạo và gim st của Hội đồng Quản trị 
và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và trước pháp 
luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. 
Giúp việc cho Tổng Giám đốc có các phó Tổng Giám đốc 
và các Giám đốc các phòng, ban, đơn vị; 

6.3. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 
6.4. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh 

hằng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định 
của Hội đồng quản trị; 

a) Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị; 
b) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu 

tư của công ty; 
c) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội 

bộ công ty; 
d) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý 

trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội 
đồng quản trị; 

e) Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao 
động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền 
bổ nhiệm của Tổng giám đốc theo khung thang lương đã 
được HĐQT thông qua; 

f) Tuyển dụng lao động; 
g) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 
h) Các quyền và nghĩa vụ khác. 
6.5. Tổng Giám đốc có quyền quyết định mua, bán, ký kết hợp 

đồng kinh tế vay vốn… tới mức 10.000.000.000 đ (Mười 
tỷ đồng). Trường hợp giao dịch ký kết hợp đồng với người 
có liên quan (theo Luật doanh nghiệp) phải báo cáo và được 
sự đồng ý của HĐQT; 

Giám đốc sẽ được 
quy định tại các quy 
chế, quy định khác 
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6.6.  Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng 
ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ 
công ty, hợp đồng lao động ký với công ty, quyết định của 
Hội đồng quản trị và qui chế này. Nếu điều hành trái với 
quy định mà gây thiệt hại cho công ty thì Tổng giám đốc 
phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường 
thiệt hại cho công ty. 

6.7. Khi có việc đi vắng trong nước từ 5 ngày trở lên và đi nước 
ngoài, TGĐ phải ủy quyền bằng văn bản cho P.TGĐ, nếu 
P.TGĐ cũng đi vắng thì ủy quyền bằng văn bản cho một 
Giám đốc phòng chức năng đảm nhận nhiệm vụ xử lý công 
việc thay mình. 

7  Điều 7. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Thành viên 
Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc. 
Thù lao, tiền lương Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các 
người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh, được 
tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp 
luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và phải được thể hiện thành 
mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty được 
báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Các chi phí ăn ở 
đi lại và chi phí hợp lý khác được chi trả, khi thực hiện nhiệm 
vụ công ty. 

Điều 18. Thù lao, thưởng 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 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. 

Sửa đổi, bổ sung theo 
Điều 7 Mẫu Quy chế 
HĐQT 
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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. 

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. 

8  Điều 8. Nghĩa vụ của người quản lý công ty 
8.1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người 

quản lý khác có các nghĩa vụ sau đây:  
a) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy 

định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ 
công ty, qui chế này, và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 

b) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung 
thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối 
đa của công ty và cổ đông của công ty; 

c) Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông của công ty; 
không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của 
công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của công ty để 
tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; 

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

8.2. Ngoài các nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này, Hội đồng 
quản trị và Tổng giám đốc không được tăng lương, trả thưởng 
khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn. 

8.3. Thành viên HĐQT, TGĐ, P.TGĐ, KTT, Giám đốc các 
phòng, ban đơn vị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người 
khác để thực hiện công việc kinh doanh tương tự với hoạt 
động kinh doanh của công ty dưới mọi hình thức đều phải 

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị 
1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền 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 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 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 ba (03) năm gần 
nhất trước thời điểm giao dịch; 

Sửa đổi, bổ sung theo 
Điều 3 Mẫu Quy chế 
HĐQT 
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giải trình bản chất, nội dung công việc đó trước Hội đồng 
quản trị & Ban kiểm soát và chỉ được thực hiện khi được 
đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận. 

e.  Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu 
của Công ty theo quy định của pháp luật. 

9  Điều 9. Quy chế này sẽ được thay đổi bổ sung khi cần thiết theo 
yêu cầu của đa số Thành viên Hội đồng Quản trị. 

Điều 24. Hiệu lực thi hành 
1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 

Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op bao gồm 08 Chương, 24 
Điều được ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 
Công ty số ……/2021/NQ/ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 6 năm 
2021. Quy chế này thay thế cho Quy chế hoạt động của Hội 
đồng quản trị Công ty ban hành ngày 31 tháng 5 năm 2007. 

2. Quy chế này được lập thành (03) bản, có giá trị như nhau và 
phải được lưu giữ tại trú sở chính của Công ty. 

3. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế này chỉ có giá trị khi có 
chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một 
phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. 

Quy định cụ thể để thi 
hành 

10  Không quy định Điều 16. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội 
đồng quản trị bằng văn bản 
1. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền quyết định việc lấy ý 

kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua 
các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị khi không 
thể triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2. Thư ký Công ty chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, các tài liệu cần 
thiết có liên quan đến nội dung xin ý kiến. Phiếu lấy ý kiến 
và tài liệu kèm theo có thể được gửi bằng fax, thư 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 đã được đăng ký tại Công ty. 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 
b) Mục đích lấy ý kiến; 
c) Họ, tên và địa chỉ liên lạc của thành viên Hội đồng quản trị; 
d) Vấn đề cần lấy ý kiến; 
e) Phương án biểu quyết, bao gồm: tán thành, không tán thành 

và không có ý kiến; 

Bổ sung thêm ngoài 
quy định tại Mẫu Quy 
chế HĐQT, được xây 
dựng căn cứ vào khoản 
3 Điều 153 Luật 
Doanh nghiệp và Điều 
22 Điều lệ Công ty 
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f) Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty; 
g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 
4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của thành 

viên Hội đồng quản trị và gửi về Công ty theo quy định. 
5. Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty sau thời hạn đã xác 

định tại nội dung phiếu lấy ý kiến là không hợp lệ. Phiếu lấy 
ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia 
biểu quyết. 

6. Thư ký Công ty thực hiện kiểm phiếu và lập biên bản kiểm 
phiếu dưới sự giám sát của tối thiểu một thành viên Hội 
đồng quản trị. 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; 
c) Tổng số phiếu biểu quyết gửi đi, tổng số phiếu biểu quyết 

thu về, số phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu biểu quyết 
không hợp lệ. Biên bản phải có phụ lục danh sách thành viên 
Hội đồng quản trị đã tham gia biểu quyết; 

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

e) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người phụ 
trách kiểm phiếu, người giám sát. 

7. Thư ký Công ty tham gia vào việc lấy ý kiến thành viên Hội 
đồng quản trị bằng văn bản 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. 

8. Biên bản kiểm phiếu kèm quyết định của Hội đồng quản trị 
thông qua dựa trên kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến 
các thành viên Hội đồng quản trị trong thời hạn mười (10) 
ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. 

9. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, quyết 
định đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo 
phiếu lấy ý kiến phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 
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10. Quyết định được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành bằng 
văn bản của đa số thành viên Hội đồng quản trị. Quyết định 
được thông qua theo hình thức lấy ý kiến thành viên Hội 
đồng quản trị bằng văn bản có giá trị như quyết định được 
thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị. 

11  Không quy định Điều 21. Mối quan hệ với ban điều hành 
1. 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 hỗ trợ, kiểm tra, giám sát thực 
hiện các nghị quyết. 

2. Hội đồng quản trị không can thiệp vào công việc điều hành 
kinh doanh cụ thể hàng ngày của Tổng Giám đốc. Các thành 
viên Hội đồng quản trị có thể phối hợp với Tổng Giám đốc 
và/hoặc các Phó Tổng Giám đốc trong việc điều hành thực 
hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị có liên 
quan đến những lĩnh vực công việc đã được Hội đồng quản 
trị phân công phụ trách. Thành viên Hội đồng quản trị phối 
hợp với Tổng Giám đốc và/hoặc các Phó Tổng giám đốc 
trong công tác điều hành thực hiện nghị quyết, quyết định 
của Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả phối 
hợp điều hành đó với Hội đồng quản trị. 

3. Tổng Giám đốc có quyền chủ động tổ chức điều hành hoạt 
động kinh doanh hằng ngày của Công ty theo mục tiêu, kế 
hoạch phù hợp với Điều lệ Công ty, các nghị quyết của Đại 
hội đồng cổ đông, các quy chế và quy định nội bộ của Công 
ty, nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị. 

4. Tổng Giám đốc được quyền từ chối thi hành và bảo lưu các ý 
kiến đối với các quyết định của Hội đồng quản trị nếu thấy trái 
pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty và phải báo cáo giải trình 
bằng văn bản ngay cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

Bổ sung thêm khoản 
2, 3, 4 Điều này so với 
Điều 22 Mẫu Quy chế 
HĐQT nhằm quy định 
rõ hơn mối quan hệ 
giữa Hội đồng quản trị 
với ban điều hành 

12  Không quy định Ngoài các điều khoản sửa đổi, bổ sung tương ứng với các Điều khoản của Quy chế hoạt 
động của Hội đồng quản trị thông qua ngày .../.../2007 nêu trên, các điều khoản còn lại 
trong Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2021 thông qua được quy định bổ sung dựa trên Mẫu Quy chế HĐQT 
và Điều lệ Công ty 
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TỜ TRÌNH 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

V/v Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi, bổ sung 
 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020; 
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019; 
- Căn cứ Nghị định số 155 ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Chứng khoán; 
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155 
ngày 31/12/2020 của Chính phủ; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty); 
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. 
 

Hiện nay, Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019 được Quốc hội thông qua 
có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, đồng thời, các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Chứng 
khoán 2019 được ban hành đã ảnh hưởng đến một số nội dung của Quy chế hoạt động của Ban 
kiểm soát hiện hành. 

Để tuân thủ quy định của pháp luật, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem 
xét thông qua các nội dung sau: 

1. Thông qua Quy chế sửa đổi, bổ sung đính kèm Tờ trình này. 
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội 
đồng cổ đông thông qua và thay thế Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát hiện hành. 

2. Giao Ban kiểm soát thực hiện các thủ tục cần thiết, ban hành và triển khai thực hiện 
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát mới theo quy định. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 
 

Nơi nhận: 
- Cổ đông; 
- HĐQT, BKS, BTGĐ; 
- Website; 
- Lưu: VT. 
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QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP 

 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (sau đây gọi tắt là “Quy chế”) 
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 Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (sau đây gọi tắt là “Công ty”) 
và các quy định khác có liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này 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. 
 

Chương II 
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

 

Điều 3. 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. 

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 
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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, yêu cầu người 
có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả. 

Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát có 03 thành viên, 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 5. 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; 

e) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

f) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận 
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 và 
Điều lệ Công ty. 

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên Ban kiểm soát 
công ty đại chúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp không 
được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công 
ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại 
công ty mẹ và tại Công ty. 
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Điều 6. Trưởng 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 Công ty. 

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 7. Đề cử, ứng 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. Việc đề cử người vào Ban kiểm soát thực hiện như sau: 

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải 
thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc 
Đại hội đồng cổ đông; 

b) Căn cứ số lượng thành viên 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 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. 

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không 
đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm 
soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức 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 giới thiệu thêm ứng cử 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 8. 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. 

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 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 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 hoặc Điều lệ Công ty. 
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Điều 9. Các trường 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 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 10. 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; 

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; 

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. 
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Chương III 
BAN KIỂM SOÁT 

 

Điều 11. 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. 

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. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc quản 
lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết 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. 

24. Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp đối 
với trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 12. Quyền được 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: 
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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 13. Bảo mật thông tin 

1. Thành viên Ban kiểm soát xử lý mọi thông tin và tài liệu có được trong phạm vi thẩm 
quyền là thành viên Ban kiểm soát với sự cẩn trọng cần thiết và bảo mật trong trường 
hợp thông tin được xếp loại mật theo quy định của Công ty và pháp luật. 

2. Thành viên Ban kiểm soát không được tiết lộ ra bên ngoài, công bố hoặc bằng cách khác 
cung cấp cho bên thứ ba các thông tin được xếp loại mật, các văn bản tài liệu của Công ty 
và các thông tin khác liên quan đến hoạt động Công ty, hoặc các thông tin mà Công ty 
chưa công bố ra bên ngoài. 

3. Các thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm tuân thủ bảo mật thông tin theo Điều lệ 
Công ty, Quy chế này và các quy định có liên quan của pháp luật. 

Điều 14. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường 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; 

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. 

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. 
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Chương IV 
CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT 

 

Điều 15. 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 hai phần ba 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. 
 

Chương V 
BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH 

 

Điều 17. Trình báo cáo hằng 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. 

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 trịTổng 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. 
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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 lương 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. 

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 
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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. 

 

Chương 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 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. 

Điều 22. 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. 
 

Chương VII 
SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG QUY CHẾ 

 

Điều 23. Sửa đổi, bổ sung Quy chế 

1. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định. 

2. Điều khoản ưu tiên áp dụng: 

a) Trường hợp có những nội dung được quy định khác nhau giữa Quy chế này và 
Điều lệ Công ty và/hoặc có những nội dung có liên quan đến quản trị nội bộ chưa 
được quy định trong Quy chế này thì ưu tiên áp dụng theo Điều lệ và Quy chế nội 
bộ về quản trị công ty của Công ty; 

b) Trường hợp pháp luật có những quy định liên quan đến hoạt động Ban kiểm soát 
chưa được đề cập trong Quy chế này và/hoặc trường hợp có những quy định pháp 
luật mới khác với những điều khoản trong Quy chế này thì áp dụng những quy 
định đó để điều chỉnh hoạt động của Ban kiểm soát. 
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Chương VIII 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 24. Hiệu lực thi hành 

Quy chế này gồm 08 chương, 24 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày …/…/2021. 
Quy chế này thay thế các quy định về tổ chức và hoạt động đã ban hành trước đây của 
Ban kiểm soát. 

