TP DOAN CONG NGHIP
THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TY CP TIN HQC, CONG NGH,
MO! TRUONG - VINACOMIN

CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM
Dc Ip - Tu do - Htnh phüc

Ha Nt5i, ngày.&2 tháng. .. nám 2021

S&*1 /QD - VITE
QUYET B!NH
V vic ban hành Diêu 1 Cong ty cô phãn Tin h9c, Cong ngh,
Môi trirôrng - Vinacomin
HO! BONG QUAN TRI CONG TY CP TIN HQC, CONG NGII,

MO! ThIJcNG - VINACOMIN

Can cü Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14 duçic Qu& hi nithc Cong boa
Xã hi Chü nghTa Vit Nam thông qua ngây 17/6/2020;
Can cir Diu 1 t chüc và hoat dng cüa Cong ty cô phân Tin h9c, Cong
ngh, Môi trung - Vinacomin;
Can dr Nghj quyt sMOfNQ - DHDCD ngày 30/6/2021 thông qua tti Dti
hi dng c dông thu&ng niên näm 2021,
QUYET B!NH:
Biu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Diu 1 t chüc và hot dng
Cong ty c phn Tin h9c, Cong ngh, Môi trumg - Vinacomin.
Biu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc k t1r ngày k ban hành và thay th cho
Diêu 1 Cong ty cô phân Tin h9c, Cong ngh, Môi tru?mg - Vinacomin dâ duçic
Dai hOi dng c dông thi..rrng niên Cong ty näm 2018 thông qua ngày 27/4/2018.
Biu 3. Các ông (bà) thành viên Hi dng quãn trj, Ban kim soát, Ban Giám
dc, K toán tr'tthng, Tri.râng các phOng ban Cong ty, các b ph.n có lien quan can
Cu quyt djnh thi hành.I.
Nrinhân:
- HDQT, BKS;
- Giám dôc, PGD;
- Các phông ban trong Cong ty;
- LLru: HDQT, VT.
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Diu 1. Giãi thIch tü ngü, thut ngü trong Diu 1
CHUNG II: TEN, H!NH THUC, TRU SO, CHI NHANH, VAN PHONG
BI DIW, D!A DIEM KINH DOANH, THen HN HOiT DQNG VA
NGU'OI BA! DIN THEO PHAP LUJT CUA CONG TV

1

Diu 2. Ten, hInh thüc, tri s, chi nhánh, van phông dai din, dja
diem kinh doanh và thyi han hoat dng cüa Cong ty
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Diu 3. Ngui di din theo pháp 1ut cüa COng ty
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CUA CONG TV

4

Diêu 4. Miic tiêu hoat dng cüa Cong ty
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CHUNG IV: VON BIEU L, CO PHAN, CO BONG SANG LI?LP

5
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Diu 6. Vn diu 1, c phn, cô dông sang 1p
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Diu 7. Chüng nhn cô phiu

7

Diêu 8. Chüng chi chirng khoán, s dàng k) c dông

7

Diu 9. Chuyn nhuvng cô phãn
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Diu 10. Thu hôi và thanh toán mua c phn
CHU'NG V: C CAU TO CHIJ'C, QUAN TRI VA KIEM SOAT

9
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Diu 11. C cAu t chüc, quân trj và hem soát cüa Cong ty
CHUNG VI: CO BONG VA BAI HO! BONG CO BONG

10

Diu 12. Quyn cüa c dông

10

Diu 13. Nghia vi cüa cô dông

11

Diu 14. Dai hi dng c dông

12

Diu 15. Quyn và nghTa vii cüa Dai hi dng c dông

13

Diu 16. Uy quyn tham dr Dai hi dng cô dông

15

Diu 17. Thay di các quyn

16

Diêu 18. Triu ttp h9p Dai hi dng c dông, chumg trmnh h9p vâ
thông báo h9p Dai hi dông cô dông

17

Diu 1 Các diu kin tin hành hçp Di hi dông cô dông
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Di

20. Th thirc tiên hnh h9p và biêu quyêt tui Dai hi dông cô
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Diu 21. Thông qua nghj quyt cUa Di hi dông cô dông

20

Diu 22. Thm quyn và th thi:rc 1y kin c dông b.ng van bàn d
thông qua nghj quyêt cüa Dai hi dông cô dông

21

Diu 23. Nghj quyt, Biên bàn h9p Dii hi dng cô dông

23

Diêu 24. Yêu câu hüy bô nghj quyt Dai hi dng c dông

24

CHUJNG VII: HOI BONG QUAN TRI

24

Diu 25. 13'ng cü, dé cü thành viên Hi dông quán trj

24

Diu 26. S krçing, thành phn, nhim k' thành viên Hi dng quân tn

25

Diêu 27. Quyên hn và nghia vi cüa Hi dông quán trj

26

Diu 28. Thu lao, tiên lwing và lçii Ich khác cüa thành viên Hi dng
quân trj

28

Diu 29. Chü tjch Hi dng quãn trj

29

Diu 30. Các cuc h9p cüa Hi dng quãn trj

29

Diu 31. Các tiu ban cüa Hi dng quail trj

32

Diu 32. Ngu&i ph trách quãn trj Cong ty

33

CHU1NG VIII: GIAM DOC CONG TY VA NGIRfl DIEU HANH KHAC
CUA CONG TV

34

Diêu 33. To chirc b may quãn l

34

Diu 34. Ngu&i diêu hành Cong ty

34

Diu 35. Bô thim, bâi min, nhim vu và quyn hmn cüa Giám dc

34

CHUONG IX: BAN KIEM SOAT

36

Diu 36. U'ng cü, dê ci:r thành viên Ban kiôm soát (Kim soát vien)

36

Diu 37. S ltrcmg, thành phn, nhim k' cüa Kiêm soát viên

37

Diêu 38. Trithng Ban kiêm soát

38

Diu 39. Quyn và nghia vi cüa Ban kiêm soát

38

Diu 40. Cuc h9p cüa Ban kim soát

40

Diu 41. Tin hwng, thu lao, thuâng và igi ich khác cüa thành viên
Ban kiêm soát

41

CHIJONG X: BAU HQI BONG QUAN TR! VA BAN KIEM SOAT

41

Diu 42. Bu Hi ding quán trj và Ban kiêm soát

41

CHIJNG XI: TRACH NHIM CUA THANH VIEN HBQT, KIEM SOAT
GIAM DOC CONG TV VA CAN BQ BIEU HANH KHAC

42

Diu 43. Trách nhim cn tr9ng cña thành viên FLDQT, Ban ki
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soát, Giám dc Cong ty và can b diu hành
Diêu 44. Trách nhim trung thirc và tránh các xung dt v quyn igi

42

Diêu 45. Trách nhim ye thit hi và bi thtthng
CHU'NG XII: QUYEN TRA CffiJ sO SACH VA HO S CONG TY

43

Diu 46. Quyn tra cru so sách và ho s

44

CHL'NG XIII: NGUI LAO BONG, CONG DOAN VA CAC TO CHC
CHINH TR! - xA HQI TRONG CONG TV

44

Diu 47. Ngui lao dng, Cong doàn và t chirc chInh tn - xã hi

44

CHIIONG XIV: PHAN PHOI L(I NHUAN

45

Diêu 48. Phân phôi igi nhun

45

Diêu49.Côtüc
CHIIONG XV: TA! KHOAN NGAN HANG, NAM TAI CH!NH VA CUE
DO KE TOAN

45
46

Diu 50. Tài khoán ngân hang

46

Diu 51. Nàm tài chInh

46

Diu 52. Chê do k toán

46

CHIXONG XVI: BAO CÁO TAI CHINH, BAO CÁO TIIIRYNG NIEN VA

46

44

TRACH NHIM CONG BO THONG TIN
Diu 53. Báo cáo tài chInh hang näm, sáu tháng và hang qu

46

Diêu 54. Báo cáo thu?ing niên

47

Diêu 55. Cong khai thông tin
CHIY(ING XVIII: KIEM TOAN CONG TV

47

Diêu 56. Kiêm toán
CH11JNG XVIII: DAU CUA DOANH NGHIIP

47

Diêu 57. Dâu cüa doanh nghiêp

48

CHIXt1NG XIX: GIAI THE CONG TV

48

Diu 58. Giái th Cong ty

48

Diêu 59. Thanh l
CHU(ING XX: GIAI QUYET TRANH CHAP NO! BQ

48

Diu 60. Giài quyt tranh chap ni b

49

CHUNG XXI: DIEU KHOAN THI HANH

49

1. Bô sung và si:ra d& Diêu l

49

Die

47
48

49

49

iêu 62. Hiêu lire thi hành
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TIP DOAN CONG NGHIP
THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TY CF TIN HQC, CONG NGH,
MOI TRLNG - VINACOMIN

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Ttr do - Hinh phüc

DIEU LE
TO CHI5'C vA HOT DQNG
CONG TY CO PHAN TIN HQC, CONG NGH, MO! TRIXNG VINACOMIN

PHANMODAU
1. Cong ty c phAn Tin h9c, Cong ngh, Môi trixng - Vinacomin, tin than là
Cong ty cô phân Tin h9c, Cong ngh, Môi trithng Than - Khoáng san Vit Nam, duqc
thành 1p theo Lut Doanh nghip và Quyêt djnh so 4019/QD-BCN ngày 08/12/2005 cüa
B trithng Bô Cong nghip phê duyt chuyên Cong ty Phát triên Tin hçc, Cong ngh và
Môi trung thành cong ty cO phân.
2. Diu 1 t chüc và hot dng cüa Cong ty duçic xây drng trên ca s:
- Lut Doanh nghip so 59/2020/QH14 dä duçic Quc hi nuâc Cong hOa Xã hi
Chñ nghia Vit Nam khóa XIV, kS' hp thu 9 thông qua ngày 17 tháng 6 näm 2020;
- Diu 1 mu ap diing cho các Cong ty dti chüng ban hành kern theo Thông tll sO
116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 nàm 2020 cüa Bô Tài Chmnh huàng dan mOt so diêu
ye quán trj cong ty áp dung dôi vài cong ty dai chüng.
3. Diu l nay dixçic Di hi dng c dOng thuOng niên Cong ty thông qua vào
ngày 30 tháng 6 nãm 2021.
4. Diu l nay là co sâ pháp 1 cho mci hot dng cüa Cong ty. Các quy djnh cüa
Cong ty, Nghj quyêt cüa Dai hi dOng cô dOng và Hi dông quán trj khi duc thông qua
môt cách hqp 1, phü hp vài 1ut pháp và Diêu l ny, së là nhüng quy täc và quy djnh
rang buc dê tiên hành các hot dng kinh doanh.
CHIfaNG I:
DINH NGHIA CAC THUAT NGU TRONG DIEU LE
Diu 1. Giãi thIch tir ngfr, thut ngfr trong Diêu 1
1. Trong Diu l nay, nhung thuat ngü dixài day duc hiu nhii sau:
a) "Hi dngu cO nghia là Hi dng quàn trj cüa Cong ty duc vit tt là "HDQT";
b) "Dja bàn kinh doanh" có nghia là phm vi dja 1 thirc hin các hot dng kinh
doanh cüa Cong ty, bao gOrn trong và ngoài lanE thô Vit Nam;
c) "Vein diu l" là teing mnh giá cei phn dà ban hoc duçc däng k mua khi
thành 1p cong ty cô phân và theo quy djnh tai Diêu 6 Diêu l nay;
d) "Von có quyên" biu quyt là von cô phn, theo do ngu?i s hüu CO
quyêt Ye nh&ng van dê thuc thâm quyên quyêt djnh cüa Dii hi dOng cO do

d) "Lut Doanh nghip" là Lutt Doanh nghip s 59/2020/QH14 duçic Quc hi
nuOc Cong hOa Xä hi Chü nghia Vit Nam thông qua ngày 17 tháng 6 näm 2020;
e) "Lut Chüng khoán là Lust Chiirng khoán so 54/2019/QH14 thrçic Quc hi
nuâc Cong hOa Xà hi ChU nghIa Vit Nam thông qua ngày 26 tháng 11 nãm 2019;
g) "Ngày thành lip" có nghia là ngày Cong ty duçc cp Giy chüng nhtn däng k
doanh nghip (giây chirng nhn dang k kinh doanh và các giây tä có giá trj tucYng
duang) 1tn dâu;
h) "Pháp lust" là tht cà các van bàn quy phm pháp 1ut duçic quy djnh ti Lust
Ban hành van bàn quy phim pháp 1ut;
i) "Ngithi quàn l doanh nghip" là ngithi quàn 1 Cong ty, bao gm Chü tjch Hôi
dông quãn trj, thành viên Hi dông quán trj, Giám doe và Ca nhân gift chirc danh quàn l
khác theo quy djnh tai Diêu l Cong ty;
k) "Ngui diu hành doanh nghip" là Giám dc, Phó giám dc, Kê toán tnthng
và ngtthi diêu hành khác theo quy djnh cUa Diêu I Cong ty;
1) "Ngithi có lien quan" là Ca nhân hoc t chüc duqc quy dnh tti Khoãn 23 Diu
4 cüa Lut Doanh nghip; Khoàn 46 Diêu 4 cüa Lut Chrng khoán;
m) "C dông" là cá nhân, t chiic s h&u It that mt c phAn cüa cong ty c phn;
n) "C dông sang lip" là c dông sâ hUu It nht mOt c phn ph thông và k ten
trong danh sách cô dông sang 1p cOng ty cô phân;
o) "C dông ion" là c dong duqc quy djnh ti Khoán 18, Diu 4, Lut Chirng khoán;
p) "C ti.'rc" là khoàn lçi nhun rOng dirçic trã cho mi c phn btng tin mt hoc
bang tài san khác tft nguôn igi nhutn con 1ii cüa Cong ty sau khi dã thirc hin nghia vi
ye tài chinh;
q) "Thj hn hoat dng" cO nghia là thai hn hot dng cüa Cong ty dc quy
djnh ti Diêu 2 cüa Diêu l nay và thi gian gia hn (nêu co) duqc thông qua bang mt
ng1j quyêt cüa Dii hi dOng cô dông;
r) "SO giao djch chirng khoán" là Si giao d.jch chrng khoán Vit Nam và các cong ty con;
s) "Vit Nam" có nghia là n1xic Cong hOa Xã hi ChÜ nghia Vit Nam.
2. Trong Diu 1 nay, bt kS' mt tham chiu nào tâi bAt k' mt diu khoàn hotc
van bàn nào së bao gOm cã nhftng sra dôi hoc van bàn thay the chi'ing. Tru?ng hqp các
van bàn pháp quy diéu chinh các ni dung lien quan den Diu l nay bj sira dôi, b sung,
thay the thI nhftng ni dung lien quan trong Diéu l nay s duc thirc hin theo ni dung
sra dôi, bô sung, thay the cüa van bàn pháp quy do. Di hOi dong cO dOng lan gn thAt
sau dO phài süa I?i Diêu 1 cho phü hqp.
3. Cãc tiêu d (chiwng, diu cüa Diu I nay) duçic s1r diing nhm thun tin cho
vic hiêu ni dung và khOng ãnh hithng tâi ni dung cña Diu 1 nay.
4. Các tü hoc thut ngir ducic djnh nghia trong Luat Doanh nghip (nu khOng mâu
uân vi chñ the hoc ngft cành) së có nghia trning tr trong Diu 1 nay.
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CHIJ'NG II:
TEN, H!NH THIIC, TRV S, CIII NHANH, VAN PHONG DI DIN, DIA DIEM
KINH DOANH, THOI HN HOiT BONG VA NGIfI DiI DIN THEO
PHAP LU4T CUA CONG TY
Biêu 2. Ten, hInh thirc, tm sir, chi nhánh, van phông di din, dja dim kinh
doanh và thO'i hin ho,t dng cüa Cong ty
1. Ten cOng ty:
a) Ten Cong ty vit bang ting Vit: CONG TY CO PHAN TIN HQC, CONG
NGH, MÔT TRUONG - VINACOMIN.
b) Ten Cong ty viêt tiêng nuâc ngoài: VINACOM1N INFORMATICS,
IECHNOLOGY, ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY.
c) Ten Cong ty vit tat: VINACOMIN VITE., JSC
2. Cong ty có biu ti.rqng riêng nhu sau:

3. Cong ty là cong ty c ph.n có ti' each pháp nhân phü hp vâi pháp 1ut hin
hành cüa Viêt Nam.
4. Cong ty là cong ty con cüa Tp doàn COng nghip Than - Khoáng san Vit Nam
do Tp doàn chi phOi thông qua t 1 näm gitt cO phân chi phOi tui Cong ty, thông qua
thuong hiu cüa Tp doàn hoc thông qua các quyên chi phôi khác theo quy djnh cüa
pháp 1ut va quy ché quãn 1 ni b cüa Tp doàn.
5. Cong ty duçc phép sir dng nhàn hiu "TKV" và "VINACOMIIN" cUa Tp doàn
Cong nghip Than - Khoáng san Vit Nam trong ten gci cüa Cong ty bang tiêng Vit Va
tiêng Anh theo Quy chê sir d%ing nhän hiu cUa Tp doàn COng nghip Than - Khoáng
san Vit Nam và quy djnh cüa pháp 1ut.
Ngoai các quy djnh trong Diu l nay, Cong ty có trách thim thc hin các quyn
và nghia vii cüa cong ty con dOi vâi Tp doàn COng nghip Than - Khoang san Vit Nam
theo Dieu 1 cUa Tp doàn và các quy chê quán l trong ni b Tp doàn ma Cong ty là
mt thành viên.
6. Ti s dang k) cüa Cong ty:
- Dja chi tn1 sâ chinh: Tôa nba B15 khu dO thj mài Dai Kim - phuing Di Kim qun Hoàng Mai - thành phO Ha Ni.
- Din thoai: 024.62842542
- Fax:
024.62842546
- Website: vite.vn
7. Cong ty có th thành 1p chi nhánh vâ van phông dai din tai dja bàn kinh doanh
e thiJc hin cãc mi1c tiëu hot dng cUa Cong ty phU hcrp vâi Nghj quyt cUa Hi dng
quán trj và trong phtm vi 1ut pháp cho phép.
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8. Trr khi châm düt hott dng truâc thi hn quy djnh tii Khoân 2 Diu 58 hoäc
gia h?n hott dng theo quy djnh ti Diêu 59 Diêu 1 nay, th?yi hn hot dng cüa Cong ty
là vô th?yi hn kê tü ngày thành lap.
Biu 3. Ngurôi di din theo pháp 1ut cüa Cong ty
Cong ty có 01 Ngithi di din theo pháp luat là Giám dc Cong ty. Ngui di din
theo pháp 1ut có quyên hmn và nghia vi theo quy djnh hin hành cüa phãp 1ut và quy
chê quán 1 ni b cüa Cong ty.
CHIJ'NG III:
M1JC TIEU, PHLM VI KINH DOANH VA HOT BONG CUA CONG TY
Biu 4. Miic tiêu hoit dng cüa Cong ty
1. Mic tiêu hot dng cüa Cong ty là thi da hoá các khoãn lçi nhun h?p l cho
Cong ty, tang lçii tirc cho các c dông, dóng gop cho Ngân sách Nba nuc, dam bào
quyn 1i cho ngui lao dng và không ngrng phát triên Cong ty ngày càng lan mnh.
2. Ngành ngh kinh doanh cUa Cong ty:
- Kim tra và phân tIch k thut (Chi tit: Kim djnh, hiu chun thit bj).
- ChuAn bj mt bng (khong bao gm dO mm và các 1oi tuo'ng tir tti mt uAng xây dirng).
- Xir 1 ô nhiêm và hoit dng quãn l chat thai khác.
- Hoàn thin Cong trInh xây dirng.
- Djch v11 lint trü ngn ngày.
- Cho thuê xc có dng ccr.
- Hott dng kin trüc và tu vn k thut có lien quan: Thit k cong trInhthüy 1çi;
thiêt ké cong ngh h thông cap thoát nuâc và xir l rae thai rnôi tru&ng; thiêt ké quy
hoch xây drng; thiêt kê cong trmnh h tang k thut; thiêt kê kêt câu dôi vâi cong trInh
xây dimg dan ding, cong nghip; thiêt kê cong trinh cong nghip mO; thiêt kê mng cong
trInh thông tin, bi.ru chInh vin thông; Giám sat cong tác xây dirng và hoàn thin cong
trrnh xây thing dan dung, cong nghiêp, giao thông va ha tang k thuât, thiêt kê cong trrnh
câu, di.rng b; thiêt kê dix6ng day và trtm biên áp den 35 KV; thiêt ké kiên trüc cong
trInh. Thiêt k quy hoch cong trInh; thiêt ké ni, ngoi that; 1p ho so m?i thâu; chuân bj
h so dir tuAu; xác djnh chi tiêu sut von dâu tix, djnh mi'rc, don giá xây dirng cong trInh,
chi so giá xây dirng; quãn l2 dir an dâu tu xây dirng cOng trInh; hot dng thäm dO dja
chat, nguOn nuâc; thm tra d? an dâu ttr xây dung cong trInh; giám sat cOng tác xay dirng
và hoàn thin cong trInh xây dirng thüy 1çi; giám sat lap dt thiêt bi cong trInh vàthiêt bj
cOng ngh din, cong trInh dixng dày và tram biên áp den 110KV; dánh giá ho so dir
thâu. Hot dng do dc vã ban dO. Lp dir an, thiêt kê cong trinh xây d%rng dan diing,
cOng nghip, giao thOng, h tang k thut. Thâm tra dir an, thiêt kê, dir toán cong trinh
xay drng; giám sat lap d.t thiêt bj.
- bat dng djch vi h trq kinh doanh, san xut khác: XuAt nhp khu trirc tip,
kinh doanh, lap rap, san xuât, bâo trI thiêt bj, 4t tu, nguyen vt 1iu, san phâm thuc các
lTnh v%rc: cOng ngh thông tin, din tl.r - t1r dng hóa; bão v mOi tru?mg, vt lieu mâi; dja
chat - trAc dja; cOng nghip mO và vt 1iu xây dijng; cOng nghip din.
- Lap dt h thng cAp, thoát nuàc, h thng suâi và diêu hOa không khI.
- Xây dirng cong trInh din.
- XâY dung cOng trInh cAp thoát nuâc.
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- Khai khoáng khác: Nghiên ciru, tu van dâu tu, chuyn giao cong ngh, 1p
phuang an, báo cáo, thi cOng các cOng trInh thãm dO tài nguyen khoáng san; kháo sat dja
chAt cOng trmnh, dja chAt thu van, do dc dja hInh; xây dirng co s& dü 1iu dja chat, da
hInh và các co s dü 1iu tlro'ng tr.
- Hott dng chuyên môn, khoa h9c và cOng ngh khác:
+ Nghiên cüu, tu van d.0 tu, chuyn giao cOng ngh, dâu tir, xây lap, vn hành,
bão trI các cong trmnh báo v môi tnrrng, san xuât vtt 1iu mâi và các cOng trInh lien
quan khác; quan trAc, 1p báo cáo dánh giá tác dng môi trir?rng, báo cáo dánh giá môi
tnrng chiên 1uçic.
+ Nghiên c1ru, tir van dâu tu, chuyên giao cOng ngh, dtu tu, xây lap, vtn hành,
bâo tn h thng thông tin, may tInh, diêu khiên, giám sat, do 1u6ng và các h thông din
ti:r khác; nghiên cru, thiêt kê, cung cap, chuyên giao phân mêm tin h9c và các giãi phãp
irng diing.
+ Tix van môi tnr?Yng.
+ Hot dng biên djch, phiên djch.
+ Lp d an, báo cáo khai thác sir diing nuOc mat; 1p d an, báo cáo khai thác si'r
diing tài nguyen bao gOm: Lp dê an, báo cáo khai thác s1r diing nirâc m.t; 1p dê an, báo
cáo khai thác sü ding nixàc dirâi dat; 1p dê an, báo cáo khai thác sir diving nuOc biên; 1p
d an báo cáo khai thác si'r d1ing qutng khoáng san; 1p dê an báo cáo xá thai; 1p báo cáo
kêt qua thirc hin cong trInh báo v môi trithng; 1p phuong an cãi tao, phiic hôi môi
tru?rng.
- Xây dijng Cong trinh vin thông, thông tin lien ltc.
- Xây d%rng cong trmnh Cong Ich khác.
- Tu vAn may vi tInh vã quân trj h théing may vi tinh.
- Hoat dng xây drng chuyên diing khác: Xi:r l nn mOng cong trInh, khai dào va
san lap mt bang; thi cong khoan khão sat dja chat cOng trInh, dja chat thüy van, thäm dO
khoáng san, khai thác nirâc ngám, khoan c9c nhôi, khoan phun, khoan neo; nén tinh, thi
nghim ccr dja và kiêm tra các loai c9c mOng.
- Nghiên ciru khoa hçc và phát trin cong ngh trong linh vrc khoa hçc tir nhiên.
- Nghiên ciru khoa h9c và phát trin cong ngh trong linh virc khoa h9c k thut và
cOng ngh.
- Xây di,rng cong trinh k thut dan di,tng khác: Xay dirng cong trInh dan ding,
cOng trInh cong nghip, cOng trInh giao thOng, cong trInh thüy 1i, cOng trInh ha tang k
thut; xay dirng dir&ig day và tram bién áp den 110KV.
- San xuAt din: Nghiên cru, tin vAn du tin, chuyn giao cOng ngh, du tin, xay
lap, vn hành, báo trI trong linh vrc san xuat, phân phOi và sü di,ing din.
- Hoat dng djch vi h trç khai khoáng khác: Nghien ciru, tin vAn dAu tin, chuyn
giao cOng ngh, dâu tin, khai thác, vn chuyén, chê bién, tiêu thii than, khoáng san, 4t
lieu xay dirng va các tài nguyen khoáng san khác. Djch vii dja vt l và dja chat.
- Kinh doanh các nganh ngh khác phü hcip vài quy djnh cüa pháp lutt.
Diêu 5. Pham vi kinh doanh và hoat dng cüa Công ty
1. Cong ty ducic phép tin hành hoat dông kinh doanh theo các ngành ngh quy
djnh tai Diêu l nay d dang k, thông bão thay dOi ni dung dang k vci co quan dang
inh doanh và dã cOng bO trén COng thOng tin dang k doanh nghip quOc gia.
2. COng ty có th tiên hành hoat dng kinh doanh trong các linh virc .- e qc
pháp lust cho phép và du?c Dai hi dông cô dOng thông qua.
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CHU'ONG IV:
VON BIEU L, co PHAN, cO BONG SANG LiSP
Biu 6. Von diu 1, c phãn, c dông sang ip
1. Vn diu1:
a) Vn diu 1 cüa Cong ty là 18.200.000.000 VND (bang ch: Mixii tam t hai
tram triu ding). Von diêu 1 cüa Cong ty duçic chia thành 1.820.000 cô phân vi mnh
giá là 10.000 VND/cô phân.
b) Cong ty có th thay di mrc vn diu l (tang, giãm vn diu 1) khi duçc Dai
hi dng c dông thông qua và phü hcp vâi các quy djnh cüa pháp 1ut.
2.Cphân:
a) Các c ph&n cüa Cong ty vào ngày thông qua Diu i nay du là c phn ph
thong. Các quyên va nghia vi cUa cô dông näm giü trng loi cô phân duçic quy djnh ti
Diêu 12, Diêu 13 cüa Diêu 1 nay.
C phn ph thông dixçic dñng lam tài san cc s d phát hành chüng chi hxu k
khOng có quyn biu quyêt thrçic gçi là c phân phô thông c sâ. Chi'rng chi km k không
có quyn biu quyêt có lqi ich kinh tê và nghia vii tuang irng vài cO phân phô thông ca
s, trir quyn biu quyêt.
b) Cong ty cO th phát hành các loui ci phn iiu dãi khác sau khi có sir chip thun
cüa Dii hi dông cô dông và phU hqp vâi các quy djnh cUa pháp 1ut.
c) C phn ph thông không th chuyn d& thành ci phân un dài. C phn iru dãi
CO th chuyn dôi thành cô phân phô thông khi duçc Dti hi cO dông cô dông thông qua.
d) Chào ban c phn:
- Chào ban c phn làvic Cong ty tang them sé lucmg c phAn, loi c phn duçc
quyên chào ban và ban các cO phân do trong qua trInh hott dng dê tang von diêu l.
- Chào ban c phn d tang vn diu l duçic thirc hin theo mt trong các hInh
thi'rc quy djnh ti Khoãn 2, Diêu 123 Lut Doanli nghip gôm:
(i) Chào ban c phAn cho các c dông hin hüu;
(ii) Chào ban c phAn riêng lé;
(iii) Chào ban c phn ra cong chñng.
- Vic chào ban c phn cüa cong ty thirc hin theo các quy djnh t?i các Diu 123,
124, 125 cüa Luât Doanh nghip và quy djnh cña pháp lust ye chtrng khoán.
d) Ban c phn
Hi dông quãn trj quyét djnh th?yi dim, phuangthi.'irc và giá ban c phn. Giá ban
cô phân không duçc thâp han giá thj trung ti thñ diem chào ban hoc giá trj duçic ghi
trong s sách cüa cô phân tii thyi dim gAn nhât, trr tru1ng hçip quy djnh tai Diu 126
Lut Doanh nghip phài duqc Thu hi dng c dông chap thun.
e) Mua lii c phn
Theo quyêt djnh cUa Di hi dông cô dông, Cong ty Co th mua 1ti khOng qua
30% tong so cô phân phô thông dà ban theo quy djnh ti Diêu 133 Lust Doanh nghip.
CO phân du.rc Cong ty mua lai theo quy dnh t?i Diêu 132, 133 Lust Doanh nghip ducc
coi là cô phân chua ban theo quy djnh t?i Khoãn 4, Diêu 112 Lust Doanh nghip. Cong ty
hái lam thu tic diêu chinh giãm vOn diêu 1 tuong 1rng vài tOng giá tn mnh giá các c
phân duçc Cong ty mua 1a trong th?ii hun 10 ngày, kê ti'r ngay hoàn thành vie •. toán
mua li cO phân, tn'r truthig hcip pháp lut ye chirng khoán có quy djnh
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g) Cong ty có th phát hành các 1oui chüng khoán khác khi duçc Dii hi dông cô
dong nhtt tn thông qua bang van bàn và phü hçp vài quy djnh cüa phãp 1ut ye chüng
khoan Va thj truông chüng khoán.
3. C dông sang ltp là c dông tham gia xây dirng, thông qua và k ten vào bàn
Diu l du tiên cüa Cong ty. Ten, dja chi, so luqng cô phân và the chi tiêt khác cüa các
cô dông sang 1p duqc nêu ti phii 1i1c dinh kern Diêu 1 nay. Trung hqp cO dOng sang
1p chuyn nhucmg cO phân theo quy djnh ti Diêu 9 Diêu 1 nay, thI ducing nhién khOng
cOn là cô dông sang 1p cüa Cong ty, cô dOng nhn chuyên nhucmg cO phân có các quyên
và trách nhim theo quy djnh cüa pháp lust và quy djnh ti Diêu l nay.
Ten, dja chi, s luçing c phan và các thông tin khác v c dong sang 1p theo quy
dinh cua Luât Doanh nghiêp duoc nêu tai phu luc dinh kern Phu luc nay la rnôt phân cua
Diêu 1 nay. Trung hqp cO dông sang ltp chuyên nhuvng cô phân theo quy djnh ti Diêu
9 Diêu l nay, thI duong nhiên không cOn là cô dông sang 1p cüa Cong ty, eO dông nhn
chuyên nhucng cô phân eO the quyên và trách nhim theo quy djnh cüa pháp lut và quy
djnh t?i Diéu l nay.
Diu 7. Chtrng nhân ci phiu
1. C dOng cüa Cong ty dirçic cp chüng nhn c phiêu tucing 1rng vâi s c phan
và loi cô phân s hitu.
2. C phiu là lo?i chirng khoán xác nhn quyn và lçi ich hçp pháp eüa ngui si
hu dôi vâi rnt phân von cô phân cüa to chüc phát hành. C phiêu phãi có day dü các
ni dung theo quy djnh t?i Khoán 1 Diêu 121 Lust Doanh nghip.
3. Trong th?i htn 30 ngày k tr ngày np day dü hO so de nghj chuyn quyn s
hüu cO phân theo quy djnh cüa Cong ty hoc trong thii hn hai tháng (hoc CO the lâu
hon theo diêu khoàn phát hành quy djnh) ké tir ngày thanh toán day dü tiên mua cô phân
theo nhu quy djnh ti phuong an phát hành cô phiêu cOa Cong ty, nguii sâ hthi so cô
phân së dugc cap chmg nhn Co phiêu. Ngithi sâ hrru c6 phan không phái tná cho Cong
ty chi phi in chirng nhn cô phiêu hoc bat kS' mt khoãn phi gI.
4. Tnthng hcp cô phiêu bj mAt, bi hu hông hoc bj hüy hoi duOi hInh thtrc khác
thI cô dông duqc Cong ty cap lai CO phiêu theo dê nghj cüa cO dông d. Dê nghj cüa cO
dông phái bao gôm các ni dung sau dày:
a) Thông tin v c phiu dã bj mAt, bj hi.r hông hoc bj hüy hoi duth hmnh thrc khác;
b) Cam kt chju trách thirn v nhUng tranh chAp phat sinh tr vic cAp lai c
phiêu mài.
Diu 8. Ch.rng chi chirng khoán, so dãng k c dông
1.Chirng chi trái phiu hotc các chirng chi chtrng khoán khác cüa Cong ty (trfr cac
thu chào ban, các chirng chi t?m th?yi và các tài lieu tuong tir), së duçc phat hành CO dAu
cUa COng ty và chtr k rnâu cüa d?i din theo phap 1ut cüa Cong ty, tnr trithng hçrp ma
cac diêu khoãn va diêu kin phat hành quy djnh khác.
2. S dang k c dông:
a) Cong ty 1p và luu giü s dang k e dOng tü ngày due cAp GiAy chüng nhan
dang k doanh nghip. CO dOng phô thông va Co dOng uu däi khàc eO the di.rqc dang k
vào the so kháe nhau. SO dàng k cô dOng It nhât phãi cO các n)i dung sau:
- Ten, trit s& chInh cüa COng ty.
- Tng s c phân duqc quyn chào ban, 1oi c phan duçie quyên chào ban yà
ng sO cô phân duge quyên chào ban cüa tl'rng loti.
- Tong s c ph&n dà ban cña tiTrng 1oii và giá trj vn cüa c phan dâ

- Ten cé dông ducc sap xp theo vn chtt cái, djachi thithng trü, quôc tjch, s the
can curc cong dan, Giây chirng minh nhân dan, H chiêu hotc chüng thirc cá nhân hçTp
pháp khác di vâi cô dông là Ca nhân, ma so doanh nghip hoc so quyêt djnh thành lip,
dia chi tru s chInh dôi vOi cô dông là to chüc, so luqng CO phân tmg 1oi cña môi cO
dong, ngày däng k cô phân.
b) S dang k c dông có th duqc 1p và kru trü bang van bàn hotc bang tp dü
lieu din t1r. So dang k cô dông có the dixçc hxu trft ti tri sà chinh cüa Cong ty hoc noi
khác nhung phãi thông báo bang van bàn cho c quan däng k kinh doanh và tat Ca the
cô dông biêt. Các cO dông có quyên xem xét và nhn duçic bàn sao danh sách cO dong
Cong ty trong gi lam vic ti ni lixu gift sO dang k cO dông.
3. Tniing hqp cô dông có thay di dja chi thiRing trU thI phài thông báo kjp th?i
vâi Cong ty dé cp nht vào so dãng k cô dông. Cong ty không chju trách nhim ye vic
không lien lc duc vOi cô dông do không ducc thông báo thay dôi dja chi cüa cô dông.
Diu 9. Chuyên nhtrçng c phn
1.Tt cã the c phn dêu cóth duqc tr do chuyn nhtrccng trft khi Diu l nay và
pháp lut có quy dnh khác. Co phiêu dixçic niêm yet hoc dang k giao djch trên S& giao
djeh chi.irng khoán s duçic chuyên nhuçmg theo các quy djnh cüa pháp lutt ye chiirng
khoán và thj trumg chirng khoán.
2. C phn chi.ra duçc thanh toán dy dü khOng dixçic chuyn nhucmg và hming
các quyên 1çi lien quan nhu quyên nhn cô tic, quyên biêu quyêt, quyên nhn cO phiêu
phát hành dê tang vOn cô phân ttr nguOn vOn chü sâ hftu, quyên mua cO phiêu mài chào bàn.
3. Trong vOng 3 närn k tft ngày thành lap, các c dong sang 1p phái cüng nhau
näm gift It nhât 20% tong so cô phân phô thông cüa Cong ty ti thi diem dang k doanh
nghip. CO dông sang 1p có quyên tr do chuyén nhung cô phân phô thông cüa mInh
cho cO dOng sang 1p khác. Trung hqp chuyên nhung so cô phân nay cho nhftng ngithi
khOng phãi là cO dong sang 1p thI can phái Co sir dOng cüa Di hi dông cô dOng.
Trong trithng hçp nay, cO dOng dr djnh chuyên nhlrng cO phân khOng cO quyên biêu
quyêt ye vic chuyên nhuçcng the cô phân do và nguñ nhn chuyên nhuqng dung nhiên
tth thành cô dOng sang ip eüa COng ty.
4. Trft khi Hi dng quán trj Co quy djnh khác (phü hqp vâi quy djnh cüa Lust
doanh nghip), tat cà các cO phân chuyên nhucmg dêu có the thirc hin thông qua vic
chuyên nhuqng bang van bàn theo each thông thithng, hoc theo bat k' each nào ma
HDQT cO the chap nhn. CO phiêu dã niêm yet hoc dang k giao djch phài dirçe chuyên
nhuang thông qua Sr giao djch chirng khoán phü hqp vâi các quy djnh cüa U' ban
chüng khoán Nhà n'irâc và S giao dch ching khoán. Giây t? chuyên nhung phài &rc
ben chuyen nhung và ben nhn chuyën nhixng hoc dai din u' quyên cüa h9 ks'. Ben
chuyen nhung vn là ngi.thi s hftu CO phân Co lien quan cho den khi ten cUa ngithi nhn
chuyên n1urng duc dang k vào sO dang k cO dOng (trr trung hp ben chuyn
nhucmg üy quyën cho ben nhn chuyên nhuqng tham dr Dui hi cO dông diên ra trong
thOri gian do theo quy dnh tti Lust doanh nghip).
5. Trong trung hcp c dông cá nhan bj cht hoc duçc c quan nhà mràc có thm
quyên tuyên bO là mat tich, nhftng ngu1i thfta k hoc nhftng ngithi quãn l' tài san cüa
ngithi chét, ngu1i mat tich së dixçic COng ty thfta nhn là nguii (hoc nhftng ngi.thi) duy
nhat CO quyên hoc h'txng li dôi vâi cO phn, nhung quy djnh nay không giãi tOa tài san
cüa cô dong d chêt, dã mat tIch khOi mçi trách nhiem gän lien vâi bat k' Co phân nào
ngi.thi do nàm gift. Tru&ng hçip cO phân cüa cO dOng bj chêt, mat tich ma u , Co
ngi.thi thfta kê, ngui thfta kê tft chOi nhn thfta ké hoc bj truât quyn th' ê thI sO
phân do duçic giái quyêt theo quy djnh cüa phàp 1ut dan sir.