 
 TM. BAN KIỂM SOÁT 
 TRƯỞNG BAN 
  
  
  
  
  

 



 

1 

BẢN THUYẾT MINH NỘI DUNG SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG CUẢ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 
CÔNG TY CỔ PHÂǸ ĐÂÙ TƯ PHAT́ TRIỂN SAÌ GOǸ CO.OP 

 
Stt Quy chế hiện hành Nội dung sửa đổi, bổ sung Lý do sửa đổi, bổ sung 
1 Tên gọi Quy chế: Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Ban kiểm soát 
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Phù hợp với quy định của Thông tư 116 

2 Điều 1. Những căn cứ pháp lý Hủy bỏ Phù hợp với quy định của Luật Doanh 
nghiệp, Thông tư 116 

3 Điều 2. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Phù hợp với quy định của Luật Doanh 
nghiệp, Thông tư 116 1. Quy chế này quy định chi tiết về cách thức tổ chức 

và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu 
tư Phát triển Sài Gòn Co.op (sau đây viết tắt là “SCID”); 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban 
kiểm soát (sau đây gọi tắt là “Quy chế”) 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 Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 
Co.op (sau đây gọi tắt là “Công ty”) và các quy định 
khác có liên quan. 

2. Mọi hoạt động của Ban kiểm soát và các thành 
viên Ban kiểm soát SCID phải tuân thủ các quy định 
của Điều lệ SCID, Quy chế này và các quy định khác 
có liên quan của pháp luật; 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng 
cho Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát. 

3. Các thuật ngữ được sử dụng trong Quy chế này có 
cùng nghĩa như đã được định nghĩa tại Điều lệ SCID. 

Hủy bỏ 

4 Điều 3. Địa vị pháp lý của Ban kiểm soát Hủy bỏ Phù hợp với quy định của Luật Doanh 
nghiệp, Thông tư 116 

5 Điều 4. Cơ cấu, tổ chức của Ban kiểm soát Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban 
kiểm soát 

Phù hợp với quy định của Luật Doanh 
nghiệp, Thông tư 116 

1. Ban kiểm soát có 03 thành viên do Đại hội đồng 
cổ đông bầu theo cách thức được quy định tại Điều 
lệ SCID, số lượng thành viên Ban kiểm soát cụ thể 
của từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết 
định, trong đó có phải có hơn một nửa số thành viên 
thường trú ở Việt Nam; 

1. Ban kiểm soát có 03 thành viên, 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. 
3. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên 
thường trú ở Việt Nam. 
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Stt Quy chế hiện hành Nội dung sửa đổi, bổ sung Lý do sửa đổi, bổ sung 
2. Thành viên Ban kiểm soát bầu một người trong 
số các thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng Ban 
kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban kiểm 
soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên 
nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại SCID; 

Hủy bỏ. Sửa đổi tại Điều 6.Trưởng Ban kiểm soát 

3. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 05 năm. 
Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát theo nhiệm 
kỳ của Ban kiểm soát. Thành viên Ban kiểm soát có 
thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 
Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ 
sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ. 
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; 

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. 

4. Trường hợp số thành viên Ban kiểm soát không 
đủ hai phần ba tổng số thành viên của nhiệm kỳ hoặc 
không đủ số thành viên tối thiểu theo quy định của 
Điều lệ SCID, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày 
không đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát theo 
quy định, Ban kiểm soát phải đề nghị Hội đồng quản 
trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung 
thành viên Ban kiểm soát. 

Hủy bỏ 

6 Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban 
kiểm soát 

Phù hợp với quy định của Luật Doanh 
nghiệp, Thông tư 116 

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của 
báo cáo tình hình kinh doanh, kiểm tra các báo cáo tài 
chính năm, sáu tháng, quý, 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; 

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 
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Stt Quy chế hiện hành Nội dung sửa đổi, bổ sung Lý do sửa đổi, bổ sung 
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. 

5. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức 
phí kiểm toán và mọi vấn đề có liên quan, đề nghị 
Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn công ty kiểm toán 
độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài 
chính của SCID; 

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. 

6. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất 
và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán; 

Hủy bỏ 

7. Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư 
vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham gia của những 
chuyên gia bên ngoài SCID với kinh nghiệm trình 
độ chuyên môn phù hợp vào công việc của SCID 
nếu thấy cần thiết; 

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

8. Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại 
phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối 
kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập 
muốn bàn bạc; 

Hủy bỏ 

9. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập 
và ý kiến phản hồi của ban quản lý SCID; 

Hủy bỏ 

10. Xem xét báo cáo của SCID về các hệ thống kiểm 
soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận; 

Hủy bỏ 

11. Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến 
phản hồi của ban quản lý; 

Hủy bỏ 

12. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài 
liệu khác của SCID, các công việc quản lý, điều 
hành hoạt động của SCID 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 sở hữu từ 
5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên 
tục từ 06 tháng trở lên; 

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài 
liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành 
hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc 
theo nghị quyết 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. 
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Stt Quy chế hiện hành Nội dung sửa đổi, bổ sung Lý do sửa đổi, bổ sung 
13. Khi có yêu cầu bằng văn bản của cổ đông hoặc 
nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ 
thông trong thời hạn liên tục từ 06 tháng trở lên, 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 giải trình về những vấn đề được 
yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông 
hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu; 

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. 

15. Trường hợp Ban kiểm soát phát hiện những hành 
vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ SCID của 
các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và 
các cán bộ quản lý khác, Ban kiểm soát phải thông 
báo bằng văn bản với 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. Sau thời 
hạn 07 ngày kể từ ngày ra thông báo nêu trên, nếu 
người có hành vi vi phạm không chấm dứt vi phạm 
và có giải pháp khắc phục hậu quả, Ban kiểm soát có 
trách nhiệm báo Đại hội đồng cổ đông về vấn đề này; 

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. 
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. 

18. Đề nghị Hội đồng quản trị họp bất thường hoặc 
đề nghị Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng 
cổ đông bất thường theo quy định của Luật Doanh 
nghiệp và Điều lệ SCID. Trường hợp Hội đồng quản 
trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất 
thường theo quy định của Điều lệ SCID thì trong thời 
hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế 
Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
theo quy định khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp; 

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. 
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Stt Quy chế hiện hành Nội dung sửa đổi, bổ sung Lý do sửa đổi, bổ sung 
20. Khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, Ban 
kiểm soát phải thông báo trước kế hoạch làm việc 
bằng văn bản của Trưởng Ban kiểm soát và đảm bảo 
không được cản trở hoạt động bình thường của Hội 
đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt 
động kinh doanh của SCID. 

Hủy bỏ 

Chưa quy định 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. 

Chưa quy định 15. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu 
tập họp Hội đồng quản trị. 

Chưa quy định 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. 

Chưa quy định 18. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động 
giám sát của mình. 

Chưa quy định 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. 

Chưa quy định 20. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản 
trị, Tổng Giám đốc và cổ đông. 

Chưa quy định 22. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 
và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Chưa quy định 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. 

Chưa quy định 24. Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng 
cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp đối với trường hợp Chủ 
tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả 
năng làm việc mà các thành viên Hội đồng quản trị còn 
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Stt Quy chế hiện hành Nội dung sửa đổi, bổ sung Lý do sửa đổi, bổ sung 
lại không bầu được người làm chủ tọa. Trường hợp này, 
người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. 

7 Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Trưởng Ban 
kiểm soát 

Điều 6. Trưởng Ban kiểm soát Phù hợp với quy định của Luật Doanh 
nghiệp, Thông tư 116 

1. Tổ chức triển khai việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của 
Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này; 

Hủy bỏ 

2. Chuẩn bị chương trình họp của Ban kiểm soát trên 
cơ sở ý kiến đề xuất của thành viên Ban kiểm soát 
liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát; 
triệu tập và chủ tọa cuộc họp Ban kiểm soát; 

Hủy bỏ 

3. Chuẩn bị kế hoạch làm việc và phân công nhiệm 
vụ cho các thành viên Ban kiểm soát; giám sát, chỉ 
đạo việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và 
quyền, nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát; 

Hủy bỏ 

4. Bảo đảm các thành viên Ban kiểm soát nhận được 
thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và có đủ thời gian 
thảo luận các vấn đề mà Ban kiểm soát phải xem xét; 

Hủy bỏ 

5. Thay mặt Ban kiểm soát ký các văn bản thuộc 
thẩm quyền của Ban kiểm soát; 

Hủy bỏ 

6. Ủy quyền cho một thành viên khác của Ban kiểm soát 
thực hiện nhiệm vụ của mình trong thời gian vắng mặt; 

Hủy bỏ 

7. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các 
cán bộ quản lý cung cấp các thông tin liên quan để 
báo cáo Ban kiểm soát; 

Hủy bỏ 

8. 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; 

Hủy bỏ 

9. Đề nghị Hội đồng quản trị họp bất thường hoặc đề nghị 
Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất 
thường theo quy định tại khoản 18 Điều 5 của Quy chế này; 

Hủy bỏ 

10. Tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị, phát biểu 
ý kiến nhưng không được biểu quyết; 

Hủy bỏ 
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Stt Quy chế hiện hành Nội dung sửa đổi, bổ sung Lý do sửa đổi, bổ sung 
11. Yêu cầu ghi lại ý kiến của mình trong biên bản 
họp Hội đồng quản trị nếu ý kiến của mình khác với 
quyết định của Hội đồng quản trị và báo cáo trước 
Đại hội đồng cổ đông; 

Hủy bỏ 

12. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và 
các cán bộ quản lý khác cung cấp thông tin liên quan 
để báo cáo Ban kiểm soát; 

Hủy bỏ 

13. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy 
định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ SCID và nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do 
Điều lệ Công ty quy định. 

Chưa quy định 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 Công ty. 

Quy định tại khoản 5 Điều 7 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. 

8 Điều 7. Quyền và trách nhiệm của thành viên 
Ban kiểm soát 

Điều 3. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của 
thành viên Ban kiểm soát 

Phù hợp với quy định của Luật Doanh 
nghiệp, Thông tư 116 

4. Có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị các 
giao dịch giữa SCID, công ty con của SCID, công ty 
do SCID nắm quyền kiểm soát với chính thành viên 
đó hoặc với những người có liên quan tới thành viên 
đó theo quy định của pháp luật; 

Hủy bỏ 

5. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng Ban kiểm soát; Hủy bỏ (Đã quy định tại khoản 2 Điều 6) 
6. Yêu cầu Trưởng Ban kiểm soát triệu tập Ban kiểm 
soát họp bất thường; 

Hủy bỏ 

7. Đề nghị triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 
theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ SCID; 

Hủy bỏ 
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Stt Quy chế hiện hành Nội dung sửa đổi, bổ sung Lý do sửa đổi, bổ sung 
8. Giám sát việc quản lý và điều hành SCID, kiểm 
tra sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và kiến nghị 
biện pháp khắc phục; 

Hủy bỏ 

9. Được quyền yêu cầu cán bộ nhân viên SCID cung 
cấp số liệu và giải trình các hoạt động kinh doanh để 
thực hiện nhiệm vụ được phân công; 

Hủy bỏ 

10. Định kỳ báo cáo Trưởng Ban kiểm soát về tình 
hình và kết quả kiểm soát trong phạm vi công việc 
được phân công. Báo cáo ngay Trưởng Ban kiểm 
soát về hoạt động tài chính bất thường và chịu trách 
nhiệm về đánh giá và kết luận của mình; 

Hủy bỏ 

11. Tham dự cuộc họp của Ban kiểm soát, thảo luận 
và biểu quyết về vấn đề thuộc quyền và nghĩa vụ của 
Ban kiểm soát, trừ những vấn đề có xung đột lợi ích 
với thành viên đó; 

Hủy bỏ 

12. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh 
nghiệp và Điều lệ SCID. 

4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh 
nghiệp và Điều lệ Công ty. 

9 Điều 8. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 
của thành viên Ban kiểm soát 

Điều 3. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của 
thành viên Ban kiểm soát 

Phù hợp với quy định của Luật Doanh 
nghiệp, Thông tư 116 

1. Trường hợp thành viên Ban kiểm soát vi phạm quy 
định tại Điều 7 của Quy chế này mà gây thiệt hại cho 
SCID hoặc người khác thì thành viên Ban kiểm soát 
phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường 
thiệt hại đó. Mọi thu nhập và lợi ích khác mà thành 
viên Ban kiểm soát có được phải hoàn trả cho SCID; 

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. 

2. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát 
vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao 
thì Hội đồng quản trị phải thông báo bằng văn bản đến 
Ban kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm 
dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

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, yêu 
cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm 
và khắc phục hậu quả. 
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Stt Quy chế hiện hành Nội dung sửa đổi, bổ sung Lý do sửa đổi, bổ sung 
10 Điều 9. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi 

nhiệm thành viên Ban kiểm soát 
Phù hợp với quy định của Luật Doanh 
nghiệp, Thông tư 116 

1. Thông tin liên quan đến các ứng viên Ban kiểm soát 
(trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên) 
được công bố tối thiểu 07 ngày trước ngày triệu tập họp 
Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của 
SCID để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này 
trước khi bỏ phiếu. Thông tin liên quan đến các ứng 
viên Ban kiểm soát được công bố tối thiểu bao gồm: 
- Họ tên, ngày tháng năm sinh; 
- Trình độ chuyên môn; 
- Quá trình công tác; 
- Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ 
thành viên Ban kiểm soát và các chức danh quản lý khác; 
- Các lợi ích có liên quan tới SCID (nếu có); 
- Các thông tin khác (nếu có). 

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: 
- Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 
- Trình độ chuyên môn; 
- Quá trình công tác; 
- Các chức danh quản lý khác; 
- Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên 
quan của Công ty; 
- Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều 
lệ Công ty; 
- 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. Các ứng viên Ban kiểm soát có cam kết bằng văn 
bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các 
thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực 
hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu 
làm thành viên Ban kiểm soát; 

Chưa quy định 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. 

11 Điều 9. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát Điều 7. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Phù hợp với quy định của Luật Doanh 
nghiệp, Thông tư 116 3. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết 

trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng tính đến thời 
1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng 
số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người 
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Stt Quy chế hiện hành Nội dung sửa đổi, bổ sung Lý do sửa đổi, bổ sung 
điểm chốt danh sách cổ đông dự họp có quyền gộp 
số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để 
đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Việc đề cử được 
thực hiện như sau: 
a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 
dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được 
đề cử 01 ứng viên; 
b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 
dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; 
c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến 
dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; 
d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến 
dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; 
e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến 
dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên. 

vào Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Ban kiểm 
soát thực hiện như sau: 
a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử 
người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp 
nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai 
mạc Đại hội đồng cổ đông; 
b. Căn cứ số lượng thành viên 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 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. 

4. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát 
thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng 
cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử 
thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế 
được SCID quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị 
công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử 
ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng 
và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước 
khi tiến hành đề cử. 

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát 
thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần 
thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh 
nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng 
cử viên hoặc tổ chức 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 giới thiệu thêm ứng cử 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. 

12 Điều 10. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên 
Ban kiểm soát 

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban 
kiểm soát 

Phù hợp với quy định của Luật Doanh 
nghiệp, Thông tư 116 

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc 
đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp 
theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

1.a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 
2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp; 

2. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, 
mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, 

1.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; 
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Stt Quy chế hiện hành Nội dung sửa đổi, bổ sung Lý do sửa đổi, bổ sung 
em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 
Giám đốc và người quản lý khác của SCID; 
3. Không được giữ các chức vụ quản lý SCID (bao 
gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội 
đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 
Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có 
thẩm quyền nhân danh SCID ký kết giao dịch của 
Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty); không nhất 
thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của SCID; 

1.d. Không phải là người quản lý Công ty, không 
nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của 
Công ty; 

4. Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài 
chính của SCID và không phải là thành viên hay 
nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực 
hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của SCID; 

1.e. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài 
chính của Công ty; 
1.f. Không được là thành viên hay nhân viên của tổ 
chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán 
các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền 
trước đó; 

Chưa quy định 1.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; 

Chưa quy định 2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại 
khoản 1 Điều này, thành viên Ban kiểm soát công ty 
đại chúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 
của Luật Doanh nghiệp không được là người có 
quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp 
của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn 
của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà 
nước tại công ty mẹ và tại Công ty. 

13 Điều 11. Đương nhiên mất tư cách thành viên 
Ban kiểm soát, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên 
Ban kiểm soát 

Điều 9. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm 
thành viên Ban kiểm soát 

Phù hợp với quy định của Luật Doanh 
nghiệp, Thông tư 116 

1. Thành viên Ban kiểm soát sẽ đương nhiên bị mất tư 
cách thành viên Ban kiểm soát trong các trường hợp sau: 

Hủy bỏ 
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Stt Quy chế hiện hành Nội dung sửa đổi, bổ sung Lý do sửa đổi, bổ sung 
a. Không đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên 
Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh 
nghiệp, Điều lệ SCID và Điều 10 của Quy chế này; 
b. Mất năng lực hành vi dân sự; 
c. Chết; 
d. Khi bị Tòa án có thẩm quyền tuyên bố là mất tích; 
e. Khi bị Tòa án có thẩm quyền quyết định trục xuất 
khỏi lãnh thổ Việt Nam; 
f. Cổ đông là tổ chức hủy bỏ hoặc chấm dứt tư cách 
làm người đại diện theo ủy quyền của thành viên 
Ban kiểm soát đó; 
g. Tư cách pháp nhân của cổ đông là tổ chức mà 
thành viên Ban kiểm soát đó là người đại diện theo 
ủy quyền chấm dứt; 
h. Quyết định bầu, bổ nhiệm các chức danh thành 
viên Ban kiểm soát của nhiệm kỳ mới có hiệu lực; 
i. SCID bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
2. Thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm khi 
thuộc một trong các trường hợp sau đây: 
a. Không đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên 
Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp 
và Điều lệ SCID; 
b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình 
trong 06 tháng liên tục mà không được sự chấp 
thuận của Ban kiểm soát và Ban kiểm soát ra quyết 
định rằng chức vụ của người này bị bỏ trống, trừ 
trường hợp bất khả kháng; 
c. Có đơn từ chức (nêu rõ lý do xin từ chức) gửi đến 
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ít nhất 30 ngày 
trước khi ngừng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình và được chấp thuận; 

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; 

3. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm khi thuộc 
một trong các trường hợp sau đây: 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban 
kiểm soát trong trường hợp sau đây: 
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Stt Quy chế hiện hành Nội dung sửa đổi, bổ sung Lý do sửa đổi, bổ sung 
b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa 
vụ của thành viên Ban kiểm soát viên theo quy định 
của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ SCID và Quy chế này; 
c. Bị cách chức thành viên Ban kiểm soát theo quyết 
định của Đại hội đồng cổ đông; 
d. Các trường hợp khác theo quy định của Điều lệ SCID. 

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. 

4. Sau khi đương nhiên mất tư cách, bị miễn nhiệm, 
bãi nhiệm, thành viên Ban kiểm soát vẫn phải chịu 
trách nhiệm về các quyết định của mình trong thời 
gian đương nhiệm; 

Hủy bỏ 

5. Trường hợp Ban kiểm soát vi phạm nghiêm trọng 
nghĩa vụ của mình có nguy cơ gây thiệt hại cho 
SCID thì Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng 
cổ đông để xem xét và miễn nhiệm Ban kiểm soát 
đương nhiệm và bầu Ban kiểm soát mới thay thế; 

Hủy bỏ 

6. Trong trường hợp khuyết thành viên Ban kiểm 
soát mà những thành viên còn lại không có đủ trình 
độ chuyên môn và kinh nghiệm, Trưởng Ban kiểm 
soát đề nghị Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung; 

Hủy bỏ 

7. Trong trường hợp Trưởng Ban kiểm soát bị đương 
nhiên mất tư cách, trong thời hạn không quá 15 ngày 
kể từ ngày Trưởng Ban kiểm soát bị đương nhiên 
mất tư cách, các thành viên Ban kiểm soát có trách 
nhiệm tổ chức họp Ban kiểm soát để bầu một thành 
viên Ban kiểm soát (đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo 
quy định hiện hành) làm Trưởng Ban kiểm soát; 

Hủy bỏ 

8. Trưởng Ban kiểm soát muốn từ chức Trưởng Ban 
kiểm soát phải có đơn gửi đến Hội đồng quản trị và 
Ban kiểm soát. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 
nhận đơn, Ban kiểm soát phải tổ chức họp để xem xét 
quyết định và tiến hành các thủ tục miễn nhiệm, bãi 
nhiệm và bầu Trưởng Ban kiểm soát theo quy định; 

Hủy bỏ 
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Stt Quy chế hiện hành Nội dung sửa đổi, bổ sung Lý do sửa đổi, bổ sung 
9. Thành viên Ban kiểm soát muốn từ chức phải có 
đơn gửi đến Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để 
trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất quyết định; 

Hủy bỏ 

10. Cuộc họp gần nhất của Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu 
thành viên Ban kiểm soát mới để thay thế cho thành viên 
Ban kiểm soát đương nhiên mất tư cách, bị miễn nhiệm, 
bãi nhiệm hoặc bổ sung những thành viên còn thiếu. 

Hủy bỏ 

14 Điều 12. Chế độ làm việc của Ban kiểm soát Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát Phù hợp với quy định của Luật Doanh 
nghiệp, Thông tư 116 1. Ban kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với 

chế độ trách nhiệm cá nhân theo mảng công việc được 
phân công của từng thành viên trong 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. 

2. Thành viên Ban kiểm soát chịu trách nhiệm một 
hoặc một số lĩnh vực công việc theo sự phân công 
của Trưởng Ban kiểm soát, chịu trách nhiệm trước 
Trưởng Ban kiểm soát và trước pháp luật về quyết 
định và hành vi của mình; 
3. Các thành viên Ban kiểm soát thẩm định và có ý 
kiến đối với báo cáo tài chính năm, 06 tháng và quý 
của SCID, báo cáo của Ban kiểm soát trước Đại hội 
đồng cổ đông và các vấn đề khác theo yêu cầu của 
Trưởng Ban kiểm soát. 

15 Điều 13. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban 
kiểm soát 

Điều 18. Tiền lương và quyền lợi khác Phù hợp với quy định của Luật Doanh 
nghiệp, Thông tư 116 

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả thù lao và 
được hưởng các quyền lợi khác theo quyết định của 
Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết 
định tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động hằng 
năm của Ban kiểm soát; 

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 các 
khoản chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư 
vấn độc lập và các chi phí phát sinh khác một cách 
hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm 
soát hoặc thực thi các hoạt động khác của Ban kiểm 

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 



 

15 

Stt Quy chế hiện hành Nội dung sửa đổi, bổ sung Lý do sửa đổi, bổ sung 
soát. 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; 

chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có 
quyết định khác. 

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

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. 

16 Điều 14. Cuộc họp của Ban kiểm soát Điều 15. Cuộc họp của Ban kiểm soát Phù hợp với quy định của Luật Doanh 
nghiệp, Thông tư 116 1. Cuộc họp Ban kiểm soát đầu tiên của nhiệm kỳ 

Ban kiểm soát để bầu Trưởng Ban kiểm soát và ra 
các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tổ 
chức trong vòng 07 ngày sau bầu cử Ban kiểm soát 
đó. Thành viên Ban kiểm soát có số phiếu bầu cao 
nhất sẽ phải triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát đầu 
tiên, dự kiến chương trình, thời gian và địa điểm họp 
trước ngày họp dự kiến ít nhất 05 ngày. Trường hợp 
có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao 
nhất và ngang nhau thì các các thành viên sẽ bầu 
theo nguyên tắc đa số một người trong số họ để triệu 
tập họp Ban kiểm soát; 

Hủy bỏ (Đã quy định tại khoản 2 Điều 6) 

2. Ban kiểm soát phải họp định kỳ tối thiểu 02 lần 
một năm và có thể được triệu tập họp bất thường để 
kịp thời giải quyết những công việc đột xuất, cấp 
bách của SCID. Cuộc họp Ban kiểm soát do Trưởng 
Ban kiểm soát hoặc người được Trưởng Ban kiểm 
soát ủy quyền hoặc người tạm thời giữ chức Trưởng 
Ban kiểm soát triệu tập và làm chủ tọa; 

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một 
năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là hai 
phần ba số thành viên Ban kiểm soát. 

3. Cuộc họp của Ban kiểm soát có thể theo hình thức họp 
mặt trực tiếp hoặc có thể thông qua các hình thức khác 
như: điện thoại, hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương 

Hủy bỏ 
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Stt Quy chế hiện hành Nội dung sửa đổi, bổ sung Lý do sửa đổi, bổ sung 
tự khác. Việc tham gia các cuộc họp của thành viên Ban 
kiểm soát thông qua các phương tiện nêu trên được coi 
là đã tham dự và được ghi lại trong biên bản họp; 
4. Cuộc họp bất thường của Ban kiểm soát được tiến 
hành theo đề nghị của một trong các đối tượng sau đây: 
a. Chủ tịch Hội đồng quản trị; 
b. Ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên Hội đồng 
quản trị; 
c. Trưởng Ban kiểm soát; 
d. Ít nhất hai phần ba (2/3) thành viên Ban kiểm soát; 
e. Tổng Giám đốc. 

Hủy bỏ 

5. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được văn 
bản đề nghị họp Ban kiểm soát bất thường của một 
trong các đối tượng nêu tại điểm a, b, c, d và e của 
khoản 4 Điều này, Trưởng Ban kiểm soát phải triệu 
tập và tiến hành cuộc họp Ban kiểm soát bất thường; 

Hủy bỏ 

6. Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm 
soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, 
Tổng Giám đốc, thành viên kiểm toán nội bộ và 
kiểm toán độc lập tham dự và trả lời các vấn đề mà 
các thành viên Ban kiểm soát quan tâm; 

Hủy bỏ 

7. Các cuộc họp của Ban kiểm soát sẽ được tiến hành 
ở địa chỉ trụ sở chính của SCID hoặc một địa điểm 
khác do các thành viên Ban kiểm soát thống nhất. 