6. Co dông có quyn tang cho mt phân hotc toàn b cô phn cüa mInh tai Cong
ty cho cã nhân, th chirc khãc; sü diing c phân dê trã nçi. Trung hçp nay, cá nhân, to
chi'rc duçic t.ng cho hoc nhn trá nç bang cô phân s là cô dông cüa Cong ty.
7 Trumg hop cô dông chuyên nhuang môt so cô phân thi cô phiêu Cu bi huy bo
và Cong ty phát hành cô phiêu mâi ghi nhn sO cô phân cia chuyên nhucing và so cô phân
con iaj.
8. Ca nhân, th chirc nhn c phn trong các trumg hop quy djnh tai Diu nay chi
tth thành c dông cOng ty tr th?yi diem các thông tin cUa hv quy djnh tai Khoãn 2 Diêu
122 cia Lust doanh nghip duqc ghi day dü vào so däng k cô dOng.
Diu 10. Thu hi và thanh toán mua c phn
1. Trixrng hop cô dong không thanh toán dty dU và dung han s tin phãi trã mua
c phn, HOi ding quãn trj thông báo và CO quyên yêu câu cô dOng do thanh toán so tiên
cOn lai cing vài läi suit trên khoãn tiên dO và nhüng chi phi phát sinh do vic không
thanh toán dy dü gay ra cho Cong ty theo quy djnh.
2. Thông báo thanh toán nêu trên phái ghi rO thyi han thanh toãn mài (té,i thiu là
bay (07) ngày kê t'ir ngày gl'ri thông báo), cija diem thanh toán và thông báo phãi ghi rO
tnthng hop không thanh toán theo dung yêu câu, sO cô phân chua thanh toán hêt së bi thu hôi.
3. Hi dng quãn trj cO quyn thu hi các c phn chua thanh toán dy dü va dung
han trong truOng hop các yeu càu trong thông báo nêu trén không ducc thirc hin.
4. Nu sau thai han quy djnh, c dong chua thanh toán hoc chi thanh toán duc
mt phân so cô phân cia dãng k mua thI thirc hin nhu sau:
a) C dong chua thanh toán toàn b s c phn d dãng k) mua së duong nhiên
không con là c dong cüa Cong ty và không duçc chuyên nhucmg quyên mua cô phân do
cho ngui khác;
b) C dong chi thanh toán mt phAn s c phn d clang k mua së cO quyn biu
quyêt, nhn lqi tüc và các quyên khác tiwng üng vOi so cô phân cia thanh toán; không
duqc chuyên nhixcmg quyên mua so cô phân chua thanh toán cho nguYi khác;
c) S c phn chira thanh toán duçxc coi là c phn chua ban và Hi dng quãn trj
cO quyên thu hôi các cô phân chixa thanh toán day dii và dung han trong trithng hop các
yêu câu trong thông báo nêu tai Khoán 2 Diêu nay không duçc thirc hin và quyêt djnh
phuong an xir l tiêp theo.
5. C phn bj thu h& duçc coi là các c phAn duçic quyn chào ban theo quy djnh
tal Khoan 3 Diêu 112 Luât doanh nghiep Hôi dông quan tn co the true tiêp hoäc uy
quyên ban, tái phan phôi hoc giài quyet cho ngui dã s hthi cO phân bj thu hôi hoc cac
dOi t119'ng khác theo nhung diêu kin va cách thüc ma Hi dông quàn trj thây là phü hop.
6. C dOng näm giU c phn bj thu hi do chua thanh toán hoac chua thanh toán
dii sO cô phân cia clang k së phãi tr bO tu each cO dOng di vi nhftng Co phân dO, nhung
vn phài thanh toán tat ca cãc khoãn tiên có lien quan cong vOi tiën lãi (tinh theo läi suât
tien gui khOng k' hn VND tai ngân hang ma Cong ty m tài khoàn) vào th?ii diem thu
hôi theo quyet djnh cUa Hi dOng quán trj kê tr ngày thu hi cho den ngay thirc hien
thanh toán. Hi dOng quãn trj cO toàn quyên quyt djnh vic cuOng che thanh toán toàn
bO giá trj cô phiéu vào thñ diem thu hôi hotc cO the min giám thanh toán mt phân
hoac toàn b sO tien do.
7. Thông báo thu hi se dwc gui dnngithi nm giü c phn bj thu hi truâc thi
diem thu hôi. Vic thu hôi van có hiu lxc kê cá trong tru&ng hop có sai sot ' sac bt an
trong viëc gii thông bão.
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8. C dông chua thanh toán hoc chua thanh toán dü s c phin dã dãng k mua
phãi chju trách nhim tucing i'rng vâi tong giá trj rnnh giá cô phân d däng k mua dôi vOi
các nghia vi tài chInh cüa cong ty phát sinh cho den khi cô phân bj thu hôi.
CHUONG V:

cc CAU TO CH1C, QUAN TRI VA JUEM SOAT
Biu 11. Co cu to chirc, quãn trj Va kiêm soát cüa Cong ty
C cu t chIrc quán l', quán trj và kim soát cüa Cong ty bao gm:
1. Dai hi dng c dông là c quan quyt djnh cao nht cüa Cong ty;
2. Hi dng quãn trj do Di hi dng c dông bu ra, là cci quan quãn 1 Cong ty,
có toàn quyên nhân danh Cong ty de quyêt djnh, thirc hin các quyên và nghia vi cUa
Cong ty không thuc thâm quyên c1ia Dai hi dông cô dông;
3. Giám dc là ngu&i diu hành cOng vic kinh doanh hang ngày cüa Cong ty; chju
sr giám sat cüa Hii dong quán trj va chju trách thim truâc Hi dông quãn trj và truOc
pháp lut ye vic thirc hin các quyên và nhim vi dixgc giao;
4. Ban kim soát do Di hi ding c dông bAu ra d thic hin giám sat Hi dng
quãn trj, Giám doe trong vic quán l và diêu hành Cong ty; chju trách nhim truâc Di
hi dong cô dông trong thirc hin các nhim viii du?c giao.
CHU'NG VI:
CO BONG vA BI HO! BONG cO BONG
Biêu 12. Quyn cüa cô dông
1. C dông ph thông có các quyn sau:
a) Tham dr, phãt biu trong cuc h9p Dii hi dng c dông va thirc hin quyên
biêu quyêt true tiêp hoäc thông qua ngurn dai diên theo uy quyên hoäc hrnh thuc khac do
Dieu l Cong ty, pháp lust quy djnh. Môi cO phân phO thông có mt phiêu biêu quyêt;
b) Nhân c ti1rc vth mirc theo quyt djnh cüa Dai hi ding c dOng;
c) U'u tiên mua c phn mâi ttrcing mg vâi t 1 s hUu C6 phn ph6 thông cüa
tt'rng cô dông trong Cong ty;
d) Tix do chuyn nhucing c6 phn cüa mInh cho ngithi khác, trü trung hçip quy
djnh tai Khoân 3 Diêu 120, Khoàn 1 Diêu 127 Lut Doanh nghip và quy djnh khác cüa
phãp lut có lien quan;
d) Xem xét, tra ciru và trich liic thông tin v ten và dja chi lien lc trong danh sách
cô dOng có quyên biéu quyet; yêu câu sira d6i thông tin khOng chInh xác cüa mInh;
e) Xem xét, tra ci1ru, trich 1iic hotc sao chiip Diu l cong ty, biên bàn hp Di hi
dông cô dOng và Nghj quyêt Dai hi dông cô dOng;
g) Khi Cong ty giái th hoc phá san, duçic then mt phn tài san con li tuGng
rng vOi t 1 s hUu cô phân tai Cong ty;
h) Yeu cu Cong ty mua 1i c6 phn trong các trithng hçip quy djnh ti Diu 132
Lut Doanh nghip;
i) Dixçc dôi xi.r bInh clang. M6i C6 ph&n cüa cüng mt loai du to cho C6 dông sO
iru các quyên, nghia vi và igi Ich ngang nhau. TruOng hgp Cong ty CO các lojhn
uu dâi, các quyen và nghia vi gan lien vOi các 1oi cO phân i.ru dài phài
cong cO dông thông qua và cong bO day dO cho cO dông;
l0-1----

k) Duçc tip ctn dy dü thông tin djnh k và thông tin bt thu&ng do Cong ty cong
bô theo quy djnh cüa pháp 1ut;
1) Duçic bão v các quyn, lçii ich hqp pháp cüa rnInh; d nghj dInh chi, hUy bO
nghj quyêt, quyêt djnh cüa Dti hi dông cô dong, Hi dOng quail trj theo quy djnh cUa
Lut Doanh nghip;
m) Các quyn khác theo quy djnh cña pháp lut và Diu l nay.
2. C dong hotc nhóm c dông si htru tir 05% t6ng s c phn ph thông tth len
cO các quyên sau:
a) Yêu cu Hi dng quãn trj thrc hin vic triu tp hop Di hi dMg c dong
theo cac quy djnh ti Khoãn 3 Diêu 115 và Diêu 140 Lut Doanh nghip;
b) Xem xét, tra ciru, trIch liic s biên bàn và nghj quyt, quyt djnh cüa Hi dng
quán tn, báo cáo tài chInh bàn niên và hang näm, báo cáo cüa Ban kiêm soát, hcp dông,
giao dich phãi thông qua Hi dông quán trj và tài lieu khác, trir tài lieu lien quan den bI
mt thuang mi, hi mt kinh doanh cUa Cong ty;
c) Yêu cu Ban kim soát kim tra trng vAn d Cu th lien quan dn quán l, diu
hành hot dng cUa Cong ty khi xét thây can thiêt. Yêu câu phãi bang van bàn và phái
bao gôm các ni dung sau day: h9, ten, dja chi lien lc, quOc tjch, sO giây t pháp l cüa
cá nhân dôi vâi cô dong là cá nhân; ten, ma so doanh nghip hoc so giây t pháp l cüa
to chüc, dja chi tr11 sà chInh doi vài co dong là to chic; so lung CO phân và thai diem
dang k cô phân cüa tüng cô dOng, tong so co phân cUa cã nhOm cô dông và t l s hthi
trong tong so cô phân cüa Cong ty; van dê can kiêm tra, mic dIch kiêm tra;
d) Kin nghj vAn d dua vào chung trInli hop Di hi dng c dông. Kiên nghj
phãi bang van bàn và duqc gui den Cong ty chm nliât là 03 ngày lam vic truàc ngày
khai mic. Kiên nghj phái ghi rO ten cô dông, so luqng trng loi cô phân cüa cô dông, van
dê kiên nghj dixa vao chi.wng trinh hop;
d) Các quyn khác theo quy djnh cüa pháp lust và Diu l nay.
3. C dong hoac nhOm c dông sà hUu t1r 10% tng s c phAn ph thông tr& len
co quyên de ci:r ngui vào Hi dOng quán tr, Ban kiêm soát. Vic dê cir ngii?i vào Hi
dông quãn trj và Ban kiêm soát thirc hin nhu sau:
a) Các c dông ph thông hcp thành nhOm d d cir ngithi vào Hi ding quàn trj
và Ban kiêm soát phái thông báo ye vic hp nhOm cho các c dOng dir hp biet trnrâc khi
khai mc Dai hi dOng cô dOng;
b) Can cr s luqng thành viên Hi ding quân tnj và Ban kim soát, c dOng hoc
nhórn cO dOng quy djnh tai khoán nay disçic quyên dê cir mt hotc mt so ngu?ii theo
quyêt djnh cüa Dti hi dông CO dOng lam irng cir viên HOi dOng quãn tnl và Ban kim
soát. Trithng hqp sO rng cü vien duçic cô dông hoc nhóm c dOng dê cr thâp han so iTrng
cir viên ma h duçic quyen d cu theo quyet djnh cUa Di hi dông cO dOng thi so üng cir
viên con li do Hi dOng quàn trj, Ban kiem soát và các cô dOng khác dê cir.
Diu 13. Nghia viii clia c dông
1. Tuân thu Diu l Cong ty và các quy ch cüa Cong ty; chAp hành các quyt
djnh, nghj quyet cüa Di hi dông cO dông và HDQT Cong ty;
2. Tham dr các cuc hp Di hOi dng c dông va thrc hin quyn biu quyt
thông qua các hInh thirc sau:
a) Tham dr và biu quyt trirc tip ti cuc hop;
b) Uy quyn cho ngiRri khác tham dir và biu quyt tai cuc hop;
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c) Tham dir va biu quyt thông qua h9p tr?c tuyên, bO phiu din ttr hoc hInh
thüc din t1r khác;
d) Giri phiu biu quyt dn cuc h9p thông qua thu, fax, thu din tr.
3. Thanh toán tin mua c phn dã dang k theo quy djnh; không duçc rut vn dà
gop bang cô phân phô thông ra khôi Cong ty du6i mi hInh thuc, trü trung hp Cong ty
hotc nguii khác mua lui cô phân. Trung hp cô dông rut mt phân hoc toàn b von cô
phân dã gop trái vài quy djnh tti khoán nay thI Co dOng do và các thành viên HDQT và
ngu?i di din theo pháp 1ut cüa Cong ty phãi cüng lien dOi chju trách nhim ye the
khoán nç Va nghTa vi1 tài san khác cUa Cong ty trong phm vi giá trj cô phân da b rut và
các thit hai xãy ra;
4. Cung cp dja chi chInh xác khi däng k mua c phn;
5. Bào mt các thông tin duqc Cong ty cung cp theo quy dnh ti Diu l Cong ty
và pháp lust; chi s'ir ding thông tin di.rçic cung cap dé thire hin và bão v quyên và igi Ich
hçrp pháp cUa mInh; nghiêm cam phát tan hoc sao, giri thông tin dugc Cong ty cung cap
cho to chic, Ca nhân khác;
6. Hoàn thành các nghia v khác do lut pháp quy djnh và Diu i nay.
7. Chju trách nhim Ca nhân khi nhân danh Cong ty duài mi hInh thirc d thixc
hin mt trong các hành vi sau day:
a) Vi pham pháp lust;
b) Tin hành kinh doanh và các giao djch khác d tu igi hoic phic vi igi Ich cüa
t chüc, cá nhân khác;
c) Thanh toán các khoãn nci chua dn han truâc nguy cc tài chInh có th xày ra
v6i Cong ty.
8. Ci dong lan có nghia vi cüa c dông theo quy djnh cUa Lust doanh nghip,
ngoài ra phái dam bão tuân thu các nghia v11 sau:
a) C dong lan không dirge igi dicing iru th cüa mInh gay ánh hining dn các
quyên, lçi Ich cUa Cong ty và cUa các cO dông khác theo quy djnh cüa pháp luat Va Diêu
1 Cong ty.
b) C dông lan Co nghia vii cOng b thông tin theo quy djnh cüa pháp luât.
Diu 14. Di hi dông c dông
1. Thu hi dng c dông gm tht cã c dông có quyên biêu quyt, là c quan quyt
djnh cao nhât cüa Cong ty. DaihOi dông cô dông hcp thi.thng niên môi näm mt lan và
trong thyi han hon (04) tháng kê tir ngay kêt thüc näm tài chInh. Hi dông quántrj quyêt
djnh gia han h9p Dai hi dOng co dông thuthng niên trong tnthng hgp can thiêt, nhurng
không qua 06 thang kê tir ngày kêt thuc näm tài chInh. Ngoài cuc h9p thung niên, Dai
ht5i dông cô dOng có the h9p bat thir?rng. Da diem h9p Dai hi dông cô dông dugc xác
djnh là ncli chu t9a tham dir h9p và phãi a trên länh thô Vit Nam.
2. Hi ding quãn trj triu tp hp Dai hi dng c dong thu&ng niên và lira chn
dja diem phñ hgp. Dai hi dOng cô dông thithng niên quyêt djnh nhUng van dê theo quy
djnh cUa pháp luat va Diêu l cOng ty, dc bia thông qua bão cáo tài chinh näm dirge
kiêm toán. Truthng hgp Báo cáo kiêm toán báo cáo tài chinh näm cüa Cong ty cO các
khoàn ngoi trü trng yêu, kién kiêm toán trái ngugc houc tir chOi, Cong ty phài m&i
di diên to chüc kiëm toán dugc chap thun thirc hin kiem toán báo cáo tãi chInli cUa
Co. . ty dir h9p ai hi dông cô dOng thu&ng niên và dai din t chirc kim toán dirge
âp thun nêu trên có trách nhim tham dir h9p Dai hi dOng cO dông thin :
COng ty.
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3. Hi dng quàn trj phài triu tp h9p Eui hi dng c dông bt thung trong các
tnr?ing hçip sau:
a) Hi dng quãn trj xét thy cn thi& vi 1çi Ich cüa Cong ty;
b) S hxqng thânh viên Hi dng quàn trj, Ban kim soát cOn 1i It han s 1uçng
thành viên tôi thiêu theo quy djnh cüa pháp 1ut;
c) Theo yêu cu cüa c dông hoc nhóm c dông quy djnh ti khoãn 2 Diu 115
cüa Lut Doanh nghip; yêu câu triu tp h9p Di hi dông cô dông phãi duc the hin
bang van bàn, trong do nêu rO 1 do và miic dich cuc h9p, cO dü chü k cUa các cô dong
lien quan hoc van bàn yêu cu duçc 1p thành nhiêu bàn và tp hcp dü chü k cüa các
c dong có lien quan;
d) Theo yêu cu cüa Ban kim soát;
d. Các tnImg hcp khác theo quy djnh cüa pháp 1ut và Diu i nay.
4. Triu tp hp Dai hi dng c dong bt thuing
a) Hi dng quãn trj phài triu tp hop Di hi dng c dông trong th&i htn 30
ngày k tir ngày so thành vién Hôi dông quàn trj, thành viên Ban kiêm soát cOn 1i nhu
quy djnh ti Diem b Khoãn 3 Diêu nay hoic nhn duçic yeu câu quy djnh tui Diem c và
Diem d Khoán 3 Diêu nay;
b) Trixng hçip Hi dng quãn trj không triu tp hop Di hi dng c dông theo
quy djnh tai Diem a Khoãn 4 Diêu nay thI trong th?yi han 30 ngày tiêp theo, Ban kiêm
soãt thay the Hi dông quãn trj triu tp hop Di hi dông cô dông theo quy djnh
ti Khoân 3 Diêu 140 Lut Doanh nghip;
c) Tnxmg hçip Ban kim soát không triu tp hp Dihi dng c dông theo, quy
djnh ti diem b khoãn 4 Dieu nay thI cô dông hotc nhOm cô dong quy djnh tai diem c
khoãn 3 Diêu nay có quyên yêu câu d21i din Cong ty triu tp hop Dti hii dông cô dông
theo quy djnh ti Lust Doanh nghip;
Trong trumg hçp nay, c dông hoc nhóm c dông triu tp hop Dti hi ding cô
dông cO the dê nghj Ca quan dang k kinh doanh giám sat trInh tr, thu tiic triu tsp, tiên
hành hop và ra quyêt djnh cüa Di hi dong cô dông. Tat Ca chi phi cho vic triu tpvà
tiên hành hop Di hi dông cô dong duçic Cong ty hoàn li. Chi phi nay không bao gôm
nhüng chi phi do cô dông chi tiêu khi tham dir cuc hop Di hOi dong cô dong, kê cã chi
phi an a và di li.
d) Thu tic d th chüc hop Di hi dng c dong theo quy dnh tai khoán 5 Diu
140 Lust Doanh nghip.
Diêu 15. Quyn và nghia v.i cüa Dii hi dng ci dông
1. Di hi dng c6 dông có quyn và nghia vii sau:
a) Thông qua djnh huang phát trin cüa Cong ty;
b) Quyt djnh 1oi c6 phn và tng s c phn cüa tüng 1oi duqc quyn chào bàn;
quyêt djnh müc cô tüc hang nam cña tirng loai cô phân;
c) Bu, min nhiém, bãi nhim thành viên Hi dng quàn tr, thành viên Ban kim
soát;
d) Quyt ctjnh dAu lit hoc bàn s tài san có giá trj tr 35% tng giá trj tài san ira
len duçic ghi trong báo cáo tài chInh gân nhàt cüa Cong ty;
d) Quyt djnh sua di, b sung Diu 1 cong ty;
e) Thông qua báo cáo tài chInh h&ng nàm;
g) Quyt djnh mua 1?i trên 10% tng s c phn dã ban cUa mi loai;
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h) Xem xét, xr 1 vi phm cüa thành viên Hi dng quãn trj, thành viên Ban kim
soát gay thit hi cho Cong ty và c dong Cong ty;
i) Quyt djnh t chi'rc lai, giãi th Cong ty;
k) Quyt djnh ngân sách hoc thng müc thu lao, thuOng vã lçii Ich khác cho Hi
dông quãn trj, Ban kiêm soát;
1) Phê duyt Quy ch quãn trj nOi b; Quy ch hoit dng Hi dng quãn trj, Ban
kiêm soát;
m) Phê duyt danh sách cOng ty kim toán dirge chp thun; quyt djnh cong ty
kim toán dugc chip thun th?c hin kiêrn tra hoat dng cüa Cong ty, bãi mien kiêm toán
viên dirge chap thun khi xét thây can thiêt;
n) Quyn và nghia v11 khác theo quy djnh pháp lust.
2. Di hi dng c6 dong tháo lun và thông qua các vn d sau:
a) K hoeh kinh doanh hang näm cüa Cong ty;
b) Báo cáo tài chInh hang näm d dirge kim toán;
c) Báo cáo cüa Hi dng quãn trj v quán trj và kt qua hott dng cüa Hi dng
quãn trj và tfrng thành viên Hi dOng quãn tn;
d) Báo cáo cüa Ban kim soát v kt qua kinh doanh cüa Cong ty, kt qua hot
dng cüa Hi dOng quãn trj, Giám doe;
d) Báo cáo tr dánh giá kt qua hot dng cüa Ban kim soát và thành viên Ban
kiêm soát;
e) Mirc c tirc di vài mi c phItn cüa tung loti;
g) S luçmg thành viên Hi dng quãn trj, Ban kim soát;
h) Bu, min nhim, bãi nhim thàrih viên Hi dng quãn trj, thành viên Ban kim soát;
i) Quyt djnh ngân sách hoc tang mirc thu lao, thumg và igi Ich khác di vâi Hi
dOng quân trj, Ban hem soát;
k) Phê duyt danh sách cong ty kim toán dirge chip thun; quyét djnh cong ty
kim toán dirge chp thun thirc hin kiêm tra cáe hot dng cüa cOng ty khi xét thây can thiêt;
1) B sung và süa di Diu i Cong ty;
m) Loi e phn và s hrgng c phn mOi dirge phát hành di vài mi 1oi c phn
va vic ehuyn nhugng cO phân cña thành viên sang 1p trong vèng 03 nãm dâu tiên kê tir
ngày thãnh lap;
n) Chia, tách, hgp nht, sap nhp hoc chuyn di Cong ty;
o) T chuc 1ui và giãi th (thanh l) Cong ty và chi djnh nguii thanh 1;
p) Quyt djnh du tir hoc ban sé tái san cO giá trj tir 35% tng giá tr tài san tth
len dirge ghi trong Báo cáo tãi chInh gn nhât cüa Cong ty;
q) Quyt djnh mua lai trên 10% tng so c phân dã ban cüa mi loai;
r) Cong ty k k& hgp dng, giao djch vâi nhftng di tirgng dirge quy djnh
ti khoãn 1 Diu 167 Lut Doanh nghip vOi giá trj bang hoc lan hcm 35% tOng giá trj
tâi san eüa Cong ty dirge ghi trong báo cáo tài chInh gân nhât;
s) CMp thun cáe giao djch quy djnh tti khoán 4 Diu 293 Nghj dnh s
155!20201ND-CP ngãy 31 tháng 12 nàm 2020 cüa ChInh phü quy dnh chi tiêt thi hành
mt sO diu eüa Lut Chüng khoán;
t) Phê duyt Quy ch ni b v quan trj cOng ty, Quy eh ho?t dng HOi d . . uán
Quy che hot dng Ban kiem soát;
u) Các vn d khác theo quy djnh cüa pháp lust và Diu l nay.
14
OL.—
,

3. Tt Ca CáC nghj quyt và các vn d d duçic dim vào chuong trinh h9p phái
dixçc clixa ra thão lun và biêu quyêt ti cuOc h9p Di hi dông cô dông.
Diu 16. Uy quyn tham dir Di hi dông cô dông
1. C dông là cã nhân, ngithi dai din theo u quyn cüa c dông là t chirc trrc
tip hoc u' quyn bAng van bàn cho mt hoc mt so cá nhân, to chiirc khác dir h9p Di
hi dng c dông. Truông hçp cô dông là to chirc không có ngithi di din theo uquyên
theo quy djnh tai Khoán 4 Diêu nay thi u quyên ngui khãc dir h9p Dai hi dông cô
dông. Dai din dixçic üy quyên không nhât thiêt phãi là cô dong.
2. Vic chi djnh dai din duqc üy quyn phãi drc 1p bAng van bàn theo mu cUa
Cong ty và phài CO ch k theo quy djnh sau day:
a) Trithng hqp c dông là cá nhân là nguii u quyn thi giAy ñy quyn phài cO thu
k cüa cô dông do và cá nhân, ngithi dti din theo pháp lust cüa to chrc duçic u' quyên
d1rh9p;
b) Tnthng hcp c6 dong th chüc là ngu?i üy quyn thI giy üy quyn phãi có chü
k cUa ngri di din theo u quyên, ngtr1i dai din theo pháp lust cüa cô dông to chirc
va cá nhân, ngu?ñ di din theo pháp lust cüa to chüc dirge u quyên dir hop;
c) Trong tri.thng hçrp khác thI giy Uy quyn phãi có chü k cüa ngi.rii dti din
theo pháp lust cüa cô dông và ngui dirge u quyên du hop;
Ngithi dirge u quyn dir hop Dai hi ding e dông phãi np van bàn ur quyn
khi dang k dir hp trirOe khi vào phOng hop;
3. Tnrmg hçTp lust sir thay mt cho ngu?i u quyn k giy chi djnh dai din, vice
chi djnh nguri di din trong trithng hqp nay chi dirge coi là có hiu lirc nêu giây ehi
djnh di din dO di.rgc xuât trInh cUng vài giây u' quyên cho 1ut sir hoe bàn sao hgp l
cilia giây u quyên do (nêu trithc do chira dãng k vâi Cong ty).
4. C dong là t ehilrc cO quyn cr mt hotc mit s ngithi di din theo u quyn
thuc hiên các quyên cô dong cilia mInh theo quy dinh cilia pháp lust; tnIng hgp Co nhiêu
hn mt ngithi di din theo u quyên dirge cüthI phài xáe djnh c11 the so cô phân và so
phiêu bâu cilia mi ngithi di din. Vic cilr, châm dilit hoc thay dôi ngi.thi di din theo
u quyên phài dugc thông báo bang van bàn den COng ty trong thi hn sam nhât. Thông
báo phài cO các ni dung chili yêu sau dày:
a) Ten, dia chi thirang trili, quc tjch, si và ngày quyt djnh thành 1p hotc ngày
dirge cap Giây chIrng nhn dang k doanh nghip cilia cO dông;
b) S h.rgng c phAn, loai c phAn và ngày dang k' c dOng ti Cong ty;
c) H, ten, dja chi thirng trü, qu& tjch, s the can cuOc, giy ching minh nhân
dan, h chiêu hoc chüng thirc cá nhân hgp pháp kháe cüa ngiri di din theo u' quyên;
d) S c phAn dugc u quyn dti din;
d) Thai hn di din theo u quyn;
e) H, ten, ch& k cilia nguai dai din theo u quyn và ngtrai dti din theo pháp
lut cilia eO dOng.
5. Trir tn.thng hcip quy djnh tai Khoán 3 Diu nay, phiu biu quy& cilia ngirai
dirge Uy quyên dir hp trong phtm vi dirge Uy quyên van eó hiu lirc khi xày ra mt trong
cáe trizang hgp sau day:
a) Ngirai üy quyn dã chat, bj hn ch nãng litre hành vi dan sir hoe bj mt nàng
ành vi dan su;
b) Nguai Uy quyn d hu bO vice chi djnh u quyn;
e) Ngithi iliy quyn däl hu bO thAm quyn cilia ngirai thc hin vic U
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Tuy nhiën, quy djnh nay sé không ãp diing nu Cong ty nhn duc thông báo bang
van bàn v mt trong các tm6ng hqp nêu trén tri.râc truOc gi?i khai mc cuc h9p Di hi
ding c dông hoc truâc khi cuc h9p ducé triu tp 1i.
6. Trueing hqp c phn di.rçic chuyn nhuçing và ben nhn chuyn nhuçing tth
thành c dông cüa Cong ty trong thai gian tü ngày 1p xong danh sách cô dông den ngày
khai mac hop 1ai hOi dông cO dong thi ngilrn nhân chuyên nhucing co quyên du hop Dai
hi dèng co dông thay the cho ngithi chuyên nhuçmg dôi vài so cô phân da chuyên
nhiiçing.
7. Ngu?ii di din theo üy quyn phãi có các tiéu chun và diu kin sau day:
a) Co näng 1irc hành vi dan s11 dy dU;
b) Không thuc di tuclng b c.m thành 1p và quân l doanh nghip;
c) C dông là doanh nghip nhà niic theo quy dinh tui Khoãn 1, Diu 88 Lust
Doanh nghip không duçic cir: v, chng, bô dé, mc dé, bO nuôi, mc nuôi, ho chông, mc
chông, b vq, mc vç, con dé, con nuôi, con rê, con dâu, anh ruit, chj rut, em rut, anh
r, em r& chj dâu, em dâu, anh rut cüa vq, anh rut cüa chông, chj rut cüa vçi, chj rut
cüa chng, em rut cüa vq, em rut cüa chong cüa ngtx?ii quàn 1 và cüa ngithi CO thâm
quyên b nhim ngithi quãn 1 Cong ty lam ngithi di din theo üy quyên ti Cong ty;
8. Trách nhim cña ngix?ii dai din theo üy quyn cho th chtTrc hoc cá nhân thrc
hin theo quy djnh cüa Pháp 1ut, Diêu l và Quy chê quàn l cUa to chire Cu nguài dii
din theo ñy quyên hotc theo yêu câu cüa Ca nhân üy quyên
9. c6 dông duqc coi là tham dir và biu quyt ti cuc h9p Dai hi ding cô dông
trong tnxing hçip sau day:
a) Tham dir và biu quyt trirc tip tti cuc hçp;
b) Uy quyn cho cá nhân, t chrc khác tham du và biu quyt tai cuc hçp;
c) Tham dir và biu quyt thông qua hi ngh trirc tuyn, bO phiu din tü hoc
hInh thirc diên tCr khác;
d) Gi:ri phiu biu quyt dn cuc hp thông qua gi1i thu, fax, thu din tU.
Diêu 17. Thay di các quyn
1. Viêc thay di hotc hüy bO các quyn dc bit gän lien vâi mt loai c phAn uu
däi CO hiu lirc khi duçic Co dOng dai din t1r 65% tong so phiêu biêu quyêt trâ len cüa tt
Ca cô dong du hp thông qua. Nghj quyt Di hOi dOng cô dông ye ni dung lam thay di
bat lqi quyên và nghia vii cüa Co dông sâ hüu cO phân uu dãi chi duqc thông qua nu
dime so cô dông iru däi cüng loi d? hop s h[tu tr 75% tong so cô phânuu däi 1oi dO
trâ len tan thành hoc dugc các cô dông ixu däi citing 1oi si hu tü 75% tong so cô phân
iru dài 1oi do tth len tan thành trong tru?Yng hqp thông qua nghj quyêt duOi hInh thirc lay
kiên bang van bàn.
2. Vic th chüc mt cuc hop cüa các c dông näm gi mt loi c phn uu dãi d
thông qua vic thay dôi quyên nêu tui Khoãn 1 diêu nay chi cO giá frj khi có tôi thiêu hai
(02) cô dông (hotc dai din duçc üy quyên cüa h) và nam gi tôi thiêu mOt phân ba
(1/3) giá trj mnh giá cüa các co phân loi do d phát hành. Tru?mg hcip không có dii s
dai biêu nhi.r nêu trên thI s to chiic hp lai trong vOng ba mimi (30) ngày sau do và
nhüng nguii näm giü co phân thuc 1oi dO (không ph%1 thuc vào so lirgng ngui và so
cô phân) co mat truc tiêp hoäc thông qua dai diên &icc uy quyên déu dimc coi la du so
lucrng di biêu yêu câu. Tai các cuc hp cüa CO dông nãm gi CO phân iru dãi nêu trên,
nhftn. . rn nãm git cô phân thuOc loai do co mat true tiêp hoäc qua ngurn. diên dêu
cO ê yêu câu bO phiêu kin và mi ngui khi bO phiêu kin. Mi cô p . n cUng 1. i có
q a yen biêu quyt ngang bang nhau ti cac cuc hp nêu trên.