Hủy bỏ 

17 Điều 15. Trình tự tổ chức và tiến hành họp Ban 
kiểm soát 

Hủy bỏ Phù hợp với quy định của Luật Doanh 
nghiệp, Thông tư 116 

18 Điều 16. Thông qua quyết định của Ban kiểm 
soát 

Hủy bỏ Phù hợp với quy định của Luật Doanh 
nghiệp, Thông tư 116 

19 Điều 17. Biên bản họp của Ban kiểm soát Điều 16. Biên bản họp Ban kiểm soát Phù hợp với quy định của Luật Doanh 
nghiệp, Thông tư 116 1. Các cuộc họp của Ban kiểm soát phải được ghi 

biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình 
thức điện tử khác. Biên bản họp của 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 
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Stt Quy chế hiện hành Nội dung sửa đổi, bổ sung Lý do sửa đổi, bổ sung 
được lập bằng tiếng Việt, phải được tất cả các thành 
viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp ký tên và phải 
liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung 
thực của biên bản. Thư ký cuộc họp do Trưởng Ban 
kiểm soát chỉ định theo từng cuộc họp, chịu trách 
nhiệm ghi chép và lập biên bản họp của Ban kiểm 
soát và ký tên vào biên bản; 

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. Biên bản họp của Ban kiểm soát có các nội dung 
chủ yếu sau đây: 
a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của SCID; 
b. Mục đích, chương trình và nội dung họp; 
c. Thời gian, địa điểm họp; 
d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được 
ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các 
thành viên không dự họp và lý do; 
e. Các 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, 
đồng thời ghi rõ lý do của thành viên có ý kiến biểu 
quyết không tán thành, không có ý kiến; 
h. Các vấn đề đã được thông qua; 
i. Họ, tên, chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm soát 
hoặc người được ủy quyền dự họp và thư ký cuộc họp. 
Tất cả các thành viên Ban kiểm soát và thư ký cuộc 
họp phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính 
xác của nội dung biên bản họp của Ban kiểm soát; 
3. Trưởng Ban kiểm soát có trách nhiệm bố trí lập 
và gửi biên bản họp của Ban kiểm soát cho các thành 
viên Ban kiểm soát và biên bản đó sẽ được coi là 
những bằng chứng mang tính kết luận về công việc 
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Stt Quy chế hiện hành Nội dung sửa đổi, bổ sung Lý do sửa đổi, bổ sung 
tiến hành tại các cuộc họp đó, trừ trường hợp có 
những khiếu nại liên quan đến nội dung của biên bản 
đó trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày gửi biên bản; 
4. Biên bản họp của Ban kiểm soát cùng tài liệu sử 
dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ và bảo quản 
tại trụ sở chính của SCID. 

20 Điều 18. Quyền được cung cấp thông tin của Ban 
kiểm soát 

Điều 12. Quyền được cung cấp thông tin của Ban 
kiểm soát 

Phù hợp với quy định của Luật Doanh 
nghiệp, Thông tư 116 

1. Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên 
Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo phải được 
gửi đến Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương 
thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị; 

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. Các nghị quyết và biên bản họp của Đại hội đồng 
cổ đông, Hội đồng quản trị phải được gửi đến cho 
Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức 
như đối với cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị; 
3. Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản 
trị hoặc tài liệu khác do SCID phát hành được gửi 
đến Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương 
thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị; 
6. Nếu một thành viên Ban kiểm soát nhận được thông 
tin hoặc tài liệu liên quan đến nhiệm vụ của Ban kiểm 
soát theo cách thức phù hợp với nhiệm vụ kiểm soát, 
thành viên này phải báo cáo với Trưởng Ban kiểm 
soát ngay khi có thể và Trưởng Ban kiểm soát sẽ 
thông báo cho thành viên Ban kiểm soát có liên quan. 

Hủy bỏ 

21 Điều 19. Bảo mật thông tin Điều 13. Bảo mật thông tin Thay đổi thứ tự điều khoản 
22 Điều 20. Sửa đổi, bổ sung Điều 23. Sửa đổi, bổ sung Quy chế Phù hợp với quy định của pháp luật, Điều 

lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty 1. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Ban kiểm soát 
quyết định; 

1. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này phải được Đại hội 
đồng cổ đông xem xét, quyết định. 
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2. Trong trường hợp có những quy định mâu thuẫn 
giữa Quy chế này với Điều lệ SCID thì các quy định 
của Điều lệ SCID sẽ được ưu tiên áp dụng. 

2. Điều khoản ưu tiên áp dụng: 
a. Trường hợp có những nội dung được quy định khác 
nhau giữa Quy chế này và Điều lệ Công ty và/hoặc có 
những nội dung có liên quan đến quản trị nội bộ chưa được 
quy định trong Quy chế này thì ưu tiên áp dụng theo Điều 
lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty; 
b. Trường hợp pháp luật có những quy định liên quan đến hoạt 
động Ban kiểm soát chưa được đề cập trong Quy chế này 
và/hoặc trường hợp có những quy định pháp luật mới khác với 
những điều khoản trong Quy chế này thì áp dụng những quy 
định đó để điều chỉnh hoạt động của Ban kiểm soát. 

23 Chưa quy định Điều 8. 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. 

 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 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 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 hoặc Điều lệ Công ty. 
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24 Chưa quy định Điều 14 Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc 

triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông 
Phù hợp với quy định của Luật Doanh 
nghiệp, Thông tư 116 

 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; 
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. 

 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. 

25 Chưa quy định Điều 17. Trình báo cáo hằng 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: 

Phù hợp với quy định của Luật Doanh 
nghiệp, Thông tư 116 

 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. 

 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. 
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 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 trịTổng 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. 

26 Chưa quy định Điều 19. Công khai các lợi ích liên quan Phù hợp với quy định của Luật Doanh 
nghiệp, Thông tư 116  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 
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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. 

27 Chưa quy định 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 

Phù hợp với quy định của Thông tư 116 
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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. 

28 Chưa quy định Điều 21. 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. 

Phù hợp với quy định của Thông tư 116 

29 Chưa quy định Điều 22. 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. 

Phù hợp với quy định của Thông tư 116 

Ghi chú: 
1. Luật Doanh nghiệp: Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020. 
2. Thông tư 116: Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính 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 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. 
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BAO CÁO IUEM TOAN DQC LiP 

Kinh gtri:  CAC CO BONG, HQI BONG QUAN TRI VA BAN TONG GIAM BOC 
CONG TY cO PHAN DAU TU' PHAT TifiEN sAl GON co-op 

Ch(ing tôi dä kim toán Báo cáo tài chInh kern theo cüa Cong ty C phAn DAu tu Phát trin Sai GOn Co-op (sau 
dày gi tat là "Cong ty"), thrçyc 1p ngày 27 thang 3 nAm 2021, tir trang 06 den trang 38, bao gôrn Bang can dôi ké 
toán  tai  ngày 31 tháng 12 nAm 2020, Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh, Báo cáo kru chuyen tiOn t cho näm 
tài chInh kêt tht'ic càng ngày và Bàn thuyêt minh Báo cáo tài chInh. 

Trách nhim cüa Ban Tong Giám dc 
Ban Tong Giám dOc Cong ty chju trách nhim vO vic 1p và trinh bay trung thc và hçip 1 Báo cáo tài chInh cüa 
Cong ty theo cac Chuân mirc Ké toán Vit Nam, Chê d K toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp 1 
có lien quan den vic 1p va trInh bay Báo cáo tài chInh và chju trách nhim ye kiêm soát nOi  b ma Ban Tong 
Giám d6c xac djnh là can thiêt dé dam bão cho vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chinh không cO sai sot tr9ng yêu 
do gian 1n hoc nhâm 1k. 

Trách nhim cüa Kim toán viên 
Trách nhim cüa chng tOi là dixa ra' kiên ye Báo cáo tài chinh di,ra trên két qua cüa cuc kiém toán. Chüng tôi 
dA tién hành kiêm toán theo các Chuán mirc Kiêm toán Vit Nam. Các chuk m',rc nay yêu câu chUng tôi tuân thu 
chuân muc va cac quy dinh ye dao di.rc nghO nghiep, lap ke hoach va thuc hin cuôc kiêm toán dO dat duoc str 
dam bão hgp l ye vic  lieu Báo cáo tài chInh cUa Cong ty có cOn sai sOt tr9ng yêu hay không. 

Cong vic kim toán bao gm thirc hin các thi tic nham thu thp cac bAng chüng kim toán  va các  s6 lieu  a 
thuyet minh trOn Báo cáo tài chInh. Các thu tiic kiOm toán dl.r?c lija ch9n dra trên xét doan cüa kiOm toán viOn, 
bao gOm dánh giá rcii to cO sai sOt tr9ng yOu trong Báo cáo tài chInh do gian ln hoc nhâm Ian. Khi thrc hin 
dánh giá các rüi ro nay, kiOm toán viOn dä xem xét kiêm soát nOi  b cUa Cong ty liOn quan den vic 1p và trinh 
bay Báo cáo tài chInh trung thut, hop l nhäm thiOt k các thu tVc  kiOm toán phU hop vOi tinh hInh thi,rc tO, tuy 
nhiOn khOng nhàm mtic dich dtra ra kiOn ye hiu qua ccia kiOm soát nOi bO cUa Cong ty. Cong vic kim toán 
cOng bao gôm dánh giá tinh thIch hqp cOa các chInh sách kO toán duc ap ding và tInh hop l cüa các uOc tInh k 
toán cOa Ban Tong Giám dOc cOng nhtx dánh giá vic trinh bay tOng the Báo cáo tài chInh. 

Chüng tôi tin ti.rOng rang các bang chcrng kim toán ma chung tOi dà thu thp duc là day dO va thich hop lam 
sâ cho kiOn kiOm toán cUa chOng tôi. 

V kin cua Kiêm toán viên 
Theo kiOn cUa chOng tOi, Báo cáo tai chInh da phãn ánh trung thrc và hop l, trOn các khIa canh  trong y&o tInh 
hmnh tài chInh cOa Cong ty CO phAn DAn tx Phát trik Sài GOn Co-op ti ngày 31 tháng 12 näm 2020, cOng nhu 
ket qua hoat dng kinh doanh và tInh hInh ltru chuyOn tiên t cho nm tài chInh kt thiic cOng ngày, phO hop vài 
các Chuãn mvc Kê toán Vit Nam, ChO d KO toán doanh nghip Vit Nam va các quy djnh pháp 1 cO lien quan 
dOn vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chInh. 
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HA Tong Giám dAc 
So GlOy CNDKI-IN/c-jêm toán: 0092-2018-008-1 

TP. HA ChI Minh, ngày 29 tháng 3 nam 2021  

Pham M5 TuyOn - Kim toán viên 
So Gidy CNDKHN kiêm toán: 3596-2021-008-1 I 

I 
I A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. trading as  Baker lilly A&C is a member of the global network 

of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities 5 



CONG TY cô PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAI GÔN CO-OP 
Dia chi: 56 Thu Khoa Huân, phuà'ng Bn Thành, Quân 1, TP. H Chf Minh 
BAO CÁO TAL CHINH 
Cho nm tãi chinh k& thuc ngày 31 tháng 12 näm 2020 

BANG CAN DO! KE TOAN 
Ti ngày 31 tháng 12 näm 2020 

Dan vi tfnh: VND 

M Thuyt 
CHI TIEU s minh So cui näm S dãu näm 

A - TAI SAN NGAN HN 100 372.633.550.182 413.767.417.894 

I. Tin và cãc khoãn tuo'ng duo'ng tin 110 V.1 160.589.346.884 181.579.204.497 
1. Tin 111 13.230.799.260 5.586.790.236 
2. Các khoàn tirang dixo'ng tin 112 147.358.547.624 175.992.414.261 

H. Du ttr tãi chinh ngn han 120 35.690.838.983 13.814.427.875 
1. Chüngkhoánkinhdoanh 121 V.2a 13,815.187.308 13.814.427.875 
2. Dir phông giãm giá chfrng khoán kinh doanh 122 
3. Duti.rnâmgictdnngaydaohan 123 V.2b 21.875.651.675 - 

IlL Các khoãn phãi thu ngAn han 130 172.322.823.550 209.942.249.065 
1. Phàithung&nhancüakhachhang 131 V.3 28.645.008.517 22.159.817.224 
2. Trâ trirOc cho ngiräi ban ng&n han 132 4.010.122 4.000.000 
3. Pháithunibngnhn 133 
4. Phai thu theo tin d k hoach hcxp dng xây dijng 134 
5. Phãithuvchovayngânhn 135 V.4 121.500.000.000 173.500.000.000 
6. Phãi thu ngn han  khác 136 V.5a 22.173.804.911 14.278.431.841 
7. Dir phông phãi thu ng&n han  khó dôi 137 
8. Tãi san thiu ch xcr l 139 - 