3. Thu tiic tién hành các cuc hçp riêng bit nhu vy thxçc thirc hin tuang t%r vci
các quy djnh ti Diêu 19 và Diêu 20 Diêu 1 nay.
4. Trir khi các diêu khoãn ye phát hãnh c phn duqc quy djnh khác di, các quyn
dc bit gän lien vài các 1oui cô phân có quyên uu dãi trong mt so hotc tat ca các van dê
lien quan dn phân phôi 1çi thun hoc tài san cüa Cong ty se không bj thay dôi khi
Cong ty phát hành them các cô phn cUng 1oi.
Diêu 18. Triu tp hp Di hi ding c dông, chiro'ng trInh hçp và thông báo
hçp Di hi dông cô dông
1. Cong ty phãi tuân thu trinh tr, thU tJic v triu tp cuOc hop Dai hi dng c
dông theo quy djnh cña pháp lust, Diêu I nay và các quy djnh ni b cUa Cong ty. Cong
ty Co trách thim cong bô thông tin ye vic 1p danh sách cô dong có quyên tham dir h9p
Dui hi dong cô dông tôi thiêu 20 ngày truâc ngày clang k euôi cUng. ThU tiic Uy quyên
và 1p giây Uy quyên cho các CO dông drnc quy djnh ti Quy chê ni b ye quãn frj Cong ty.
2 Hôi dông quan tn triêu tap Dai hôi dông cô dông, hoäc cuôc hop Dai hôi dOng
cô dông duçic triu tp theo các tru?mg hop quy dinh ti diem b, hoc tii diem c, Khoàn 4
Diêu 14 Diêu l nay.
3. Nguri triu tp Dti hii dng c dông phãi thirc hin nhüng nhim vi sau day:
a) Chun bj danh sách c dông dU diu kin tham gia vá biu quyt tai Di hi
cong co dOng. Danh sách cô dOng có quyên dir hop Di hi cong cô dOng duc Ip không
qua 10 ngày tn.ràc ngày gui giây mi hop D.i hi cOng cO dông; Cong ty phãi cong bO
thông tin ye vic 1p danh sách cô dông có quyên tham d? hop Dai hi cong cô dông tôi
thiêu 20 ngày tri.r6c ngày clang k cuôi cUng;
b) Chun bj chirnng trInh, ni dung dii hi;
c) Chun bj tài 1iu cho Di hi phU hop vth 1ut pháp và các quy djnh cUa Cong ty;
d) Di.r thão nghj quyt Dti hi dng c dông theo ni dung du kMn cUa cuc hop;
d) Xác djnh th?yi gian và dja dim th chUc dai hôi;
e) Thông báo và gUi thông báo hop Di hi dng ci dông cho tht cá các c dông
có quyên dir hop;
g) Cáo cOng vic khác phiic vii Di hOi dng c dông.
4. Thông báo hop Dai hi dông c dông thrçic gUi cho tht cá các c dông bang
phuang thUc bão dam, dOng thi cong bô trên trang thông tin din tt:r (website) cUa Cong
ty và Uy ban chUng khoán nhà nirâc, SU giao djch chUng khoán (tnrOng hqp cong ty dâ
niem yet hoac clang k giao djch). Ngi.ri triu tp hp Di hi cong cO dOng phãi gUi
thông báo mi hp den tat câ các cO dông trong danh sách cô dOng 06 quyên dir hop
chm nhât hai mi.rai môt (21) ngày tri.ràc ngày hp Thti hi dông cO dOng (tInh tU ngày
ma thông báo duçrc gUi hotc chuyen di mt cach hop 1, du?c trá cuUc phi holic duçc bO
vào hOrn thi.r). Chi.nmg trmnh hp Dti hi dông cô dOng, các tãi 1iu lien quan den các van
ce se dirçrc biêu quyet ti dai hi di.rçic gui cho cáo cO dOng hoc/vã clang tren trang thông
tin din tU cUa COng ty. Trong truUng hop tài lieu không dirçc gUi kèm theo thông báo
hp Di hi dông cO dOng, thông báo mi hop phãi nêu rO huOng dn dn toàn b tài 1iu
hçp de cac cO cong có th tiêp cn bao gOm:
a) Chi.rcrng trinh hop, các tài lieu sU ding trong cuc hop;
b) Danh sách và thông tin chi tit cUa cáo Ung vien trong truOng hop bu thánh
yiên Hi do g quán trj, Kiêm soát viên;
hiu biu quyt;
d) Dir tháo nghj quyt d& vâi tUng v.n d trong chucing trInh hop;

ci) Mâu chi djnh ngi.thi di din theo üy quyn dr hop.
5. C dông hoc nhóm c dông duçic d cp tti Khoãn 2 Diu 12 cUa Diu 1 nay
Co quyn kin nghj các van dê dua vào chuong trInh hQp Dai hi dông cô dông. Kiën
nghj phài duçic lam bang van bàn và phãi duc gi cho Cong ty It nhât ba (03) ngày lam
vic trixâc ngày khai mtc cuc h9p Dti hi dông cô dông. Kiên nghj phãi bao gôm h9 Va
ten c dông, dja chi thi.rOng trü, quôc tjch, so The can cuOc cong dânlGiây chüng minh
nhân dân/H chiu hoc chüng thirc cá nhân hcrp pháp khác dôi vâi cô dông là cá nhân;
ten, ma s doanh nghip hoc so quyêt djnh thành lap, dja chi tru sâ chInh dôi vâi cô
dông là t chftc; s hxcng và 1oi c phn cô dong do näm gift, và ni dung kiên nghj dira
vào chucmg trmnh h9p.
6. Tnr?ng hçrp nguYi triu tp h9p Dii hi ding c dông tft ch& nhttng kin nghj
lien quan c1n Khoán 5 cüa Diêu nay, thI chm nhât là 02 ngày lam vic truOc ngày khai
m?c cuOc h9p Dii hi dông cô dông phài trà läi bang van bàn và nêu rO l do. Ngi.thi
triu tp h9p Dai hi dong cô dong chi duxqc tft chôi kiên nghj nêu thuc mt trong các
trurng hçrp sau:
a) Kin nghj dirçrc gfti dn không dung quy djnh ti Khoãn 5 Diu nay;
b) Vào thai dim kin nghj, c dong hotc nhóm c dOng không dim gift dii tft 5%
tth len cO phân phô thông theo quy dnh ti Khoãn 2 Diêu 12 Diêu l nay;
c) Vn d kin nghj không thuc phim vi, thm quyn quyt djnh cüa Dai hi
dông cô dOng.
d) Các truong hçip khác theo quy djnh cüa pháp lust va Diu 1 nay.
7. Ngtthi triutp h9p Di hi dng c clông phài cdip nhn và duia kin nghj quy
djnh ti Khoãn 5 Diêu nay vao dir kiên chuYng trinh và ni dung cuc h9p, trr trurng
hcp quy djnh a Khoãn 6 Diêu nay. Kiên nghj se thrçic chinh thirc bô sung vào chiwng
trinh và nOi dung cuc h9p nêu duçic Dii hi dông cô dông chap thun.
8. HOi dng quãn trj hotc ngithi có thAm quyn triu tp hp Dai hi dng c dông
theo các tru1ng hçrp quy djnh tii diem b, hotc t?i diem c Khoán 4 Diëu 14 Diêu i nay
phãi chuân bj dir thão ngh quyêt tftng van dê trong chucmg trInh hQp.
Diu 19. Các diu kiin tin hành hQp Di hi dông c dông
1 CuOc hop Dai hôi dông cô dong di.rcrc tiên hanh khi co so cô dông dir hop dai
din trên 50% tong so cô phân Co quyên biëu quyêt.
2. Tru&ng hçp dai hi dng c dOng ln thir that khOng cO dü s h.rqng dai biu
can thiêt theo quy djnh tai Khoãn 1 Diêu nay, thi trong vOng ba muoi (30) phüt kê tft th?i
diem an dinh khai mac dai hOi, ngurn triêu tap hop huy cuôc hop Dai hOi dông cO dOng
phai dime trieu tap hop lan thu hai trong vong ba mum (30) ngay kê tu ngay dir dinh tO
chrc Dai hi dông cô dOng lan thi nhât. Dai hi dOng cO dông triu tp laj lan thu hai chi
dime tiën hanh khi co thanh viën tham dir la cac CO dong va nhftng dai diên dime uy
quyen dii hop di din tft 33% tong sO cô phân cO quyên biêu quyêt tr& len.
3. Tru&ig hçip dti hi dng c dong ln thir hai khOng duçic tin hành do không cO
dii sO dai biêu can thiét theo quy djnh tai Khoãn 2Dieunay thi trong vOng ba mimi (30)
phüt k tfr thri diem an djnh khai mac Di hi dong cO dông lan thr hai thi thông báo
mai h9p Di hi dông cô dông lan thi'r ba phãi duçrc gài di trong thii han hai mimi (20)
ngay ké tu ngay dir dinh tién hanh dai hOi dOng cO dOng lan thu hai Cuôc hop Dai hôi
dOng cô • ng lan thu ba duçc tiên hành khOng phii thuc vào so luçrng cô dông hay dai
din
quyên tham dirvà dirc coi là hçrp l và có quyen quyet djnh tat cã cãc vn d ma
i dong cO dOng lan thi nhât dir kiên phê chuân.
Da
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4. Chi có Dti hi &ng c dông Co quyn thay d,i chuang trInh h9p d duçic gui
kern theo thông báo miii h9p theo quy dnh tai Khoán 3 Diêu 18 Diêu 1 nay.
Diu 20. The thtrc tin hành hQp và biu quyt ttli Di hi dông cô dông
1. Truâc khi khai mtc cuc hQp, Cong ty phái tin hành thU tiic dang k c dong
vã phãi thirc hin vic dãng k cho den khi các cô dông có quyên dir h9p có mt däng k
hêt theo trInh tr sau:
a) Khi tin hành dàng k c dông, Cong ty cAp cho tUng c dông hoc dai din
theo Uy quyên có quyên biêu quyêt mt the biêu quyêt, trên dO ghi so däng k, hç và ten
cUa cô dông, h9 và ten dai din theo Uy quyen và so phiêu biêu quyêt cUa cô dông do. Dai
hi dông c dOng tháo 1un và biêu quyêt theo tiTrng van dê trong ni dung chiwng trInh.
Vic biêu quyêt &rc tiên hành bang biêu quyêt tan thành, không tan thành và không có
kiên Tai Dai hôi, so the tan thanh nghi quyêt duac thu truoc, so the không tan thanh nghi
quyêt duqc thu sau, cuôi cUng dém tong so phiêu tan thành hoc khOng tan thânh dê
quyêt djnh. Kêt qua kiêm phiêu duçic ChU ta cong bô ngay truic khi be mac cuc hop.
Dui hi bâu nhüng ngiii chju trách nhirn kiêrn phiêu hotc giám sat kiêm phiêu theo dê
nghj cUa ChU t9a. So thành viên cUa ban kiêrn phiêu do Dai hi dông cô dông quyêt djnh
can cü dé nghj cUa ChU ta cuc hop;
b) C dông, ngi.ri di din theo Uy quyn cUa c dông là t chUc hotc ngithi duçic
Uy quyên den sau khi cuc hop dã khai mac có quyên däng k ngay và sau do có quyên
tharn gia và biêu quyêt tai dai hi ngay sau khi dang k. ChU ta không có trách nhim
dUng dai hi dê cho cô dông den muon dãng k và hiu lirc cUa nhng ni dung dã duqc
biêu quyêt truOc dO không thay di.
2. Vic bAu chU ta, thu k và ban kim phiu duçic quy djnh nhu sau:
a) ChU tch Hi dng quàn trj lam chU t9a hoc Uy quyn cho thành viên HOi dng
quãn trj khác lam chU t9a cuc hop Dai hOi dông Co dông do Hi dông quãn trj triu tip.
Trix&ng hop ChU tjch yang mt hoc tam th?ii mat khã nãng lam vic thI các thành viên
Hôi dông quan tn con lai bâu môt nguoi trong sO ho lam chu toa cuôc hop theo nguyen
täc da so. Tntüng hop không bâu duçc ngui lam chU ta, Twang Ban kiêm soát diêu
hành de Dai hi dOng cô dOng bâu chU tOa cuc hop trong sO nhttng ngui dix hop và
ngu?i CO phieu bâu cao nhât lam chU ta cucc hop;
b) Tru truang hop quy dnh tai dim a khoán nay, ngu&i k'r ten triu tp hop Dai
hi dông CO dông diêu hành de Dai hi dOng cO dOng bâu chU ta cuc hop và nguai cO
sO phiêu bâu cao nhât lam chU toa cuc hop;
c) ChU toa cU mt hoc mt s ngirai lam thu k cuc hop;
d) Dai hi dng ci dông bu mt hoc mt s ngi.thi vào ban kim phiu theo d
nghj cUa chU tça cuc hop.
3. Chuong trInh và ni dung cuc hop phài di.rçc Dai hi dng c dOng thông qua
trong phien khai mac. Chuong trinh phài xac djnh rO và chi tiet thai gian dôi vâi tüng vAn
dê trong nOi dung chuong trInh hop.
4. ChU t9a dai hi có quyn thrc hin các bin pháp cn thit và hop l d diu
hành cuc hop Dai hi dOng cô dông rnt each cO trt tr, dUng theo chucing trInh dà thrqc
thông qua và phãn ánh duçic mong muon cUa da so nguai d? hop.
a) B trI ch ngi tai dja dirn hop Dai hi dng c dong;
b) : . dam an toàn cho mci ngithi cO mat tai các dja dim hop;
Tao diukin cho c dOng tham d (hoac tip tiic tham d?) dai hi. Nguài triu
tp p Dai hi dông cô dOng cO toàn quyên thay dôi nhing bin phap •
r-n va áp

ding tht cã các bin pháp cn thiêt. Cãc bin pháp ap diing có th là cp giy vao cüa
hoc sir diing nhtrng hInh thüc lira chn khác.
5. Di hOi dông c dông thão 1un và biu quyt theo tüng vn d trong ni dung
chuang trinh. Vic biêu quyêt duc tiên hành bang biêu quyêt tan thành, không tan thành
và không có kiên. Kêt qua kiêm phiêu duqc chü tça cong bô ngay truàc khi be mc
cuc hop.
6. C dông hoc ngui duc Uy quyn dir hp dn sau khi cuc hop dà khai mc
vn duçic clang k và CO quyên tham gia biêu quyêt ngay sau khi clang k; trong tru&ng
hqp nay, hiu lirc cUa nhüng ni dung dä duqc biêu quyêt truâc dO không thay dôi.
7. Ngui triu tp hop hoc chü ta cuc hop Di hi dng c dông có quyn sau day:
a) Yêu cu tAt cà ngtthi dir hp chju sir kim tra hoc các bin pháp an ninh hqp
pháp, hçip 1 khác;
b) Yêu cu cci quan có thAm quyn duy tn trtt tir cuc hop; tr1ic xuAt nhüng nguii
không tuân thu quyên diêu hành cüa chü t9a, cô gay rôi trot tsr, ngän can tiên trin bInh
thung cüa cuc h9p hoic không tuân thñ các yêu câu ye kiêm tra an ninh ra khOi cuc
hp Dai hi dông cô cong.
8. ChU ta CO quyn hoãn cuc hp Di hi dng c dông dä CO dü s ngui dang
k dir hop tôi da không qua 03 ngày lam vic kê tir ngày cuc hop dir djnh khai mic và
chi duçc hoãn cuc hp hoc thay dôi dja diem hp trong tnxâng hp sau day:
a) Dja dim hp không cO dü ch ngi thun tin cho tAt cà ngui dir hop;
b) Phi.wng tin thông tin tai da dim hop không bão dam cho c dông dir hp
tham gia, thão 1un và biêu quyêt;
c) Co ngui dir hop can trâ, gay ri trt t1r, có nguy co lam cho cuc hçp không
dirge tiên hành mt cách cOng bang và hgp pháp.
9. Tnthng hgp chU t9a hoän hoc tam dirng hp Dai hi dng c dông trái vOl quy
djnh tai khoãn 8 Diêu nay, Dai hi dông cô cong bâu mt ngui khác trong so nhng
nguii dr hop dé thay the chü tça diêu hành cuc hop cho den lüc kêt thüc; tat câ nghj
quyêt di.rqc thông qua tai cuc hp do dêu cO hiu 1irc thi hành.
10. Tnthng hqp Cong ty ap diing cong ngh hin dti d t chirc Dai hi dng c
dông thông qua hop trirc tuyên, Cong ty CO trách nhim dam bão dé cô dông tham dir,
biêu quyêt bang hInh thirc bó phiêu din tü hoc hmnh thirc din tcr khác theo quy djnh
tai Diêu 144 Lust Doanh nghip và khoãn 3 Diêu 273 Nghj djnh so 155/ND-CP ngày 31
tháng 12 nam 2020 cüa Chinh phü quy dinh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lust ChIrng
khoán.
Diêu 21. Thông qua ngh quyt cüa Dai hi dông c dông
1. Dai hOi dng c dOng thông qua các nghj quyt thuc thAm quyn bang hinh
thic biêu quyêt t?i eue hp hoc lay kiên bang van bàn.
2. Nghj quyêt cüa Dai hi dông c dông dôi vOi các vA d sau day phài dugc
thông qua bang hInh thuc biëu quyêt tai cuc hp Dai hOi dOng cô dông:
a) Sira di, b sung ni dung cüa Diu 1 Cong ty;
b) Djnh hi.rOng phát tnin Cong ty (k hoach phát trin ngAn han, dài han);
c) Loai C6 phAn và t6ng s6 c6 phAn cña tirng loai;
d) BAu, min nhim, bâi thim thãnh viên HDQT, Ban kim soát;
d) e yt djnh du tu, ban tài san cüa Cong ty hoc giao djch mua do CO
hin c gia trj tlr 35% trOlên tong giá trj tài san cüa Cong ty dirge ghi tr9
chI gân nhât dã dugc kiem toán;

e) Quyêt djnh vic gop von, mua c phn cüa doanh nghip khác vâi thng giá trj
gop von, mua cô phân tr 35% trâ len tong giá trj tài san cña Cong ty duçic ghi trong báo
cáo tài chInh gn nhát dã duçc kiêm toán;
g) Thông qua báo cáo tài chinh hang nàm d duçc kim toán;
h) T chirc 1i, giái th& phá san Cong ty.
3. Nghj quyt v các ni dung sau day dixçc thông qua khi CO tr 65% tng s
phiu bu cüa các cô dong có quyên biêu quyêt có mt trirc tiêp hoc thông qua dai din
duçic üy quyn có mt t2ti Di hi dông cô dông:
a) Loi c phn và tng s c phn duçc chào ban cüa trng loi;
b) Thay di ngành ngh và linh vrc kinh doanh;
c) Thay di mO hInh ti chirc quãn 1 và hoat dng cüa Cong ty theo quy djnh tti
Diêu 137 Lust Doanh nghip;
d) Quyt djnh du liz, ban tài san cüa Cong ty hoc giao djch mua do Cong ty hoc
chi nhánh thuc hin cO giá trj tir 35% tth len tong giá trj tài san cüa Cong ty cüa Cong ty
dizçc ghi trong báo cáo tài chinh gân that da duqc kiêm toán;
d) Quy& djnh vic gOp van, mua c phn cüa doanh nghip khác vOi thng giá trj
gop vOn, mua c phân tir 35% trô len tong giá trj tài san cüa Cong ty disc ghi trong báo
cáo tài chInh gn nhât dä duçic kim toán;
e) T chüc Iai, giài th, phá san Cong ty;
g) Süa di, b sung các ni dung cüa Diu l Cong ty.
4. Nghj quyt v các ni dung khác thuc thm quyn cüa Dti hi dng C6 dOng
(tru cac nôi dung quy dinh tai Khoan 3, Khoan 5, Khoan 7 Diêu nay) ducc thông qua khi
cO trên 50% tong so phiêu bâu cUacác cO dOng CO quyên biêu quyêt CO mtt trtrc tiêp
hoc thông qua dui din du?c Uy quyên cO mt ti Dui hi dong cô dông.
5. Vic biu quyt bâu thành viên Hi d6ng quân trj va Ban kim soát dizçc thirc
hin theo phuang thirc bâu don phiêu thrçc quy djnh tui Diêu 42 Diêu l nay.
6. Nghj quyt, Quyt djnh cüa Dti hOi d6ng c6 dOng phái di.rçic thông báo dn c6
dông cO quyên dir h9p Di hi dông cô dông trong thii htn muii lam (15) ngày, kê tir
ngày duqc thông qua, hoc dtrçic clang tái trên trang thông tin din tü cüa Cong ty.
7. Nghj quyt Dai hi d6ng c6 dông v ni dung lam thay d6i bt lcd quyn và
nghia vii cüa CO dOng sà hUu cO phântru däi chi &rçrc thông qua nêu duqc so cO dOng iru
däi cüng loi dir hçp sa hüu tir 75% tong so cO phân izu dãi 1oi dO trà len tan thành hoc
duc cac cO dOng ixu dãi cüng 1oi sO hUu tr 75% tong so c6 phân uu dãi loi do tth len
tan thành trong tru&ng hçp thông qua nghj quyêt duOi hinh thi.rc lay kiên bang van bàn.
8. Các nghj quytDti hi d6ng c6 dOng duqc thông qua bang 100% t6ng s6 C6
phán cO quyên biêu quyêt là hçip pháp và có hiu lirc ngay Ca khi trInh tr và thu tllc
thông qua nghj quyêt dO khOng dixçc thirc hin thing thu quy djnh.
Diêu 22. Thâm quyên và th thü'c 1y kin C6 dông bang van bàn d thông
qua ngh quyêt cüa Diii hi dông cô dông
1. Hi d6ng quàn trj cO quyn 1y ' kin c6 dông bang van bàn d thông qua nghj
quyet cüa Eti hi cong cO dOng bat cir lüc nào nêu xét thây can thiêt vi lçi Ich cüa COng
ty (tri'1 các ni dung quy djnh tti Khoãn 2, Diêu 21 Diêu l nay phái duc bieu quyêt
thông qua tai cuôc hop Dai hôi dông cô dOng) Truong hcip thông qua quyêt thnh di.wi
hInh thirc y kiên bang van ban thi nghj quyët cüa Dai hi dOng cô dông duçc thông
qua n dirqc sO cO cong s hu trên 50% tong sO phiu biu quyt cüa tht cô dOn' cO
quy' bieu quyet tan thành.
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2. Hi dng quãn trj phài chun bj phiu ly kin, dir thão quyt djnh cüa Dai
hi dông cô dông và các tài 1iu giãi trInh d? tháo quyêt djnh. Phiêu lay 2 kiên kern theo
dir thão quyt djnh va tài lieu giài trInh phãi duçic gui bang phrnmg thirc bão dam den
duçic dja chi thiing trü cüa tirng cô dông. HDQT phãi dam báo gi'ri, cong bô tài lieu cho
các cô dông trong mt thai gian hp l dê xern xét biêu quyêt và phài gui It nhât miri
lam (15) ngày tri.râc ngày bet hn nhn phiêu lay kiên. Yêu câu và each thiirc gui phiêu
lay kiên và tài lieu kern theo di.rçc thic hin theo quy djnh ti Khoãn 4, Diêu 18 Diêu l nay.
3. Phiu ly kin phãi bao gm các ni dung chü yu sau day:
a) Ten, dja chi trii sâ chinh, ma s và ngày cp Giy chi.rng nhn däng k doanh
nghip, ni dang k doanh nghip cüa Cong ty;
b) M%ic dIch ly kin;
c) H9, ten, dja chi lien lac, qu& tjch, s giy t?Y pháp l cüa cá nhân di vâi cô
dông là cá nhân; ten, ma so doanh nghip hoc so giây t pháp l cüa to chirc, dja chi tri
sO chInh dôi vâi co dông là to chiTrc hoc h9, ten, dja chi lien Itc, quôc tjch, so giây t
pháp 1 cüa cá nhân dôi vâi dti din cüa cô dông là to chIrc; so hrcmg cô phân cüa tfrng
loti và so phiêu biêu quyêt cüa cô dông;
d) Vn d cn ly kin d thông qua quyt djnh;
d) Phucmg an biu quyt bao gm tan thành, không tan thành và khOng có kin
di v6i trng vn dê lay kin;
e) Thai hn phãi gài v Cong ty phiu ly kin da duçic trá li;
g) H, ten, chu k cüa Chü tjch HDQT Cong ty;
h) Phiu thy kin dä duqe trá Ru phãi cO ch[t k cüa c dông là Ca nhân, cüa
nguui dii din theo u quyên hoc nguôi di din theo pháp lut cüa CO dông là to chuc.
4. C dong có th gui phiu lay kin da trá Rui dn Cong ty bang hInh thuc gui
thu, fax hotc thu din tu theo quy djnh san day:
a) Tru&ng hcup gui thu: Phiu thy kin gui v Cong ty phài duc dirng trong
phong bI dan kin và không ai duc quyên mu truâc khi kiêm phiêu.
b) Trung hçup gui Fax hoc thu din tir: Phiu thy kin gui v Cong ty qua Fax
hoc thu din tu phái duc giü bi mt den thui diem kiêm phiêu.
c) Các phiu l.y kin gui v Cong ty sau thui hndã xác dlnh ti ni dung phiu
lay kien hoc dä b m trong trumg hqp gui thu va bj tiêt l trong trung hgp gui Fax,
thu din tü là khOng hçup l. Phiêu lay kiên không duqc gui ye duçuc coi là phiêu không
tham gia biêu quyêt.
5. Hi dng quãn trj t chuc kim phiu và 1p biên bàn kim phiu duOi sir chüng
kien, giám sat cüa Ban kiêm soát hoc cüa cô dông khOng nàm giü chuc vi quàn l Cong
ty. Bien ban kiêm phiêu phãi bao gOm các ni dung chü yeu sau day:
a) Ten, dja chi trii sâ chInh, ma s và ngày cp Gthy chung nhn däng k doanh
nghip, ncui däng k doanh nghip;
b) Miic dich và các vn d cn thy kin d thông qua nghj quyt;
c) S c dOng vOi tng s phiu biu quy& da tham gia biu quyt, trong do phân
bit sO phiêu biêu quyêt hçup l và so phiêu biêu quyét không hçup l và phucung thüc gui
phiêu biëu quyêt, kern theo phii liic danh sách cO dông tham gia biêu quyet;
d) Tng s ehiu tan thành, không tan thành và khOng CO ' kin d& vOi tmg vn d;
d) V d dã duçuc thông qua và t I biu quyt thông qua tucung üng;
9,tên, chü k cUa Chü tjch TTIDQT, ngui kim phiu và ngtxui giám sat

Các thành viên Hi dông quán trj và ngu?ñ kim phiu, giám sat kim phiêu phái
lien dâi chju trách nhim ye tInh trung thrc, chfnh xác cüa biên bàn kiêm phiêu; lien dài
chju trãch nhim ye các thit hi phát sinh tr các quyêt djnh duçic thông qua do kiêm
phiêu không trung thire, không chinh xác.
6. Bién bàn kt qua kim phiu và nghj quyt phãi duçic cong b trên website cüa
Cong ty trong thai hn 24 gi k ti th?yi diem kêt thüc kiêm phiêu.
7. Phiu 1y kin dã duçc trà Ryi, biên bàn kirn phiu, toàn van nghj quyt dã
due thông qua và tài 1iu có lien quan g11i kern theo phiêu lay kiên dëu phài duçic kru
gift ti tru sO' chInh cüa Cong ty.
8. Nghj quyt, quyt djnh duçic thông qua theo hInh thrc ly kin c dông bang
van bàn có giá trj nhu Nghj quyêt, quyêt djnh di.xçic thông qua ti cutc hQp Dai hi dông
c dông.

Diêu 23. Nghj quyêt, Biên bàn hçp Thu hi dng c dông
1. Cuc h9p Di hi dng c dông phãi duqc ghi biên bàn và CO th ghi am hotc
ghi và liiu gift duOi hinh thirc din tir khác. Biên bàn phãi 1p bang tiêng Via, CO the 1p
them bang ting ni.râc ngoài và Co CáC ni dung chü yêu sau dày:
a) Ten, dja chi tri sO' chInh, ma s doanh nghip;
b) ThO'i gian và dja dim h9p Dai hi dèng c dông;
c) Chuo'ng trinh h9p và ni dung cuc hçp;
d) HQ, ten chü t9a và thu k);
d) TOm tit din bin cuc hQp và các kin phát biu tui cuOc h9p Dai hOi dng
cô dông ye tirng van dê trong chucmg trinh h9p;
e) S c dông và tng s phiu biêu quyt cüa các c dông dij h9p, phii 1iuc danh
sách dàng k c6 dông, di din cô dông dir h9p vâi so cô phân và so phiêu bâu tiIng 1rng;
g) Tng s phiu biu quyt d6i vâi ti'rng vn d biu quyt, trong do ghi rO
phuang thixc biêu quyêt, tong so phiêu hçip l, không hçp l, tan thành, không tan thành
và không CO kiên; t 1 tuong tirng trën tong sO phiêu biêu quyêt cüa cô dông dir hçp;
h) Các vn d da di.rçic thông qua va t l phiu biu quyt thông qua ttwng frng;
i) HQ, ten và chft k9 cüa chü tça và thu k. TruO'ng hçTp chü t9a, thu k tr ché,i k
biên bàn hop thI biên bàn nay có hiu lrc nêu dugc tat ca thành viên khác cUa Hi dng
quàn trj tham di,r h9p k và eó day dñ nOi dung theo quy djnh t?i khoãn nay. Biên bàn hçp
ghi rO vic chü tça, thu k tr chôi k biên bàn hop.
2. Biên bàn hop Dai hi dng c dông phài duçic 1p xong và thông qua truâc khi
kêt thüc cuc hçp. Chü t9a và thu k cuc h9p hoc nguO'i khác k ten trong bien bàn
h9p phài lien dài chju trách nhim ye tinh trung thirc, chInh xác cña nOi dung biên bàn.
3. Bien bàn duqc lap bang ting Via và tiêng nuOc ngoài dêu có hiu lirc pháp l
nhi.r nhau. TruO'ng hp có sir khác nhau ye ni dung gifta biên bàn bang tiêng Via và
bang tiêng nuàc ngoài thi ni dung trong biên bàn bang tieng Via duc ap ding.
4. Nghj quyt, Bién bàn h9p Dai hi dng c dông, phii lic danh sách c dOng
däng k d? hQp kern chft k cüa cô dông, van bàn Uy quyên tham dr hçp, tat ca các tài
lieu dinh kern Biên bàn (néu co) và tài Iiu có lien quan kern theo thông báo mO'i h9p phài
di.roc cong bô hông tin theo quy djnh pháp luat ye Cong bô thông tin tren thj trirO'ng
chüng kho và phãi duçic luu gift tai tr1i sO' chfnh cüa Cong ty.

Biêu 24. Yêu can hüy bó nghj quyêt Bai hi dông cô dông
1. Trong thii h?n 90 ngày, k tir ngày nhn ducc nghj quyt hoc biên bàn h9p
D?i hi dông cô dông hoc biên bàn kêt qua kiêm phiêu lay kiên Co dông bang vAn bàn,
thành viên HDQT, Kiêm soátviên, Giám dôc Cong ty, CO dong hoc nhOm cô dông quy
dlnh ti Khoãn 2, Diêu 12 Diêu l nay có quyén yêu câu Toà an hoc Tr9ng tài xem xét,
hu' bO nghj quyêt ho.c mt phân cüa nghj quyêt Di hi dông cô dông trong các trueing
hçp sau day:
a) TrInh tu và thU tiic triu tp h9p D?i hi dng c dông vi phm nghiêm tr9ng
quy djnh cUa Lust doanh nghip và Diêu 1 Cong ty, trr truông hçp quy djnh tai Khoàn 8,
Diêu21 Diêu1này.
b) TrInh t11, thU t1ic ra nghj quyt và ni dung nghj quyt vi phm pháp lust holic
Diêu 1 Cong ty.
2. Tru?mg hçp nghj quyêt cUa Di hi dông c dông bj hUy hO theo quyt djnh cUa
Tôa An hoc Tr9ng tài, ngui triu tp cuc hçp dai hi dông cô dông bj hUy bO CO the
xem xét to chUc lai Dii hi dong cô dông trong vông mu?LYi 1Am (15) ngày theo trInh tir,
thU tuc quy djnh tti Lust Doanh nghip và Diëu l nay.
CHU'UNG VII:
HO! BONG QUAN TR!
Biêu 25. Ung cii', d cfr thành viên Hi Ctông quãn trj
1. Trung hqp dA xAc djnh dirqc 1mg dr viên Hi dng quàn trj, Cong ty phái
cong b thông tin lien quan den cAc 1mg dr viên tôi thiêu mirôi (10) ngày trirâc ngày
khai mc h9p Dii hi dng c dông trên trang thông tin din tlr cUa Cong ty dê cô dông
co the tim hiêu ye cAc 1mg dr viên nay trirOc khi bO phiêu. LJ'ng dr viên Hi dông quãn
trj phãi CO cam kt bang vAn bàn ye tInh trung thirc, chInh xAc cUa cAc thông tin cA nhân
duçxc cOng bô và phài cam kêt th?c hin nhim vii mt cách trung thuc, can trQng Va vi
lçyi Ich cao nhât cUa Cong ty nêu dxçc bâu lam thành viên Hi dOng quàn trj. Thông tin
lien quan den 1mg cli viên Hi dOng quàn trj thrçrc cong bO bao gOm:
a) HQ ten, ngày, thAng, nAm sinh;
b) Trinh d chuyên mOn;
c) Qua trInh cong tAc;
d) Các chlrc danh quAn l khác (bao gm Ca chlic daub Hi dng quAn trj cUa cOng ty
khAc);
d) Lm Ich cO lien quan tlii Cong ty và cad ben cO lien quan dna Cong ty;
e) Cac thông tin khAc (nu cO) theo quy djnh tui Diêu 1 cong ty;
g) Cong ty di chUng phái có trAch nhim cOng bô thông tin ye các cong ty ma
1mg cli viên dang nAm gi[t chlrc vi thành viên Hi dOng quân trj, các chIme danh quãn 1
khAc và cac 1çi Ich có lien quan tâi cOng ty cUa frng elm viên Hi dông quán tr (nêu co).
2. Giài thiu, d cli vào Hi dng quAn trj
Các c dông có quyn gp so phiu biu quyt cUa tlmng ngui 1i vài nhau d d
cli cAd iimg viên Hi dOng quàn trj. CO dOng hoe nhOm cO dOng nAm giii tIm 10% den
duài 20% t g s6 c phn cO quyn biu quyet duc d cli rnt (01) 1mg viên; tIm 20%
den du
0% duçc dê cli tOi da hai (02) 1mg viên; tIm 50% den duái 65% &rqc de cli tOi
da ba 13) 1mg viên; tIm 65% tth len di.rqc dê cli dU sO lung viên.
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3. Tru?mg hcp s 1uçmg irng cü viên Hi c1ng quán trj thông qua dê cir và üng cr
vn không dü so luqng can thit theo quy djnh tai khoãn 5 Diêu 115 Lust Doanh nghip,
HOi dng quàn trj di.rong nhim giâi thiu them rng c1r viên hoc to chüc de cir theo quy
dinh tai Dieu 1 cong ty, Quy chê ni b ye quán trj cOng ty và Quy chê hoat dng cUa
Hi dng quân trj. Vic Hi dng quãn trj dircing nhim giâi thiu them üng cir viên phãi
duçc cong b rO rang tri.râc khi Dti hi dông cô dông biêu quyêt bâu thành viên Hi
dông quán trj theo quy djnh cüa pháp lust.
4. Thành vien Hi dng quãn trj phài dáp irng các tiêu chun và diu kin theo
quy djnh t?i khoán 1, khoàn 2 Diêu 155 Lut doanh nghip.
Diu 26. S hrçrng, thành phn, nhim k' thành vieD Hi dng quán trj
1. S luçmg thành viên Hi ding quãn trj l 03 ng1xii do Dai hi c dông bu và
bãi min.
2. Nhim k' cüa Hi dng quãn trj là näm (05) nãm. Nhim k' cña thành viên Hôi
dông quãn trj không qua näm (05) näm; thành viên Hi dông quãn trj cO the duçc bâu lai
vâi sO nhim kS' không han chê. Trithng hqp cO thành viên duc bâu ho sung hoc thay
the thành vien bj mien nhim, bãi nhim trong thai han nhim kS' thI nhim kS' cüa thành
viên do là thyi han cOn lai cüa nhim k5' Hi dông quàn trj. Thành viên Hi dông quán trj
không nhât thiêt phãi là ngi1i nãm giü cô phân cüa Cong ty.
3. Hi dng quân trj cüa nhim k5' vra kt thüc tip tic hoat dng cho dn khi Hi
dong quán trj mài duçc bâu và tiêp quàn cong vic.
4. Co cu thành viên Hi dng quàn tn: Dam bão t& thiu 1/3 thng s thành vien
HDQT là thành viên thông diêu hành. Co câu Hi dong quán trj dam bão sir can dôi giüa
các thành vien có kiên thiic và kinh nghim ye pháp lust, tài chInh, linh vrc hoat dng
kinh doanh cüa Cong ty và có xét yêu to ye giâi tInh.
5. Mtt thành viên I-IDQT së không cOn tu each thành viên HDQT trong các trtthng
hop sau:
a) Không dU tu each lam thành viên HDQT nfta theo quy djnh cUa Lust doanh
nghip hoc bj lust pháp cam lam thành viên HDQT;
b) Gi:ri don bang van bàn xin tfr chi'rc dn trii sO chInh cüa Cong ty;
c) Bi mAt hoc han ch näng lirc hành vi dan sr;
d) VAng met, thông tham dix các cuc h9p cüa HDQT lien tiic trong vOng 6 tháng
ma thông có 51r cho phép cüa HDQT và HDQT dã phán quyêt rang chtrc vii cüa ngu?ii
nay bj bO trOng, trir trithng hop bat khã kháng;
d) Bj bäi nhim, min nhim thành viên HDQT theo quyt djnh cUa Dai hi dng
cô dOng;
e) Không con là di din theo u5' quyn cüa c dOng là t chüc theo quyt djnh cüa
to chirc do;
g) Là dai din theo u5 quyn cüa c dOng là t chirc, nhung th chirc do thông cOn
là cô dOng cüa Cong ty nüa.
h) Theo quyt djnh cüa Dai hi dng c dOng;
i) Cung cAp thông tin cá nhân sai khi giri cho Cong ty vâj tu cách là i'rng viên Hi
dOng quán trj;
k) Các tnr?ng hop khác theo quy djnh ciia pháp lust.
6. H
ng quân trj có th b nhim thành viên HDQT mài d thay th ch trng
bat ngi, at sinh trong HDQT va thành yiên nay phãi duçc chAp thunji-Jthi dng
cO dOn. ngay tiep sau d. Sau khi duçc Dai hi dOng cO dOng chap tJn, vie • • im