IV. Hang tn kho 140 62.250.000 
1. 1-làngtônkho 141 62.250.000 
2. Dir phang giãm giá hang tn kho 149 

V. Tãi san ngn han  khác 150 4.030.540.765 8.369.286.457 
1. ChiphItratriracng&nhan 151 V.7a 423 .447.3 85 590.9 12.6 14 
2. Thu giá trl gia tang &rcrc khu trr 152 1.981,707.549 
3. Thud và các khoàn khác phai thu Nha nuOc 153 V.14 3 .607.093 .3 80 5 .796.666.294 
4. Giao dch mua ban 1a1  trái phiu ChInh phü 154 
5. Tàisànngnhnkhac 155 

Báo cáo nay phái dirQ'c dQc cüng vOl Ban thuyê't tninh BOo cáo tài chmnh 6 
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CONG TV CO PHAN DAU TL( PHAT TRIEN SAI GÔN CO-OP 
Dia chit 56 Thu Khoa Huâii, phung Bn Thành, Qun 1, TP. Ha Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHINH 
Cho näm tài chInh k& thCic ngày 31 thãng 12 nam 2020 
Bang can d6i k toán (tiêp theo) 

CH TIU 
Ma 

s 

Thuyt 
minh SO cuOi näm S dáu nàm 

B- TAI SAN DAL HN 200 1.730.623.028.627 1.666.890.779.849 

I. Các khoän phãi thu dài han 210 1.000.032.000 1.000.032.000 
1. Phãi thu dài han  cüa khách hang 211 
2. Trà truàc cho nguYi bàn dài han 212 
3. V6n kinh doanh ó dan vi tnrc thuôc 213 
4. Phái thu ni b dài han 214 
5. Phài thu v cho vay dài hn 215 
6. Phài thu dài hn khác 216 V.5b 1.000.032.000 1.000.032.000 
7. Dii phông phài thu dài han  khO dôi 219 

II. Tài san c6 djnh 220 6.204.135.330 5.989.693.095 
Tài san cô djrth htu hinh 221 V.8 5.846.077.081 5.726.140.402 
Nguyen giá 222 14.8 14.408.544 12.821.917.428 
Cia trj hao mon lüy ke' 223 (8.968.331.463) (7.095.777.026) 

2, Tài san c6 djnh thuê tài chInh 
Nguyen giá 

224 
225 

449 

Gith tn hao mOn 1iy ke' 226 )NG 
3. Tài san c dinh vô hinh 227 V.9 35 8.058.249 263 .552.693 HIM 

Nguyen giá 228 1.063.500.000 798.500.000 iANV 
Cia trj hao mOn Iüy ki 229 (705.441.751) (534.947.307) & 

HI. Bt dng san du tu' 230 V.10 133.106.055.232 138.196.512.076 TI' 
- Nguyngiá 231 160.418.378.179 160.4 18.378.179 
- Giãtrjhaomôn]flyk 232 (27.312.322.947) (22 .22 1.866. 103) 

IV. Tàisãn dó'dangdài han 240 490.500.750.294 490.500.750.294 
I. Chi phi san xut, kinh doanh dâ dang dài han 241 
2. Chi phi xãy di,rng ca bàn do dang 242 V.11 490.500.750.294 490.500.750.294 

V. Du tu' tài chInh dài han 250 1.099.519.820.127 1.030.826.544.178 
I. Dâuuxvàocângtycon 251 V.2c 117.150.000.000 47.9 15.000.000 
2. Du ti.r vào cong ty lien doanh, lien kt 252 V.2c 989.709.576.518 989.709.576.518 
3. Du tu gOp von vào don vi khác 253 T 
4. Du phàng du tir tài chInh dài han 254 V.2c (7.339.756.391) (6.798.032.340) 
5. Du tu nm gi dn ngày dáo han 255 r 

VI. Tii san dài han khác 260 292.235.644 377.248.206 

:0, 

1. Chi phi trà truOc dài han 261 V.7b 188.816.215 377.248.206 
2. Tài san thud thu nhp hon Iai 262 V.12 103 .4 19.429 
3. Thi& b, vat tir, phii tOng thay th dài han 263 
4. Tài san dài han  khác 268 

TONG CQNG TA! SAN 270 2.103.256.578.809 2.080.658.197.743 

BOo cáo nOyphthi thcçrc dQC cing vói BOn thuyé't ,ninh BOo cáo thi chInh 7 



Bang cAn dôi k toán (tiêp theo) 

CHI TIEU 
MA 
s 

Thuyét 
minh S cui nm Sá du nm 

C- NPHA1TRA 300 124.128.238.683 124.604.795.119 

1. Nq ngn hin 310 14.077.793.697 18.657.107.149 

1. PhaitrAng.räibanngnhan 311 V.13 283.465.174 1.217.720.628 

2. Nguôi mua trA tin tnràc ngn han 312 

3. ThuvàcáckhoAnphãinpNhãnirâc 313 V.14 2.025.841.027 664.862.128 

4. PhAitrAngräi1aodong 314 V.15 1.901.534.878 7.460.628.729 

5. Chi phi phAi trãngânhn 315 92.031.558 19.575.894 

6. Phài trã ni bO ngn han 316 

7. PhAi trà theo tin d k hoach hçp dng xAy d%rng 317 - 
8. Doanh thu chua thrc hin ngn han 318 65.884.500 72.472.950 

9. PhAi ti-A ngân han  khAc 319 V.16a, c 1.639.437.136 1.529.620.592 

10. Vay vA nçx thuê tAi chInh ngn han 320 

11. DrphàngphAitrAngánhn 321 
12. QuS' khen thiring, phüc loi 322 V.17 8.069.599,424 7.692.226.228 

13. Qu' bInh n giá 323 - 

14. Giao djch mua bAn lai  trAi phiu ChInh ph 324 - 

II. Nq dAi hn 330 110.050.444.986 105.947.687.970 

1. PhAi trA ngi.rôi bAn dAi han 331 - 
2. NgrO mua trA tin trtràc dAi han 332 
3. Chi phi phAi trA dài han 333 - 
4. PhAi trA ni b v vn kinh doanh 334 
5. PhAitrAnôibôdAihan 335 
6. Doanh thu chira thirc hiên dAi han 336 
7. PhAl trA dAi han  khAc 337 V.16b,c 110.050.444.986 105.947.687.970 
8. Vay vA nçi thuê tAi chinh dài han 338 
9. TrAi phiu chuyn di 339 - 
10. C'phiurudAi 340 
Ii. Thus thu nhp hoAn Iai  phAi trA 341 - 
12. DirphOngphAitrAdAihn 342 
13. Qu phát trin khoa h9c va cong ngh 343 

1C1U RAN 

TVN 

C 

CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAl CON CO-OP 
DIa chi: 56 Thu Khoa HuAn, phirOng Bn Thành, Qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAT CHfNH 
Cho näm tãi chinh kt thüc ngày 3 1 tháng 12 nàm 2020 

RI 

Báo cáo nàyphái ducrc dQC cAng v&i Ban thuyêt niinh Báo cáo tài chinh 8 



BUi Th Kim Nga 
K toán tru'&ng 

ng Kiên 
lông Giám doe 

CONG TV C5 PHAN DAU TLJ PHAT TRIE'N SAI GÔN co-or 
Dia chi: 56 ThU Khoa Hun, phu&ng Bn Thânh, Qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHiNFI 
Cho nm tài chinh kt thUc ngày 31 thang 12 nàm 2020 
Bang can dôi kê toán (tiêp theo) 

CHI TIU 

Ma 
s 

Thuyêt 
minh SO cuOi näm SO du nAm 

D- VONCHUSOHUU 400 1.979.128.340.126 1.956.053.402.624 

I Vn chU s?r hüu 410 1.979.128.340.126 1.956.053.402.624 

1. Vn gop cUa chU sO htiu 411 V.18 1.000.000.000.000 1.000.000.000.000 

Ca phi éu phó' thông có quyn biéu quyit 41/a /.000.000.000.000 1.000.000.000.000 

COphilu u-u dãi 4/lb 
2. Thng du vn c phn 412 

3. Quyn chn chuyên dôi trái phiu 413 

4. VOn khác cCia chU sO hu 414 

5. C phiu qu 415 
6. Chénh Ich dánh giá 1i tài san 416 

7. Chënh 1ch t giá hi doái 417 
8. Qu dAu ttx phát trin 418 V.18 829.422.837.371 826.899.167.390 

9, Qu h trc, sap xp doanh nghip 419 
10. Qu5 khãc thuôc vn chU sO hfiu 420 
11. Lcii nhun sau thus chua phân phi 421 V.18 149.705.502.755 129. 154.235 .234 

Lç.ri nhuin sau thué chu'a phán phái 
liy k dén cudi icfr lrithc 42/a 125.597.150.680 /29.154.235.234 

L.ri nhuOn sau thué chu-a phdn ph81 k) nay 42/b 24.108.352.075 

12. Ngun von dâu tir xây drng ca bàn 422 

LI. Ngun kinh phi và qu5 khác 430 
1. NguOn kinh phi 431 
2. Ngun kinh phi d hlnh thành tài san c djnh 432 

TONG CONG NGUON VON 440 2.103.256.578.809 2.080.658.197.743 

TP. H ChI Minh, ngày 27 thàng 3 näm 2021 

Ta Ng9c Thão 
Nguô'i Ip 

Báo cáo nàyphái dirctc dQc cirng v&i Ban thuyEt rninh Báo cáo tat chinh 9 



1km vi tinh: VND 

Näm truOc 

37.058.180.205 

37.058.180.205 

9.174.484.859 

27.883.695.346 

43.780.478.860 

(852.041.934) 

245.258.697 

43.81 0.065.002 

28.460.892.441 

114.717.278 

1.322.828.429 

(1.208.111.151) 

27.252.781.290 

2.016.081.483
c o  

'Z C 
CO 

25.236.699.80 
* 

TP. H Chi Minh, ngay 27 thang 3 nm 2021 

Ta NgQc Thão Büi Thj Kim Nga 
Ngu&i Ip KE toan truöng 

Bdo cáo nàyphái ducyc dQc cing v&i Ban rhuyêt minh Baa cáo tài chInh 10 

CONG TV 
CO P HAN 

DAU TIJpHATT 

SAl cO 

rung Kiên 
Tong Giám dc 

CONG TV C5 PHAN DAU TIJ PHAT TRIE'N SAI GÔN co-oi 
Dja chi: 56 Thu Khoa Huân, phi.ioiig Bn Thành, Qun 1, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAT CH!NH 
Cho näm tài chInh kt thic ngày 31 tháng 12 nãm 2020 

BAO CÁO KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH 
Cho nãm tài chInh kt thüc ngày 

M 
CHI TIEU s 

31 tháng 12 nAm 2020 

Thuyt 
minh Näm nay 

I. Doanh thu ban hang va cung cp dch vçi 01 VL1 39.517.747.147 

2. Cäc khoãn giãm trü doanh thu 02 

3. Doanh thu thun v ban hang và cung cp djch vy 10 39.517.747.147 

4. GiavnhAngban II VI.2 9.250.125.350 

5. L9i nhun gip v ban hang vã cung cap dch vy 20 30.267.621.797 

6. Doanh thu hot dng tài chInh 21 VI.3 33.485.513.741 

7. ChiphitàichInh 22 VI.4 541.851.731 
Trong do: chi phi lai vay 23 

8. ChiphIbánhàng 25 241.983.132 

9. Chi phi quãn I doanh nghip 26 VI.5 37.303.793.494 

10. Lqi nhun thun tir hot dng kinh doanh 30 25.665.507.181 

11. Thunhpkhác 31 30.426.822 

12. Chi phi khác 32 VI.6 40. 12 1.820 

13. Loi nhuãn khác 40 (9.694.998) 

14. Tong 191 nhun k toán tru*c thud 50 25.655.812.183 

15. Chi phi thus thu nhp doanh nghip hin hành 51 V.14 1.650.879.537 

16. Chi phi thud thu nhp doanh nghip hoan Ii 52 V.12 (103.419.429) 

17. Loi nhun sau thuê thu nhp doanh nghip 60 24.108.352.075 

18. Läi co ban trên c phiu 70 VI.7 

19. Lal suy giãm trên cô phiu 71 VI.7 



CONG TY cö PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAl GÔN co-oi' 
Dja chi: 56 Thii Khoa Huân, phuong Bn Thành, Qun I, TP. H ChI Minh 
BAO CÁO TAT CHFNH 
Cho nãm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2020 

BAO CÁO LUAU CHUYEN TIEN T 
(Theo phucrng pháp gián tip) 

Cho näm tãi chinh két thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2020 

1. 