thành vien mâi dO së ducic coi là cO hiêu 1irc vào ngày duçic HDQT b nhim. Nhim k'
cüa thành viên HDQT mâi disçc tInh tr ngày vic bô nhim cO hiu 1irc den ngày kêt thüc
nhim k' cüa HDQT. Trong truYng hçrp thành viên mâi không duçic Dai hi dong cô
dông chap thun, mçi quyêt djnh cüa HDQT cho den truOc thi diem diên ra Di hi
dông cô dông có sir tham gia biêu quyêt cüa thành viên HDQT thay the van duçic coi là
cO hiu 1irc.
7. Vic b nhim các thành viên Hi dng quãn trj phài duçic cong b thông tin
theo cac quy djnh cüa pháp lut ye churng khoán và thj truông chrng khoán.
Diu 27. Quyn hn và nghia viii ella Hi dng quãn trj
1. Boat dông kinh doanh va các cOng vic ella Cong ty phái chju sir giám sat hoc
chi do thirc hin ella HDQT. Hi dong quán trj là ci quan quãn l cong ty, cO toàn
quyên nhân danh cOng ty dê quyêt djnh, thirc hin quyên và ngha vi ella cong ty, tri.'r các
quyên và nghia vi thuc thâm quyên dlla Dai hi dong cô dông.
2. Hi dng quãn trj có trách nhim giám sat, chi do Giám dôc và các can bô
quán l, can b diêu hành khác trong vic quãn l, diêu hành cong vic kinh doanh hang
ngày ella Cong ty.
3. Quyn và nghia vii dlla HDQT do lut pháp, Diu l, các quy eh ni b ella
Cong ty và quyêt djnh ella Di hi dông cô dông quy djnh. Ci the, HDQT cO nhüng
quyên hin và nghia vii sau:
a) Xác djnh cáe miic tiêu hot dng trên c sâ các miie tiêu chin luçc duçic Di
hi dông cô dông thông qua;
b) Quyt djnh chin hrçxc, k hoeh phát trin trung hn và k ho?ch kinh doanh
hang näm ella Cong ty;
c) Bu, min nhirn, bãi thim Chll tjch HDQT; B nhim, min nhim, cách
ehirc, k kêt hçip dOng, châm dirt hçp dông, khen tthnng, k lut, cho nghi chê d, quyêt
djnh mirc hwng, thu lao, th1thng và lçii Ich khác dôi vâi Giám doe Cong ty và các chirc
danh can b quàn l, can b diêu hânh khác trên c sâ Quy chê quán l cüa Cong ty vã
theo de ngh ella Giám doe; Quyet djnh c1r ngi.thi di din thirc hin quyên s hüu Co
phân hoc phân von gOp cOng ty khác dllng vâi m1rc thu lao và lçii Ich khác ella nhftng
nguii dO. Tuy nhien, vic bäi nhim cáe chrc danh can b quàn 1, can b diêu hành
Cong ty không duçic lrái vói các quyên theo hçp dông ella nhng ngui bj bäi nhim (neu cO);
d) Quyt djnh vic gop vn, mua c phn ella doanh nghip khác vOi tng giá trj
gop vOn, mua CO phân duOi 35% tong giá tn tài san ella Cong ty duçc ghi trong báo cáo
tài chInh gân nhât dã drnyc kiem toán theo dê nghj ella Giám doe COng ty;
d) Quyt djnh cci cAu t ehire, quy ch quãn l ni b ella Cong ty; quyt djnh
thành 1p cOng ty con, chi nhánh, van phOng dai din ella COng ty;
D xut vic t ehire lai, giái th hoc yëu eu phá san Cong ty, d xut Quy chë
nOi bô ye quan tn Cong ty dê trinh Dai hOi dOng cO dông thông qua theo thâm quyên
Quyet djnh to chtre lai, giãi the, chuyên dOi Cong ty, quyêt djnh Quy che ni b ye quán
trj Cong ty sau khi duçc Dti hi dOng CO dOng chap thun thông qua;
e) Giãi quyt eáe khiu nai ella COng ty d& vâi can b quàn 1, can b diu hành
ellng nhr quyet djnh lira eh9n di din ella Cong ty dê giãi quyêt cáe van dê lien quan ti
cáe thll t1ic pháp l chOng li can b quàn l, can b diêu hành dO;
g) D'
t cáe loti c phiu Co th phát hành và tng sé cphiu phat hãnh theo
tfrng lo, Quyet djnh ehào ban eO phân chào ban trong phm vi so cô phân duGe suyén
chào b n ella trng loai; quyet djnh huy dng them vOn theo hInh thirc khá ; $ uyêt dnh

tiên d huy dng von diu 1 cira Cong ty; Quyêt djnh mua 1i cô phân theo quy djnh ti
Khoãn 1 và Khoân 2 Diêu 133 Lut Doanh nghip;
h) Dê xut vic phát hành trái phiu, ,trái phiu chuyn di thânh c phiu va các
chIrng quyên cho phép nguYi s0 hUu mua cô phiêu theo mire giá djnh trixOc; Quyet djnh
giá chào ban trãi phiëu, cô phiêu và các ehirng khoán chuyên dôi trong tru?mg hcp duçic
Dui hi dông cô dong ñy quyên;
i) D xut mirc c tire hang näm và xác djnh mirc c tiTic t?m thii; t6 chirc vic chi
trã cô tire; quyêt djnh th?yi h?n và thir tic trá cô tirc hoc xii 1 1 phát sinh trong qua trmnh
kinh doanh;
k) Quyt djnh phucing an du tu và dr an du tu trong thm quyn và giâi hn
theo quy djnh cüa Diêu 1 nay và Lutt doanh nghip;
1) Quyt dlnh giãi pháp phát trin thj trueing, tip thi và cong ngh;
m) Chip thun các hçip dng và giao djch duçic k giüa Cong ty va nhiing di
tucing quy djnh tti Khoán 1, Diêu 167 Lutt Doanh nghip có giá trj nhO hcm 35% thng
giá tr tài san cüa Cong ty duçic ghi trong báo cáo tài chInh dã duçic kiêm toán gân nhât,
tn hçp dông và giao djch thuc thâm quyên cira Di hi dong cô dong. NgiRii dai din
Cong ty k hp dng phái thông báo các thành viên HDQT, BKS ye các dôi tlxqng cO
lien quan d& vài h?p dong, giao dch do, dong thai kern theo dir tháo hp dông hoc ni
dung chir yeu cira giao djch. HDQT quyêt djnh vic chap thun hoc giao djch trong thai
hn 15 ngày, k tir ngàynhn dirçc thông báo, thành viên HDQT cO ku Ich lien quan
không có quyên biu quyêt;
n) Thông qua hçup dng mua, ban, vay, cho vay và hcip dng khác cO giá trj bang
hoc lan hon 35% tong giá trj tài san duçuc ghi trong báo cáo tài chInh gân nhât cüa Cong
ty dä di.rçuc kirn toán. Quy djnh nay không áp diing dOi vOi hcup dông và giao djch quy
djnh tti Dim s, Khoán 2 Diu 15 Diu l nay, Khoãn 1 và Khoán 3 Diêu 167 Luât
Doanh nghip;
o) Quyt djnh du tu, ban tâi san cüa Cong ty có giá tn nhO hon35% tng giá trj
tài san cira Cong ty duc ghi trong báo cáo tài chInh gân nhât dã ducuc kiêm toán;
p) Quy& djnh hcup dng, giao djch vay, cho vay, ban tài san cO giá trj bAng hoac
nhO hcun 10% tong giá trj tài san cira doanh nghip ghi trong báo cáo tài chInh gân nhât
gifla cong ty và c dOng sii hUu tir 51% tong so cO phân CO quyên biêu quyêt trt1 len hoac
ngithi CO lien quan cira cô dOng dO;
q) Duyt chucmg trInh, ni dung tài lieu phiic vi h9p Di hOi dng c dông, triu
tap h9p Di hi dOng cô dOng hoac lay kiên dê Di hi dông cô dOng thông qua nghj
quyêt;
r) TrInh báo cáo tài chInh hAng näm dã duçuc kirn toán len Dai hi dng c dông;
s) Báo cáo Di hi dng c dOng bit vic HDQT b thim Giám dc;
t) Dixqc cung cp các thông tin, tài lieu v tInh hmnh tài chInh, hott ding kinh
doanh cira Cong ty và cüa các don vj trong Cong ty (nêu có);
u) Các quyn và nghia vi khác theo quy djnh.
4. Nhiing vn d sau day phái duçuc Hi dng quan trj phe chun:
a) Thành 1p các chi nhánh hoac van phOng di din cira Cong ty; thành 1p
Cong ty con cüa Cong ty (nu cO);
b) Tnong phm vi quy dnh ti Khoãn 2 Diu 153 cüa Luat doanh nghip vã tn
trithng hcip,4iy dinh tii tii Diem d Khoán 2 Diêu 138 và Khoãn 1, Khoán 3 Diêu 167
Luat doa h nghip phái do Dai hi dOng Co dOng phe chuân, Hi dông quán t: -. •' g
th?,i die . su et dinh vic thirc hin, sira dOi và hu' bO các hp dOng cüa C

c) Viêc chi djnh và bi nhim nhtng ngithi duçc Cong ty üy nhim là di din
thung mui và lust sir cUa COng ty;
d) Viêc vay nq và vic thirc hin các khoãn th chp, báo dam, bào lãnh và bi
thu?ing cüa Cong ty;
ci) Các khoãn du tu không nm trong k hotch kinh doanh vã ngân sách hoic
vLlçlt qua giá tr k hoich; hoc các khoãn dâu tu vuçYt qua 10% giá trj kê hoch Va ngân
sách kinh doanh hang näm;
e) Vic mua hotc ban c phAn, phn vn gOp cüa Cong ty quy djnh ti dim d,
Khoãn 3 Diêu nay ti nhng cong ty khác;
g) Vic djnh giá các tài san gOp vào Cong ty khOng phài bang tin lien quan dn
vic phát hành cô phiêu hoc trái phiêu cüa Cong ty, bao gôm yang, quyên sü diing dat,
quyên si hilu tn tue, cong ngh và bI quyêt cong ngh;
h) Vic Cong ty mua li hoc thu hi không qua 10% c phAn theo tirng loai cüa
Cong ty, bao gôm ca mirc giá mua hoc thu hôi;
i) Các vn d kinh doanh hoc giao djch ma HDQT quyt djnh cn phài cO sir
chap thun cüa các thành viên HDQT trong phtm vi quyên hn và trách thim cüa mmnh;
k) Quyt djnh müc giã mua li, thu hi c phn hoc giá ban c phn cüa Cong ty.
5. Hi dng quãn trj phài báo cáo Dai hi dng c dông k& qua hot dng cüa Hi
dông quán trj theo quy djnh tai Diêu 280 Nghj djnh so 15512020/ND-CP ngày 31 tháng
12 näm 2020 cUa Chinh phñ quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Chirng khoán.
6. HDQT CO th üy quyn cho viên chirc cp di.râi va các can b quãn l, can b
diêu hành di din x1 1 cong vic thay mt cho Cong ty, trir khi lut pháp cO quy djnh khac.
7. HDQT thông qua quyét djnh bang biu quyt tti cuc hop, lay ' kin bang van
bàn hoac hInh thüc khác duçc quy djnh tti quy ché hot dng cüa HDQT. Mi thành viên
HIJQT cO mt phiêu biêu quyêt.
8. Khi th?c hin chic näng và nhiêm vii cüa minh, HDQT tuân thU dUng quy djnh
cUa pháp lust, Diëu l Cong ty và quyêt djnh cUa Dai hi dông CO dOng. Trong trithng
hçp quyêt djnh do HDQT thông qua trái vâi quy dnh cUa pháp lust hoc Diêu l Cong ty
gay thia hai cho Cong ty thI các thành vien chap thuan thông qua quyêt djnh do phãi
cUng lien dOi chiu trách thim cá nhân ye quyêt djnh dO và phãi den bU thit hai cho
Cong ty; thành viên phân dôi thông qua quyét djnh nói trén du?c mien trU trách nhim.
Trueing hcip nay, CO dOng cUa cong ty có quyên yêu câu TOa an dInh chi thirc hin hoc
bUy bO nghj quyet, quyet djnh nói trên.
Diu 28. Thu lao, tin lirong và li ich khác ella thành viên Hi dông quail trj
1. Cong ty có quyn trã thU lao, thu&ng cho thành viên F1i dông quân tr theo kt
qua và hiu qua kinh doanh.
2. Thành viên Hi dng quãn trj duçic htthng thU lao cong vic và thuàng. ThU lao
cong vic duc tinh theo so ngày cong can thiet hoàn thành nhim vii dUa thành vién Hi
dOng quán trj và miirc thU lao rnôi ngày. Hi dông quãn trj dir tinh mUc thU lao cho tUng
thành viên theo nguyen täc nhât tn. Tng miTrc thU lao và thi.thng cUa Hi dng quãn trj
do Di hi dOng cO dông quyêt djnh tai cuc hop thitUng niên.
3. ThU lao dUa tUng thành viên Hi dng quàn trj duc tInh vào chi phi kinh doanh
dUa Cong ty theo quy dnh cüa pháp lust ye thue thu nhp doanh nghip, &rc th hin
thành rn1Tc niêng trong báo cáo tài chInh hang näm cUa Cong ty và phái báo cáo Di hi
dong cO dông cuc hp thi.r&ng niên.
3. ath vien Hi dng quán trj ntm giU chi'rc v diu hành hoc thà
dng qu trj lam vic t?i các tiu ban cUa Hi dong quàn tn hoc thirc hi
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vic khác ngoài phtm vi nhim vi1 thông thi.thng cüa mt thành viên Hi dng quãn trj,
có the duçc trá them thu lao duài dng mt khoãn tiên cong tr9n gói theo trng lan, lucing,
hoa hông, phân tram igi nhun hoc duâi hInh thirc khác theo quyêt djnh cüa Hi dông
quãn trj.
5. Thành viên Hi dng quán trj có quyn diiçic thanh toán tht cã các chi phi di lai,
an, vã các khoãn chi phi hcrp 1 khác ma hdã phãi chi trã khi thirc hin trãch rthim
thành viên Hi dong quán trj cüa mInh, bao gôm Ca CáC chi phi phát sinh trong vic tOi
tham dir các cuc hQp Dti hi dông cô dông, HOi dong quân trj hoc các tiêu ban cüa Hi
dông quãn trj.
6. Thãnh viên Hi dng quãn trj Co th dwyc Cong ty mua bão him trách thim
sau khi cO sir chap thu.n cüa Dii hi dông cô dông. Bão hiêm nay khong bao gôm báo
hiêm cho nhüng trách nhim cüa thành viên Hi dông quãn trj lien quan den vic vi phtm
pháp 1ut và Diêu 1 Cong ty.
Diu 29. Chü tjch Hi dông quail trl
1. Chü tjch Hi dng quãn trj do Hi dng quán trj bu, min nhim, bäi nhim
trong so các thânh viên HOi dông quãn trj.
2. Chü tjch Hi dng quãn trj không du?c kiêm Giám déc.
3. Chü tjch HOi dng quail tn có quyn và nghia vi sau day:
a) Lp chucing trinh, k hoach hot ding cüa Hi dng quán trj;
b) Chun bj chring trinh, ni dung, tài lieu phiic vi cuc hçp; triu tip, chü frI Va
lam chü t9a cuc h9p Hi dong quãn tr;
c) T chirc vic thông qua nghj quyt, quyt djnh cüa Hi dng quán trj;
d) Giám sat qua trInh th chiTrc thirc hin các nghj quyt, quyt djnh cüa HOi dng
quãn trj;
d) Chü t9a cuc h9p Dai hi dng c dông;
e) Quyn va nghia vi khác theo quy djnh cüa Lust Doanh nghip.
4. Trtrmg hçip Chü tjch Hi dng quân trj cO dcm tr chüc hoc bj min nhim, bäi
nhim, Hi dông quãn trj phãi bâu ng.thi thay the trong thai han 10 ngày ké tir ngày nhn
&rn tr chrc hoäc bj min nhim, bai nhiêm.
5. Truâng hp Chü tjch Hi dng quãn trj vng mt hoc không th thirc hin
duçc nhim vi cüa mInh thI phái üy quyên bang van ban cho mt thành viên khác thi,rc
hin quyên va nghia vi cüa Chü tjch Hi dông quân trj. Tnr?mg hçrp không cO nguxi
duçic üy quyén hoc Chü tjch Hi dông quãn trj chet, mat tich, bi tam giam, dang chap
hanh hInh pht tü, dang chap hành bin pháp xi l hãnh chInh tai c s cai nghin bat
buc, ca sâ giáo dic bat buc, trn khói ni cu trü, bj han chê hoc mat näng lijc hành vi
dan sr, có khó khän trong nhn thüc, lam chU hành vi, bj TOa an cam dam nhim chic
vi, cam hành nghê hoc lam cong vic nhât djnh thI các thành viên cOn lai bâu mt ngui
trong so các thành vien gitt chüc Chü tjch Hi dOng quãn trj theo nguyen tac da so thành
vien con lai tan thành cho den khi có quyet djnh mâi cña Hi dông quãn trj.
Diêu 30. Các cuc hQp cüa Hi doug quãn trj
1. Cuc h9p bu Chü tjch HDQT.
Chü tjch Hôi dng quãn trj ducc Mu trong cuc hp du tiên cüa Hi dng quãn
tn tnong thai
07 ngay lam viéc kê tu ngay kêt thuc bâu cu Hôi dOng quan tn do Cuôc
hQp nay d anh viên cO so phiêu bâu cao nhât hoc t' l phiêu bâu cao nhât u 'p và
chü trl. rnug hçTp cO nhiêu han mt thãnh viên cO so phieu bâu hotc
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cao nht và ngang nhau thI các thành viên bu theo nguyen tc da so d chn 01 ngi.ri
trong so h triu tp hop Hi dong quãn trj.
2. Các cuc hp djnh kS'.
Hi dng quãn trj hop It nht mi qu mt 1n.
3. Các cuc hp bat thung.
Chü tjch HDQT phãi triu tp hp Hi dng quàn trj bt thung khi thy cn thit
vi lqi Ich cña Cong ty, khong duqc trI hoãn neu không Co 1 do chInh dáng, khi mt trong
s các d& tuçng d.ri day dê nghj bang van bàn trInh bay miic dich cuc hop và cãc van
dê can bàn:
a) Co d nghj cüa Ban kim soãt;
b) Co d nghj cüa Giám dc hoc It nhAt 05 ngl.r&i diu hànli khác;
c) Co d nghj cüa It nht 02 thành vién Hi dng quàn tn;
d) Các tnrng hcp khác do Diu 1 cong ty quy djnh.
D nghj phài duçc 1p thành van bàn, trong dO nêu rO m1ic dIch, vn d cn thào
1un và quyêt djnh thuc thâm quyên cüa Hi dông quàn trj.
4. Các cuc hop Hi dng quân trj nêu ti Khoãn 3 Diu nay phãi duc Chü tjch
Hi dông quán trj tiên hành trong thi hn 07 ngày sau khi cO dê xuât hop. Trixng hp
Chü tjch Hi dng quán trj không chap nhan triu tp hop theo dê nghj thI Chü tjch phài
chju trách nhiêm v nhItng thit hi xãy ra dôi vâi Cong ty; nhttng ng.thi dê nghj to chrc
cuc hçp thrçic dê cp den a Khoàn 3 Diêu nay có the tr mInh triu tp hp Hi dông
quàn tn.
5. Tn.ring hçp CO yêU cu cüa Cong ty kim toán dc 1p thuc hin kim toán báo
cáo tài chinh cüa Congty, Chü tjch Hi dông quán trj phãi triu tap hp Hi dông quàn
trj dê bàn ye báo cáo kiêm toán và tInh hInh Cong ty.
6. Dja dim hop.
Các cuc hp HDQT sê duqc tin hành tai tri sâ chinh cña Cong ty hoac ti da
diem khác a Via Nam theo quyêt djnh cüa Chü tjch Hi dOng quán trj và duçic sir nhât tn
cUa HDQT.
7. Thông báo và chuong trInh hop.
a) Thông báo hp Hi dng quãn trj phài duçic gui truâc cho các thành viên Hi
dông quãn trj và Kiêm soát viên It nhât nàm (05) ngày lam vic truàc ngày to chüc hop,
dông thai cO the giri Giám doe Cong ty không phái là thành viên HDQT; các thành viên
HDQT có the tir chôi thông báo mai hp bang van bàn và vic tr chôi nay có the duoc
thay dOi hoac hüy bO bang van bàn cüa thành viên Hi dông quãn trj dO. Thông báo hp
HDQT phãi duc lam bang van bàn ting Via và phãi thông báo day dü chuong trinh,
thai gian,, dja diem hpp, kern theo nhng tài 1iu can thiêt ye nhng van dê së duc bàn
bc và biêu quyêt ti cuic hop HDQT và các phiêu biêu quyêt cüa thành vien HDQT.
b) Thông báo mai hp duçic giri bing giy mai, din thoi, fax, thu din tü hoc
phuang tin khác, nhung phái bão dam dn duçic dja chi lien 1tc cüa 11mg thành viên Hi
dOng quàn trj và Kiêrn soát viên duçic dang k tai Cong ty.
8. S thãnh viên tham dir t& thiu.
a) CuOc hop cüa HOi dng quán trj theo giy triu tp ln thi nht duqc tin hành
khi CO tr hai phân ba (2/3) tong so thành viên tra len dir hp hoc thông qua nguai dai
din (nguai d • c u quyên) nêu duçic da so thành viên HOi dông quãn trj chap thuan.
b) 'ruang hçip cuc hop dixçic trieu tp theo quy djnh ti dim a Khri1fliu nay
khOng dü 0 thành vien dir hp theo quy djnh, thI cuc hp phài dirçic tr tapJirThr hai—