CHi TIEU 

Lu'u chuyn tin tü hoyt dng kinh doanh 

Ma 
s 

Thuyet 
minh Näm nay 

Dan vj tInh: VND 

Nãm tru&c 

1. Lo nhuân trwác i/wI 01 25.655.812.183 27.252.781.290 

2. Diu chinh cho các khoán: 
- Khu hao tài san c dlnh  và bAt dng san dAu Ur 02 V.8, 9, 10 7.246.780.725 6.930.497.156 

Các khoãn thr phàng 03 V.2c 541.724.051 (852.041.934) 
Lai, I chênh 1ch t) giã hM doái do dánh giá 1?i 
các khoân miic tin t có g& ngoi t 04 
Lãi, I tir hot dng dâu tis 05 VI.3 (33.473.520.941) (43.780.478.860) 
Chi phi lãi vay 06 

- Các khoán diAu chirih khác 07 
3. LØ nhuin tic hort d3ng kinh doanh 

trwác thay doi v6n lulA d3ng 08 (29.203.982) (10.449.242.348) 

- Tang, giám các khoán phái thu 09 (3.044.173.164) 15.118.419.241 
Tang, giãm hang tan kho 10 62.250.000 (62.250.000) 
Tang, giãm các khoán phài trá 11 (1.762.418.180) (39.751.715 .48 1) 
Tang, giam chi phi trâ triràc 12 355.897.220 (22 6.026 .65 4) 
Tang, giãm ch(mg khoán kinh doanh 13 V.2a (759.433) (4.888.272) 
Tiên Iâi vay d trâ 14 

- Thud thu nhp doanh nghip dA np 15 (2.978.581.471) 
Tin thu khác ttr hot dng kinh doanh 16 11.780.000 
Ti&n chi khác cho hoat dng kinh doanh 17 V.17 (127.360.800) (387.921.205) 

Luu chuy!n tihi thun tic hort d3ng kinh doanh 20 (4.545.768.339) (38. 73 0.426.190) 

II. Luu chuyén tin tü hot dng dãu tu 

1. Tin chi áA mua sam, xây dtmg tài san c djnh Va 
các tài san dài han khác 21 (3.106.477.505) (1.963.822.457) 

2. Tin thu t& thanh 1, nhrcing ban tài san c6 djnh và 
các tài san dài han khác 22 

3. Tin chi cho vay, mua các cong ci nçi cUa 
dan vi khác 23 (120.620.328.952) (3.000.000.000) 

4. Tin thu hi cho vay, ban Iai các cong ciii nq cüa 
dan vj khác 24 150.744.677.277 259.000.000.000 

5. Tin chi dAu tu gop von vao dan vj khác 25 V.2c (70.000.000.000) (141.925.000.000) 
6. Tin thu hi dAu ti.r gop vn vào dan vj khác 26 V.2c 765.000.000 6.885.000.000 
7. Tin thu Iãi cho vay, c tCrc va lçci nhun dircic chia 27 25.779.719.506 43.050.009.329 

Lwu chuyln tiln thuin & ho(lt d3ng €táu tic 30 (16.43 7.409.674) 162.046.186.8 72 

:ACHI 
:M ic 

A 

NC 
Jp 

Tp 

Bdo cáo nàyphái du-cic dQC cling vái Ban thuylt minh Báo cáo tài chin/i 11 



TP. H Chi Minh, ngây 27 thang 3 nãm 2021  —__—. 

CONG TY 
CO p 

DAU T(IPHAT 

SAI Li 

Büi Th Kim Nga 
K toán truông 

rung Kiên 
Tông Giám dc ; I 

HA 

CONG TY CÔ PHAN DAU TIJ PHAT TRIEN SAl GÔN co-or 
Dia chi: 56 Thu Khoa Huân, phir&ng Bn Thành, Qun 1, TP. H6 Chi Minh 
BAO CÁO TAI CH!NH 
Cho nãm tài chInh ktthüc ngây 31 tháng 12 nãni 2020 
Báo cáo lu'u chuyên tiên t (tiêp theo) 

CHI TIEU 
Ma 
s 

Thuyét 
minh Näm nay Näm trtr&c 

III. Luu chuyên tin tü hoyt ding tài chinh 

1. Tin thu tir phát hánh cc phiu, nhân vn gop cUa 
chüs&hQu 31 

2. Tin trá 1i v6n gop cho các chü si hu, mua Ii 
c phiEu cüa doanh nghip cia phát hành 32 

3. Tinthutrdivay 33 
4. TiêntráncTgOcvay 34 - 
5. Tin trã nçi gc thuê tài chinh 35 
6. C t1rc, lqi nhun cia trã cho chO sâ hCru 36 V.l6a (6.679.600) (59.930.731.400) 

Lwu cizuydn 1ien tIiutn tfr hort 13ng tat chIn/i 40 (6.679.600) (59.930.731.400) 

Luu chuyén tin thuãn trong näm 50 (20.989.857.613) 63.385.029.282 

Tiên và tIrong throng tin du näm 60 V.1 181.579.204.497 118.194.175.215 

cO4498; 
Anh hu&ng cUa thay di t giá hi doái quy ciM ngoi t 61 - 

CÔNGT 

Tién và tuo'ng du0ng tin cui nAm 70 V.1 160.589.346.884 181.579.204.497 UNHIMHt 

lOAN VA 1 

AU 

Ta NgQC Thão 
Nguôi Ip 

Bdo cáo nàyphthi dzrqc d9c cing vol Ban thuylt minh Báo cáo tài ch!nh 12 







A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD. 
Head Office 02Trunng Son St. Tan Binh 01st. Ho Chi Minh City. Vietnam Tel: +84(028) 3547 2972 

Branch in Ha I4oi :40 Giang Vu St., Dung Da Diet., Ha Noi City, Vietnam Tel: +84(024) 3736 7879 

Branch in Nha Trang : LotSTh06k01,St No.13,LellongPhongll(Jthan Wea,NhalrangCity,Vietnam Tel: +84 (0258) 246 5151 
Branch in Can Thu : I5-13Vo Nguyen Giap St., Cal Rang Dint., Can Thu City, Vietnam Tel: +84(0292)3764995 

kttv@a-c.com.vn  
kttv.hn@a-c.com.vn  
kttv.nt@a-c.com.vn  
kttv.ct@a-c.com.vn  

bakertitLy 
A&C 
www.a- C. Corn . 

S: 1.0983/21/TC-AC 

BAO CÁO KIEM TOÁN 
yE BAO CÁO TINIi IIiNH sU' D1JNG VON THU DffiC TiJ' D(1T PHAT HArm CO mEu 

TANG VON DIEU L TU' 744.922.360.000 VND LEN 1.000.000.000.000 VND 
TUNGAY 04 TIIANG 5 NAM 2013 DEN NGAY 31 THANG 12 NAM 2020 

CUA CONG TY cO iIAN DAU T1f PHAT TREEN SAI GON CO.OP 

KInh iri: CAC CO BONG, HQI BONG QUAN TRI VA BAN TONG GIAM DOC 
CONG TY cO PHAN BAU TU' PIIAT TRIEN sAI GON CO.OP 

Ching tôi d kim toán Báo cáo t'mh hinh sü diing v6n thu duqc tir dçt phát hãnh c6 phiu tang vn diu I 
tr 744.922.360.000 VND len 1.000.000.000.000 VND ttr ngày 04 tháng 5 näm 2013 den ngày 31 tháng 12 
näm 2020 (gçi tat là "Báo cáo tinh hInh scr diing vOn"), duqc 1p ngày 27 tháng 3 näm 2021 tr trang 07 den 
trang 13 dInh kern theo day cüa Cong ty Co phân Dâu tir Phát frien Sài Gèn Co;op (sau day gi tat là "Cong 
ty"). Báo cáo tInh hinh sCr ding von nay drn7c 1p theo nhu mô tà ti Ban thuyêt minh Báo cáo tInh hinh sü 
ding vOn dInh kern. 

Trách nhim cüa Ban Tang Giám doe 

Ban Tng Giám dc COng ty chju trách nhim v vic 1p và trmnh bay trung thirc va hçtp l' Báo cáo tinh 
hInh sir dirng v6n cüa Cong ty theo cc s& 1p Báo cáo nhu trInh bay tai  thuyêt minh s 11.1 cüa Bàn thuyêt 
minh Báo cáo tInh hinh sr dtng von và chju trách nhim ye kiêm soát nOi  b ma Ban TOng Giám doe xác 

djnh là can thiêt dê dam báo cho vic 1p va trInh bay Báo cáo tInh h'mh scr diing vOn không eO sai sot trng 

yêu do gian Ian hoc nhâm lan. 

Trich nhiêm cüa Kiêm toán viên 
Tráchnhirn cüa chüng tôi là dua ra ' kin v Báo cáo tInh hInh sü ding vn da trOn kt qua cüa cuOc  kiêm 

toán. Chüng tôi dâ tin hành kiêm toán theo eac Chu.n mrc Kiêm toán Vit Nam. Các chu.n mvc  nay yêu 

cau chüng tOi tuan thu chuân mirc va cac quy djnh ye dao  dfrc nghé nghip, 1p kê hoach và th%rc hin eue 
kiêm toán dê dt duçc sr dam báo hctp l v vic lieu Báo cáo tInh hInh sfr dting vOn cüa Cong ty CO cOn sai 
sot trçng yêu hay không. 

COng vic kirn toán bao g6m thirc hin các thu t%lc nhin thu thp các bang chrng kim toán v các s 1iu Va 
thuyét minh trên Báo cáo tInh hInh sr diing vn. Các thu ti.ic kiêm toán duqc lira chpn dira trén xOt doán cüa 
kiêm toán viên, bao gôm dánh giá thi ro có sai sot trQng yêu trong Báo cáo tInh hInh str ding vOn do gian ln 
hoc nham lan. Khi tht,rc hin dánh giá các rh ro nay, kiem toán viên d xem xét kiêrn soát ni bô eüa Cong 
ty lien quan den vic 1p và trinh bay Báo cáo tinh hinh sIr d%lng von trung thirc, hqp l nhãm thiêt kê ac thu 
ti,ic kiêm toán phà hcrp vâi tinh hInh thtrc te, tuy nhiên không nhAm mi,tc dIch dua ra ' kiên v hiu qua cha 

kim soát nOi  b cha Cong ty. Cong vic kiêm toán cling bao gOm dánh giátInh thIch hqp cha các chInh sách 
kê toán dtrçxc ap diong va tinh hcip l' cha các uàc tmnh kê toán cha Ban TOng Giám doe chng nhu dánh giá 
vic trinh bay tOng th Báo cáo tInh hInh sIr dmg von. 

ChUng tOi tin tu&ng rng các bang chIrng kim toán ma chhng tOi dä thu thp duqc là dy dh và thIch hqp lam 
ca si cho kiOn kiêrn toán cüa chUng tOi. 

A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. trading as Baker Tilly A&C is a member of the global network 
of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities 



im toán và Tir vn A&C 
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CONG TV 
TRACH NHlM HUU 

KIM lOAN U' VAN 

A&C.. 

bakertitLy 
A&C 

V kiên cüa Kiêm toán viên 
Theo kin cUa chingtôi, Báo cáo tInh hinh sCr dpng von kern theo dã phán ánh trung thLrc Va hpI, trên 

các khIa canh trçng yeu 
tinh hInh sr ding von thu duVc tr dt phát hành CO phiu tang von diêu 1 tr 

744.922.360.000 VND len 1.000.000.000.000 VND cCia COng ty Co phân Dâu tir Phát triên Sài GOn Co.op tr 

ngày 04 tháng 5 närn 2013 den ngày 31 tháng 12 iiäm 2020, phü hop vi các Chuân mirc Ké toãn VietNam, 
Chê dKê toán doanh nghip Vit Narn hin hành và phü hop vol co s& 1p Báo cáo nhis trInh bay tai thuyt 

rninh so 11.1 trong Ban thuyêt rninh Báo cáo tInh hInh sfr ding vOn. 

Co sO k toán 
Không phü nhn kin nêu trén, ching tOi mun luu ' den thuyt rninh s 11.1 trong Ban thuyt rninh Báo 
cáo tInh hmnh st'r ding von vêca s& p Báo cáo tinh hInh sir dvng vOn. Báo cáo nay chi dUQC sir dung dê 
tOng 1ip tinh hInh sir ding vOn ciia Cong ty, khOng mO rng ra cho toàn b Báo cáo tài chinh cOa COng ty 
và dugc 1p dê gitip COng ty Co phân Dâu tu Phát triên Sài GOn Co.op dáp üng yêu câu cüa Ca quan quãn l' 

Nhà nuóc. Vi the, Báo cáo nay cO thO khOng phü hcp dê sfr diing cho muc dich khác. 

H Ting Giám dc 
So GiOy NDKHN klein toOn: 0092-2018-008-1 

TP. H Chi Minh, ngáy 31 tháng 3 nãrn 2021 

Pham M3 Tuyên - Kim toán viên 
S Giy CNDKHN kiOrn toán: 3596-2021-008-1 

A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. trading as Baker Tilly A&C is a mcrnbcrofthcg0ban0 6 



CONG TV CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAl GÔN CO.OP 
Dja chi: 56 Thu Khoa Huân, phu&ng Bn Thãnh, Qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO T1NH HINH sO' DI)NG VON 
Tr ngày 04 thang 5 nàm 2013  dn ngày 31 tháng 12 nãm  2020  

BAO CÁO T!NH H!NH sU JMJNG VON THU DffiC Tt DQT PHAT HANH 
CO PHIEU TANG VON DIEU L TTf 744.922.360.000 VND len 

1.000.000.000.000 VND 
Tu ngày 04 tháng 5 näm 2013 den ngày 31 tháng 12 nám 2020 

1. Thông tin chung v dqt phát hành c phiêu tang von diêu I 

STT Nidung Thông tin 

1.  Ten c phiêu chão ban C phiu cüa Cong ty C ph&n Du tir Phát 
triên Sài GOn Co.op 

2.  Loai c phiu C phiu ph thông 

3.  Mnh giá c phiu 10.000 VND/cO phiu 

4.  Giápháthành 10.000 VND/cô phik 

5.  S Iupng c phiu clang k chào ban 25.507.764 ct phiu 

6.  Tang s hrçrng vn huy dng 255.077.640.000 \'ND 

7.  Hinh thic phát hành Phát hành cho c dOng hin hi1u và can b 
cong nhân viên 

8.  Ngày bt du chào ban 04tháng3nAm2013 

9.  Ngày hoàn thành dçyt chào ban 04thang5nãm2013 

10.  Tng s c phiu cIa ban 25.507.764 c phiu (chim 100%) 

2. S tin thu du'çrc tü dqt phát hành cô phiêu 

Sé kicng c phiu phát hành (c phiu) 25.507.764 

Giá ban (VND/cô phiu) 10.000 

Thành tin (VND) 255.077.640.000 

Trong do 
Vn dduttrczachzsàhi2'u (VND) 255.077.640.000 

Thãng dzr vn c p/un 

Phi tix vn h sa phát hành (VND) : 100.000.000 

T6ng thu rông tir phát hành them (VND) : 254.977.640.000 

(Btng chit: Hai tram nám nuroi bñn tj chIn train bay niwo'i bay triu sáu tram bn mu'qi nghIn 

dông chàn). 

Bàn thuylt rninh nay là mt b5 phn hQp thành va phái thtcrc dQc cung vói Báo cáo vn dau tit ca chz s& hu
7 



P217b5Miflh, ngày 31 tháng 3 nam 2021 

CONG TV '.\ 
CO PHAN 

DAU TLJ PHAT 

s: 

CONG TV CO Pt-IAN oAu TLI PHAT TRIEN SAl GÔN co.op 
Dja chi: 56 Thfi Khoa Huân, phuäng Bn Thành, Qun 1, TP. H Chi Minh 
BAO CÁO T1NH HINH sU DI)1JG VON 
Tr ngày 04 tháng 5 nãm 2013 d&n ngày 31 thang 12 näm 2020 
Báo cáo tinh hinh sü drig vn  (tip theo)  

3. K hoch sir ding vn theo phuong an phát hành 
Can cr Nghj quyêt D?i  hi dông Co dông thung niên nãm 2011 so 01/2011/NQ/DHDCD ngày 24 tháng 4 

nãm 2011 cCta Di hi dông CO dông Congty Co phân Dâu tu Phát triên Sài Gôn Co.op và Bàn cáo bach 
ngày 28 tháng 01 näm 2013 cUa Cong ty Co phân Dâu ti.r Phát triên Sài GOn Co.op ye vic sr dvng von tr 
dcl phát hành cô phiêu närn 2013 tr 744.922.360.000 VND len 1.000.000.000.000 VND, kê ho?ch scr dung 

von a cong bô theo Bàn cáo bach  nhu sau: 

Tb gian 
triên khai 

Trongdó nguôn 
vOn cô phiêu tir 

nguôn phát 
di an tir Tong von dâu ttr cüa hành them cO 

STT  Têndiáu näm dtrán phiêu (VND) 

1. Dr an An Pht — Khu Thi.rcing iii 
Dch vi vàNhàO Sài Gàn Co.op 2011 —2016 448.427.805 USD 195.600.000.000 

2. Dr an Co.opniart tai Cat Bi, TP. Hâi 
Phàng 2011 —2013 62.190.000.000VND 43.530.000.000 

3. Trung tarn Thuung iii — Siêu thi 
Co.opmart ti IF. Vinh, tinh Ngh An 2011 —2014 105.600.000.000 VND 15.850.000.000 

254.980.000.000 Cong 

Nghj quyt Dai  hi dng c dông thiiOng niên näm 2016 s6 01/20161NQ/DHDCD ngay 28 tháng 4 nãm 

2016, Dai  hi dông cô dOng Cong ty dä thông qua vic thay dOi mvc  dIch sr dung von tü dcrt phãt hành cô 
phiêu näm 2013 tr744.922.36O.00O VND len 1.000.000.000.000 VND. Thea dO, den thoi diem hin tai, 
Cong ty Co phàn Dâu tis Phát triên Sài GOn Coop chi cOn dâu Ui cho 02 dij an vOl sO tiên dr kiên phân bO 

cho các dr an nhu sau: 

STT Têndrán 
1. Dtr an An Ph — Khu Thi.roiig mai 

Djch vii và Nhà 0 Sài COn Co.op 
2. Trung tam Thuung mi — Siêu thj 

Co.opmart tai TP. Vinh, tinh Ngh An 
Cong 

ThOi gian 
triên khai 
dirán Ui 

nm 

2011 —2016 

2011 —2014 

Tong vn dãu tir cüa 
dirán 

448.427.805 USD 
105.600.000 000 

VND 

TrongdO ngun 
von cô phiêu tir 

nguôn phát hành 
them cô phiu 

(VND)  

198.450.000.000 

Y 
UKA 

1! vA'N 

15.850.000.000 

 

  

214.300.000.000 

 

    

4. Báo cáo tInh hInh sr ding vn dn ngã' 31 tháng 12 nãm 2020 
Can cCr vào tInh hInh thrc tê, tiên d dáu Ui, so tiên thu dugc Ui dcit phát hành CO phiOu närn 2013 Ui 

744.922.360.000 VND len 1.000.000.000.000 VND, Cong ty dA sCr dung von nhu sau: 

STT Ten d an So tiên VND) Ghi chü  

1. Dir an An PhO — Khu Thiiong mi Djch 

yin  và Nhà 0 Sài GOn Co.op 27.268.624.673 Xem chi tiêt 0 Phini linc 01 

TV 
AN 
TTRI 

co,di 

oG 

2. Trung tarn Thrcrng mi — Siêu thj 
Co.opinart tai TP. Vinh, tinh Ngh An 

Cng  

15.848.400.000 Xem chi tit 0 Phi tue 02 

43.117.024.673 

BüiThjKlmNga •'ungKiên 

K toán trithng Tong Giám Doe 

Bàn thuye1 minh nàylO mt bphn hctp thành vàphthi dwcrc dQc cing vó Báo cáo vo'n du 1w cia chi sO hu 8 
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CONG ry cO PHAN DAU TU' PHAT TRIEN SAL GÔN CO.OP
PhylycOl 

0/a chi: Sd 56 ThU Khoa titian. Phtthng BEn Thành, Quçin I. TP.Hd ChiMinh  

BANG ICE CHI TIET CUA DIT AN AN PHU - KIIU THU'ONG MI DICH vv vA NHA Ô SAL CON co.oP 

NOIDUNG SOTIEN 
iT  SOPH1U NGAY 

I VTO 1/0513 27/05/2013 CFII TRA LAI VAY THANG  05/2013 THEO HOP DONG  TiN DUNG sO 12.155.800 I /HDTDTL - VIETENBANK TP.HCM 42.4 l7.262 
31.017.622 

2  VT0110613 25/06/2013 CIII TRA LA! VAY  THANG 06/20 13 THEO 1-lOP DONG TIN DUNG so  12.I55.800IIHDTDTL  - VIETINBANK TP.HCM - AN PHfJ  
11.993.520 

3  0039/0713 Th07âb13  TF CHI PHI DO LP BAN  DO H1N TMNG  VI TRI   - DUAN  AN P1-RI - DNG  D'INH  T1N 
30.487.410 

4 VTOI/0713 25/07/2013 CHI TRA LXI VAY THANG 07/2013 THEO HOP DONG TIN DUNG S?) I2.155.8001/HDTDTL- VIETINBANK TP.HCM 
32.519901 

S VTOI/0813 26/08/2013 CHI TRA LAI VAY TI-fANG 08/2013 THEO HOP DNG TIN DUNG sO 12. I55.8001/1-1DTDTL - VIETINI3ANK TP.HCM 
— 

6 VTOI/0913 25/09/2013 CHI TLX1 VAY TI-lANG  09/2013 THEO HOP DONG  TIN DUNG S512.155.80011HDTD1L - VIETINBANK TP.HCM 30.487.407 
24.389.926 

7 -- VTOi/1013 25/10/2013 CR1 TR LA! VAY THAIIG 10/2013 THEO HOP DONG TTN DUNG sO I2.155.8001/HDTDTL - VIETINBANK TP.HCM 
-- 31.501653 

8VTOI/I 113 25/11/2013 CHI TRA LAI VAT THANG 11/2013 THEO HOP D614G TIN DUNG sO 12, 155.SOOIIHDTDTL - VIETINBANK TP.HCM 

9KCO9/1213 05/12/2013 T NO GOC V LAI VAYTHANG 12/2013 THEO HOP D6NG TIN DUNG sO l2.155.800i{DTDTL -VIETINBANK TP.HCM - NGAN HANG TMCP CNG THUNG 

VN - - 
10.162.473  

10 0075/1213 26/12/2013 THANH  TOAN CI-!! PHI PHAT  QUANG  yE SINH MAT BANG Dl)' AN AN PH!TCONG TY cO PHAN TIT VAN DLU TU xXy DUNG BONG 24.818.182 

11 O5/0j 14 23/01120L4 THI CONG PHAT covA BOM NUOC Xl)' LY NGXP C6NG TY TNHH XAY DVNG VKTHUONG MM QUANTINPHONG — — 

12 0082/0114 27/01/2014 THANH TOAN PHAN CON 141 HD THIET KE KHU TMDV & NHA 0 SGC sO 008/1-IDKT-MTD/2012 - HD AA/I IP 0000065. - CONG TV TNHH TIS VAN - THIET KE 

MINH T1E11 
130.496.292 

1.050.000.000  

14 0012/0614 11/06/2014 
----------------------------------------------------------------- 

U CIII PH! BOC MO Dl)' AN KHU DO THI PI-IAT TRIEN P. AN P1-lU, QUAN 2- HD 52/HD-MTDT - HE) A.AJI2P 0015580. - CONG TV TNHH MTV MO! TRUONG DO TI-li 

TPHCM 
32507.000 

15 004010614 23/06/20 14 U CHI PHI DO L BAN DO HIEN TP4NG V TRI 9ATö NHA 0- Dl,)' AN AN PHO - BANG DINH TIN 4.641.780 

16 0006/1214 03/1212014 U DOT I CHI PH! GIAM SAT THI CONG DI)' AN KHAI QUAT lU-IAN CAP 8 NGOI MO VA PHI.JC DUNG 2 NGOI MO THEO HE) I8/HDKT. HD AA/I2P -IS. - TRUNG 
TAM BT&PH  GLA TRI DI TICH LICH SO' - VII TP.HCM 29.196,29! 

 : 
DUAN AN PHU2_( jQjUE  .J999.992. 

_Quc 390/2014/HD-TTKTI) TAt AN PHO Q2. HD NG/14 :1 ---- _ 
20 0033/0115 15/01/2015 U TIEN DO DAC LAP BAN DO HIEN TRANG VI TRI CAM  MOC  AN PHU THEO HD I9IIDDBD. HE) BT/1 IP - 104 - CONG TY TNHH DO DAC - TI)' VAN XD BEN 

THANH 
17.309.217 

TIEN HO TRO B 
300.000000 

22 0033/0415 16/04/2015 U nEN DEN BU GIAI TOA LO DAT CO DIEN TiCH 1.072 M2 THUOC MOT PHAN THO'A DAT SO 41,47,48 TO BAN DO sO 23 TAI PHU'ONG AN PHI), QUAN 2. - 
PHAM TI-il BICH NGA 

1.650.000.000 

23 0034/0415 16/04/2015 U TIEN DEN BU oiAi TOA LO DAT co DIEN T!CH 1.072 M2 THUOC MOT PHAN THUA DAT sO 41,47,48 TO HAN DO sO 23 TA! PHIJONG AN Pi-iU, QUAN 2. - 

PHAN TI-li MI TIEN 
500000.000 

24 0035/04 15 16/04/20 15 U TIEN DEN BU GIAI TOA LO DAT CO DIEN TICH 1.072 M2 THUOC MOT PHAN THO'A FiAT sO 4 1,47,48 TO BAN DO sO 23 TM PHITONG AN PHI), QUAN 2. - 

NGUYEN THI NAM 
350.000000 

25 V3023291 03/08/2015 THU HOI KINH PHI BOI THU'ONG, HO TRO THIET HAL CHO CAC HO DAN NAM TRONG DI)' AN AN PHI), QUAN 2 CHO BAN BOI THUONG GIAI PHONG MAT 
---- --- ----------------- -------------- _ .BIEQ1-AIJU! ---  

26 ANpHUO1/08I531/08/2Q1 KCT1N B QNp_HIQ,çACjIQ THAN NHXNCAC NGO1 QAi4j4!Hj)Q2( DOL2L DQFfNflJN 120..90020. 

27 0023/0915 15/09/2015 U DOT 2 - 50% GTHD sO 04/HDKT yE VIEC TO CHO'C KI-IAJ QUAT 8 NGOI MO CO. HE) BT/14P -000026! NGAY 08/09/2015. - I3AO TANG LICH sO' THANH PHO 

HO CHI MINH 
1.148.949.938 

81000.000 
i öióT 24/09/2015 LNT&THANHVIEN 

LXI VAYBT VTOI/1013  THEO  HOP BoNG TIN DUNG S'?) I2J55.8001/HDTDTL-V!ETINBANK - AN PH15 KC CHI PHI DUA AN PHD-CHI P1iI 6.097.481 
29 DCOI/I0I5 01/10/2015 
30 DCO6/I015 01/10/2015 KC CHI PH! Dl)' AN AN PHI) - KINH PH! BOI ThUONG, HO TRO THIET HJ CHO CAC HO DAN NAM TRONG Dl)' AN AN PHI) - MAI VAN XIEU (V3023291 NGAY 

03/08/2015 - AN 'nti ---------------------------------------------------------------------------------------4.071.333 

...-' \_ C') -I 0) \ '- -p I' 
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CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAI GÔN co.oi' Phy lyc 01 

Dia c/li: S6 56 Thu Khoa Huán. Phttr3'ng BIn Tl,à,th, Qun 1. TP.H C/il Mmli  

BANG KE CHI TIET CUA DV AN AN PHU — KJIU THUONG Mi DICH VIJ vA NHA O.  SAI GON CO.OP 

sOirnEu NCAY NOIDUNG SOTIEN 
r  

31 0018/1015 08/10/2015 U TIEN DEN BU GIAI TOA LO DAT CO DIN TICH 344,5 M2 THUOC MOT PHAN THUA DAT sO 56 TO BAN DO sO 23 TAI PHUONG AN PHU, QUAN 2.(ONG DAO 
---------------------------------------------- ----- ------------ 

32 0003/1115 04111/2015 Yr TIEN DEN BI) GIAI TOA LO DAT CO D1N ItCH 191 M2 THUOC MOT PHAN THIJA DAT SO Ill TO BAN DO sO 3 TAI PHUONG AN PHI), QUAN 2.(BA NGUYEN 

_______I1!J — _._ — -------- 
33 V0l897l 27/11/2015 THU 1101 KINH PHI BOI THUONG, HO TRO TH1T HAl CHO CAC HO DAN NAM TRONG DV AN AN PHI), QUAN 2 CHO BAN BOI THUONG GIAI PHONG MAT 

_____. _-.---------_ _-_ --------------------------.-------------------• ---- 
34 V5762 25/01/2016 THU HOI KINH PHI BO1 THUONG. HO TRO TH1T HAl CI-1O CAC HO DAN NAM TRONG DIJ AN AN PHI), QUAN 2 CHO BAN BOI TI-II5ONG GIAI PHONG MAT 

III9J ----------- ----------------------- ---- 
35 0024/0216 29/02/2016 IT DOT 2- 30% PH! TU VAN PHAP LUAT THEO HD DVPL sO 141/2015 - HD LN/16P II 81.000.000 

36  LCOI/0416 _ 12/04/2016 UCHIPHITH CONG ANGA THE(HDOI/HDT SGPQ2 HDCY/IlP 105 DUANANPRIT —
- 

-- 352990282 

37  0039/0416 27/04/2016  UDOT 2 (DOT CU6I) - CHI PHI PHUC VU CONG TAC Bó1 THU'óNG DUAN AN PH THEO HD sO 09/HDKT, IIIPLHD NGAY 31/12/2010. 161.214.331 

38 0043/0416 27/04/2016 U DOT 2  (DOT CUOI)  -  CMI PHI GIAM SAT THI CONG DV AN KFIAI QUAT K}IAN CAP 8 NGOI MO vA PHI/C DVNG 2 NGOI MO THEO HD I8/HDKT - DA AN PHI). 

HDAA/I2P36 
29.196.292 

39  
400043/U 

KCO6/II16 
16 

28/11/2016 
30/11/2016 

CH1PHITHICONGRAPHAB4 PIN VATNOTAIDIJANA PHUQ210..97oTHEOHD I9l/2016/HD RPBM 11D468 — — — 
Yr DOT 3PHI TLT VAN PfiP  LUT THEO HD DVPL sO 141/2015 VPHU LUC so 02/PLHDVPPL-2016-HD LN116P 443 

20090909 
84.000O0 

41  LCOI/0317 28/03/2017 THANH TOAN  DOT 1(10%) THEO HDO9/2OI7IHDKT APNdAY03/03/I7 SóHD DP/14P 0000169 28/03/17 CIV TNHHTU VKNTHIT KE DP — -- 1181 818182 
— 

42 --044/041728/04/2017 rr DOT 4 PFii TIJ VAN PHP LUT THEO HD DVPL S 141/2015 APHU LI/C sO 02/PLHDVPPL-2016 - HD LN/I7P 0000075 - CONG TV LU.T TNHH LNT& 

THANH vIEN 
30.000.000 

43 T.7 Yr DOT 1(30%) HD 01/2017/MUKS-AP NdAY 04/07/17 - CHI PHI KHXO SAT DIA CHAT - D1fN NHA 0, TM & DV AN PHI) - CONG TV TNHH TMDV CONG NGU —

NUOC BAT.T 
94.3 18.181 

l L'?!! 9 2i'.!!Ll'°° 
45 TVO4/12 17 31/12/2017 CMI PHI K1M TOAN HANG MI/C HANG RAO BAO DV AN KHU NHA Ci TM&DV QUP.N 2- Hf) I44.XD/2015/HDICT - CN TAt TP. 11CM - CTY TNHH TVDT,TC, KT, 

 THUE-KT COM.PT 8998389 

46  Q0L5/02iJ2o!8 U NDNBt1G1AiTOAL6DAFCOD1NT1CH58925M2TAIP ANPHLJQIJAN2 PHAMCNGHOANH --------- 1850000000 

47 0018/021812/02/2018 TFKINHPHIDAU  TU XAY DUNG HA TANG K? TM TQ4/2017VA21/20I U PQUN 2-cONQucJIL 2962  

48 TVOI/03 18 13/03/2018 CHI PHI CUNG CAP DICH VV TU vAN PHAT TIi1N CHO DV AN AN PHU, QU1.N 2 THEO HD CBRE/HCM-MR-0O21/2018 NGAY 21/02/2018 (DOT 1-50%) - CONG 
— 366.225.000 

49 
- 

TVO2/IOI8 29/10/2018 CHI PHTCUNGCAi DICH VI) TI)' VAN PHATTR1NCHODVAN AN P110, QN2THEO HD CBREIHCM-MR-0O2112018 NGAY 21/02/2018 (DOT CUOI).C(YNGTY 

50  
— 

UNC1911 00008 05/11/2019 
ThHHcBREVIETNAML------------------------------ -------------- -------------------- ------------------------ 
U KINH PHI DONG GP THVC H1N CONG TAC GIAI PHONG MAT BANG DVX4 HA TANG K? THUAT KDT P.AN PHTJ, Q.2 - 170.738.379 

-________________________________ CONG 27.268.624.673 
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CONG TY CO PHAN eAU TU PHAT TRIEN SAl GÔN co.op

Phu he 02 

Dja chi: S 56 Thá Khoa Huôn, Phu-&ng Ben Thành. Qzn I. TP.HÔ Chi Mm/i  

BANG KE CIII TIET CUA Dli' AN TRUNG TAM THUONG MiI - SIEU TH! CO.OPMART TJL TP.VINH, TINH NGH AN 

Dctn vj un/i: 1/ND 

NO! DUNG SOTIEN 
TT  SO PHIEU NGAY 

I 

2 

0025/12! 1 

0078/1211 

09/12/201 I 

29/12/2011 

THANH TOAN DOT 1 TIEN MIJA TA! SAN SAN THUONG MA1"  TAI DA BMC VINH PLAZA TI-lEO HD SO 645/HD/201 I. - CT TNFIFI MTV Vt Iiu xhy dirng 

Va Xà  Ip thuon mai BMC (Lan I  
THANH TOAN DOT I TIEN MUA TA1 SAN "SAN THUONG MAT" TA! DA BMC VINH PLAZA THEO HD sO 645/HD/201 I. - CT TNHH MTV VL lieu xhy dmmg 

va Xhy lap thuang mi BMC (Lan 2) 

8.000000000  

7.848.400.000 

CONG 
15.848.400.000 
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A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD. 
w w w. a - c.corn.v n 

Head Office : 02 Truong Son St., Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: +84 (028) 3547 2972 kttv@a-c.com.vn  
Branch in Ha Noi : 40 Giang Vo St., Dong Da Dist., Ha Noi City, Vietnam Tel: +84 (024) 3736 7879 kttv.hn@a-c.com.vn  
Branch in Nha Trang : Lot STH 06A.01, St. No.13, Le Hong Phong II Urban Area, Nha Trang City, Vietnam Tel: +84 (0258) 246 5151 kttv.nt@a-c.com.vn  
Branch in Can Tho 15-13 Vo Nguyen Giap St. Cai Rang Dist., Can Tho City, Vietnam Tel: +84 (0292) 376 4995 kttv.ct@a-c.com.vn  
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP 
Địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM 
Điện thoại: (84-28) 38360143  Fax: (84-28) 38225457 
Website: www.scid-jsc.com  Email: info@scid-jsc.com 

Số: …/2021/NQ/ĐHĐCĐ TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2021 

 
 

NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP 
 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty); 
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 02/11/2021 

của Công ty. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 

của Hội đồng quản trị. 
Đại hội đã biểu quyết tán thành: …% tổng số phiếu biểu quyết. 

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 
của Ban Tổng Giám đốc. 
1. Kết quả thực hiện năm 2020: 

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 39,52 tỷ đồng. 
- Lợi nhuận trước thuế: 25,65 tỷ đồng. 

2. Kế hoạch năm 2021: 
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: … tỷ đồng. 
- Lợi nhuận trước thuế: … tỷ đồng. 

Đại hội đã biểu quyết tán thành: …% tổng số phiếu biểu quyết. 
Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát. 

Đại hội đã biểu quyết tán thành: …% tổng số phiếu biểu quyết. 
Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán theo Tờ trình số 

01/2021/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị. 
Đại hội đã biểu quyết tán thành: …% tổng số phiếu biểu quyết. 

DỰ THẢO 
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Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 02/2021/TT-
HĐQT của Hội đồng quản trị. 
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau: 

Nội dung Số tiền (đồng) 

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2020  

2. Phân phối lợi nhuận sau thuế 2020:  

2.1. Trích Quỹ đầu tư phát triển  

2.2. Trích Quỹ Hội đồng quản trị  

3. Lợi nhuận còn lại của năm 2020  

4. Lợi nhuận còn lại của những năm trước  

5. Chi cổ tức năm 2020  

6. Tổng lợi nhuận còn lại  

Đại hội đã biểu quyết tán thành: …% tổng số phiếu biểu quyết. 
Điều 6. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để cung cấp dịch 

vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo Tờ trình số 
03/2021/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị. 
Đại hội đã biểu quyết tán thành: …% tổng số phiếu biểu quyết. 

Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 theo Tờ trình số 
04/2021/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị. 
1. Thù lao cho Hội đồng quản trị: 

- Chủ tịch: 6.000.000 đồng/tháng. 
- Phó Chủ tịch: 4.000.000 đồng/tháng. 
- Thành viên: 3.000.000 đồng/tháng. 

2. Thù lao cho Ban kiểm soát: 
- Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng. 
- Kiểm soát viên: 2.000.000 đồng/tháng. 

Đại hội đã biểu quyết tán thành: …% tổng số phiếu biểu quyết. 
Điều 8. Thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội 

đồng quản trị sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình số 05/2021/TT-HĐQT của Hội đồng 
quản trị. Giao Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục 
cần thiết, ban hành và triển khai thực hiện Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công 
ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới theo đúng quy định. 
Đại hội đã biểu quyết tán thành: …% tổng số phiếu biểu quyết. 
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Điều 9. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình số 
01/2021/TT-BKS của Ban kiểm soát. Giao Ban kiểm soát thực hiện các thủ tục cần 
thiết, ban hành và triển khai thực hiện Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát mới 
theo quy định. 
Đại hội đã biểu quyết tán thành: …% tổng số phiếu biểu quyết. 

Điều 10. Điều khoản thi hành: 
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua toàn văn tại 
cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/11/2021. 
Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 
và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

 
Nơi nhận: 
- Cổ đông; 
- HĐQT, BKS, BTGĐ; 
- UBCKNN, SGDCK HN, TTLKCK; 
- Website (để CBTT); 
- Lưu: VT. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

 



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP 

 

THẺ BIỂU QUYẾT 
 

V……… 

………………………………… 

 

Tổng số phiếu biểu quyết:……………………. phiếu 

 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP 
Địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM 
Điện thoại: (84-28) 38360143  Fax: (84-28) 38225457 
Website: www.scid-jsc.com  Email: info@scid-jsc.com 

 
TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2021 

 
PHIẾU GHI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CỔ ĐÔNG 

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP 

 
 

Tên cổ đông/Người được ủy quyền: ....................................................................................  
Mã số cổ đông: .......................................................................................................................  
Số cổ phần phổ thông sở hữu và/hoặc đại diện: .................................................... cổ phần 
 

NỘI DUNG Ý KIẾN ĐÓNG GÓP: 
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  

 Cổ đông 
 (Ký, ghi rõ họ tên) 



56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (+84) 28 3836 0143 - Fax: (+84) 28 3822 5457
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