trong thii hn bay (07) ngày, k tir ngày dir djnh hp 1n thu nht. Trong trung hp nay,
cuc hp duçc tiên hành nêu CO 2/3 so thành viën HOi dong quán trj dij hop;
c) Nu không dii s krcrng thành viên nhu vy thi cu)c hp HDQT Se ducc to chiic
li 1n thur ba vào ngày lam vic tip theo tui ciing mt dja diem và cUng th?yi gian, khi dO
cuc hop HDQT luôn là hcip l ma không phii thuc vào so lucmg thành viên tham d.
9. Biu quyt.
a) Trü tru&ng hçip quy djnh tai dim b Khoãn 9 Diu nay, mi thành viên Hi
dng quãn trj hoc ngixii duqc u quyên trirc tiêp có mt vii tr cách cá nhân t?i cuc
hp Hi dông quàn trj së Co mt (01) phiêu biêu quyêt;
b) Thành viên Hi dng quãn trj không duçic biu quy& v các hçTp dng, các giao
dich hoäc dé xuât ma thành viên do hoc ngithi lien quan tOi thành viên do có li jch và
lai ich do mâu thun hoAc co the mâu thun voi lrn ich cua Cong ty Môt thanh viên HOi
dOng së không duçic tInh vao sO hrcng di biêu tOi thiêu can thiêt có mt dê cO the to
chiic mt CUC hçp Hi dOng quãn trj ye nhüng quyêt djnh ma thành viên dO không có
quyn biêu quyêt;
c) Theo quy djnh ti dim d Khoãn 9 Diu nay, khi cO vn d phát sinh trong mOt
CUOC hop cua Hôi dOng quan tn hen quan den muc do irn ich cua thanh viên Hôi dOng quan
frj hoc lien quan den quyên biêu quyêt mt thành viên ma nh&ng van de dO không dirc
giái quyt bang sir tr nguyen tir bO quyên biêu quyet Ciia thành viên Hi dông quán tn dO,
hUng vn d phát sinh do së dixqc Chuyên tOi chU to CUC hp và phán quyet ciia Chii toa
lien quan den tat cã các thành viên Hi dOng quãn trj khác së CO giá tij là quyêt djnh cuOj
ciing, tri'r trixing hçp tinh chat hoc phtm vi lçi Ich ciia thành viên Hi dOng quàn tn lien
quan chixa duçic cOng bô day dii;
d) Thành viên Hi dng quàn trj hrning lcii tr mt hçp dng duçrc quy djnh t?i
Diem a, Dim b Khoàn 5 Diêu 44 Diêu l nay se duçc coi là cO lçii ich dáng kê trong hp
dông do;
d) Kim soát viên, Giám dc Cong ty không phài là thành viên Hi dng quãn trj
cO quyên dir cuc hp Hôi dOng quãn trj, CO quyên thào lun nhung không dtrqc biêu quyêt.
10. COng khai li Ich.
Thành viên Hi dng quãntnj trirc tip hoic gián tip di.rçic hrnrng lçii ttr môt hçp
dong hoc giao djch dä duçic k kt hotc dang d? kiên k két vâi Cong ty và biêt là mInh
cO lçi ich trong do, së phài cOng khai li ich nay trong cuc hp dâu tiên ciia Hi dOng
quãn trj thào lun, xem xét van dê k ket hp dOng hoc giao djch nay. Trung hqp thành
viên HDQT không biêt bàn than và ngui lien quan có li ich vào thi diem hp dông,
giao dch dircic k vOi COng ty, thành viên HDQT nay phài cOng khai các lqi Ich lien
quan tai cuc hp dau tiên ciia HOi dông quán trj duc tO chiic sau khi thành viên nay bi&
rang mInh cO lçi ich hoc sê cO l?i Ich trong giao djch hoc hçp dOng lien quan.
11. Biu quyt da s&
Quyt djnh ciia Hi dng quãn trj ducic thông qua nu dixçic da s (tren 50%)
thành vien dir hp tan thành. Trithng hcp so phiêu tan thành vàphãn dOi ngang nhau thI
quyêt djnh cuOi ciing thuc ye phIa có kiên ciia Chii tjch Hi dOng quán trj.
12. Vic bO phiu ciia ngui vtng mat.
Thành viên không trirc tip d? hp cO quyn biu quyt thông qua ho phiu bang
van bàn, bO phie din tà hoc hInh thiic din tii khác. Phiêu biêu quyet bang van bàn
phái drng tr . g phong bI kin và phãi dirçrc chuyén den Chii tjch Hi dOng quãn trj chm
nhât mt a truâc gi khai mac. Phieu biêu quyet chi duc m truâc sir ch'
iên c a
tat ca nhUi ngi.ri dij hQp.
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13. Hp trrc tuyên hotc các hInh thirc khác.
Cuc hp cUa HDQT có th t chrc theo hInh thirc hi nghj truc tuy& giUa cãc
thành viên cüa Hi dng quàn trj khi tat ca hoc mt so thành viên dang nhüng da
diem khác nhau vâi diêu kin là môi thành viên tham gia hp déu có the:
a) Nghe t'rng thành viên Hi dng khác cüng tham gia phát biu trong cuc hop;
b) Phát biu v6i tht ca các thành vien tham dir khác mt cach dng th?i. Vic tháo
1un, trao dôi giüa các thành viên Co the thirc hin mt each tr?c tiêp qua din thoi hoc
bang phuong tin lien 1c thông tin khác (kê Ca vic sir ding phuorig tin nay diên ra vao
thai diem thông qua Dieu 1 hay sau nay) hoc là kêt hcp tat ca nhUng phuong thirc nay.
Theo Diêu l nay, thành viên Hi dông quán trj tham gia cuc hp nhu 4y duqc coi là
"Co mat" tai cuôc hop do Dia diem cuôc hop di.roc to chisc theo quy dinh nay la dia diem
ma nhOm thành viên Hi dông quàn trj dông nhât tp hqp lai, hotc nêu không Co mt
nhOm nhis 4y, là dja diem ma Chü tot CUC hop hin din.
Các quyt djnh &rçcc thông qua trong mt cue hop trirc tuyn duçic to Chüc và
tiên hành mt each hp thi.'ic s CO hiu lirc ngay khi kêt thüe CUC hop nhung phãi duc
khang djnh bang các thu k trong biên bàn cua tat ca thành viên Hi dông quãn trj tham
dir cue hp nay.
14. Nghj quyt bang van bàn.
Nghj quyt theo hInh thirc ly kin bang van bàn duçie thông qua trên co s '
kiên tan thành cüa da so thành viên HDQT eO quyên biêu quyêt. Nghj quyêt loi
CO
hiu lirc và giá trj nhu ngh quyêt ducic the thành viên Hi dông thông qua tai mt CUC
hp dirçc triu tp và tO chuc theo thông 1.
15. Biên bàn cuc hop HDQT.
Chü tjch HDQT có trách nhim gi:ri biên bàn hop Hi dng quàn trj cho các thành
vien và nhung biên bàn do sê phãi duqc xem nhu nhung bang chiTing XáC thirc ye cong
vice dä duc tien hành trong cac cuc hp do trir khi cO kiên phán dôi ye ni dung biên
ban trong thai hn rnui (10) ngày kê tcr ngày giTii di. Biên bàn hp HDQT duqc 1p bang
tieng Vit và có th ip bang tiêng Anh, CO các ni dung thu yêu theo Diêu 158 Lut
Doanh nghip và phãi có chtt k cUa tat cã các thành viên Hi dông quân trj tham d1r và
ngix?i ghi biên bàn. Cuc hop UDQT có the ghi am, ghi và hru giU diiói hinh thüc din tCr khác.
16. Nhung ngtr?ii duqc mi hp dir thInh.
Ngu?ii phi1 trách quãn trj (Thu k) Cong ty, Giám dc diu hành, các Kim soát
viên, nhung can b diêu hành khác (neukhông phài là thành viên Hi dong quàn tn) và
các chuyên gia cüa mt ben thiTi ba cO th dir hp HDQT theo li mi cüa Hi dông quán
trj nhung không duçic biêu quyêt trü khi bàn than h cO quyên dirçc bieu quyet nhu thành
viên Hi dOng quàn trj.
Diu 31. Các tiu ban cüa Hi ding quail trl
1. Hi dng quãn trj cO th thành 1p các tiu ban trirre thuc d phi tráeh v chInh
sách phát triên, nhân s1r, luong thi.rOng, kiem soát ni b. Thành viên cña tiêu ban cO It
nhât ba (03) ngithi, bao gôm thành viên cUa Hii dOng quàn trj và thành viên ben ngoài
theo quyêt djnh cña Hi dông quàn tr. Các thành vién Hi dông quân tr không diêu hành
chiêm da sO tr, g tiu ban và mt trong so các hành vién nay duçc b nhim lam Tnthng
tiêu ban the quyêt djnh cüa Hi dOng quãn trj. Hot dng cüa tiu ban phài tu
heo
quy djnh üa Hi dong quãn trj. Nghj quyët cüa tiêu ban chi cO hiu 1.
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thành viên tham dr và biu quyt thông qua tai cuc hQp cüa tiêu ban là thành viên Hi
dOng quàn trj.
2. Vic thrc thi quy& djnh cüa Hi dng quán trj, hoic cüa tiu ban tr?c thuc
Hi dng quãn trj phãi phü hçp vâi các quy djnh pháp 1ut hin hành và quy djnh tii
Diu 1 cong ty, Quy chê ni b ye quàn trj Cong ty.
Diu 32. Ngirô'i phii trách quãn trl Cong ty
1. Hi dng quãn trj b nhim It nh.t mOt (01) ngithi lam Ngithi phii trách quãn trj
Cong ty d h trq hoit dng quàn trj Cong ty duçic tiên hành mt cách có hiu qua.
Nguii phii trách quàn tn Cong ty kiêm nhim lam Thu k Cong ty theo quy djnh ti
khoãn 5 Diu 156 Lust Doanh nghip. Nhim kr cüa Ngithi ph trãch quãn trj Cong ty
do Hi dng quán trj quyêt djnh, tôi da là näm (05) näm.
2. Ngui phi trách quán tr Cong ty phãi dáp irng các tiêu chun sau:
a) Co hiu bit v pháp lust;
b) KhOng dirçcc dng thôi lam vic cho Cong ty kim toán dc 1p dang thirc hin
kiêm toán các báo cáo tài chInh cüa Cong ty;
c) Am hiu hot dng kinh doanh và quán trj ni b cüa Cong ty; Co khã nang
tong hçp, sir diing thành tho tin h9c, và các thiêt bj van phOng.
d) Các tiêu chun khác theo quy djnh cüa pháp lust, Diu l nay và quyêt djnh cüa
Hi dng quân trj.
3. Hi dng quãn trj có th bãi thim Nguii phii trách quãn trj Cong ty khi en
nhung khOng trái vâi các quy djnh pháp lust hin hành ye lao dng.
4. Ngu?ii phii trách quàn trj Cong ty có các quyên và nghia vii sau:
a) Tu vn Hi dng quán trj trong vic th chc h9p Di hi ding c dông theo quy
djnh và các cong vic lien quan giüa Cong ty và cô dông;
b) Chun bj các cuc h9p Hi dng quàn trj, Ban kim soát và Dti hi dng c
dong theo yêu cu cüa Hi dong quán trj hoc Ban kiêm soát;
c) Tu vn v thu tiic cüa các cuc hçp;
d) Tham dir các cu(c hçp;
d) Tu vn thu tiic 1p các nghj quyt cüa Hi dng quán trj phü hçp vâi quy djnh
cüa pháp lust;
e) Cung cp các thông tin tài chInh, bàn sao biên bàn h9p Hi ding quán trj Va CC
thông tin khác cho thành viên cña Hi dOng quàn trj và Kiëm soát viên;
g) Giám sat và báo cáo Hi dng quán trj, Ban kim soát v hott dng cOng b
thông tin cüa Cong ty;
h) Bão mt thông tin theo các quy djnh cüa pháp lust và Diu l Cong ty;
i) Duc hung thu lao (phii cap) theo Quy ch quãn l ni b cUa Cong ty yâ/hoäc
theo quyet djnh cüa Hi dong quãn trj;
k) Các q n và nghia vi khác theo quy djnh cüa pháp lut và Diu l Cong ty.
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CHIJ'CNG VIII:
GIAM DOC CONG TY,
VA NGIfI DIEU HANH KIIAC CUA CONG TY
Diu 33. T chfrc b may quán I
Cong ty thit 1p và ban hành h thng quàn 1 dam báo b may quàn 1 chju trách
nhim tnrâc HDQT và chju sir giám sat, chi dao cüa HDQT trong cong vic kinh doanh
hang ngày cüa Cong ty. Cong ty có
Giám dOe, mt so PhO giám dôc, mt Kê toán
tnning và các chtrc danh diêu hành khác do HDQT ho nhim, mien nhim theo Quy chê
quán l cUa Cong ty. Vic bô nhim, mien nhim các chirc danh nêu trên phái thrçc th1rc
hin bang nghj quyêt HDQT duçie thông qua mt each hçip thirc. Giám dOc va các Phó
giám doe Cong ty CO the dông thi cUng là thành viên HDQT.
Diu 34. Ngtr&i diu hành Cong ty
1. Theo d nghj cüa Giám dc và duçic six chp thun cña Hi dng quán trj, Cong
ty duçic quyên tuyen diing, str ding can b diêu hành khac vài so lucing và tiêu chuân phU
hp vOi ca câu và co chê quán l cong ty do Hi dong quán trj quy djnh. Can b diêu
hành Cong ty phái có sir mn can can thiêt dê các hot dng và to chirc cüa Cong ty dt
duçc các mue tiêu dê ra.
2. Mi'c lirang, tin thu lao, lçii ich và các ch d chInh sách khác di vi Giám d&
Cong ty së do Hi dông quãn trj quyêt djnh
3. Müc lucmg, tin thu lao, hi ich và các diu khoãn khác trong hcip dng lao dng
dOi vâi can b diêu hành khác së do HDQT quyét djnh trén ci s& dé xuât cüa Giám dôc.
4. Tiên lircing cüa Giám dc và can b diu hành khác cüa Cong ty duçic tInh vào
chi phi kinh doanh cña Cong ty theo quy djnh cüa pháp lut ye thuê thu nhp doanh
nghip và phãi duçc the hin thành miic riêng trong báo cáo tài ehInh hang näm cüa Cong
ty, phãi báo cáo Dai hi dOng cô dOng thithng nién.
Diu 35. Bô nhim, bãi mien, nhim vi và quyn han cüa Giám doe
1. B nhim.
HDQT bé nhim mt thành viên trong Hi dông hoc mOt ngu1i khác lam Giám
dôc COng ty va së k hqp dông quy djnh mirc lumig, thi lao, li Ich và các diêu khoàn
khác lien quan. Thông tin ye tiên krong, thu lao, và lqi ich khác cUa Giám dOe Cong ty
phái dixçrc báo cáo t?i Dai hi dOng cO dOng thuông niên và di.rçrc nêu trong báo cáo
thung niên cüa COng ty.
2. NIiiêm ks'.
Nhim k' cüa Giám doe là 05 nãm trir khi HDQT có quy djnh khác và có th dugc
tái bô nhim. Viec bô nhim cO the hêt hiu 1irc can ci.r vào các quy djnh ti Hcp dOng lao
dng (nêu co).
3. Tieu chun.
a) Giãm dc Cong ty phái CO tiêu chun theo Diu 64 Lust Doanli nghip và
khOng dirçc phép là nhttng ngi.rii bj pháp lust cam giu chuc vi nay, tirc là nhüng ngui
vi thành nien, ngithi khOng dü näng hirc hành vi, ngu?ii dà bi kêt an ti, ngu?Yi dang thi
hành hInh phat tü, nhân vien lrc krcing vu trang, các can b cong chuc nlià rnràc và ngu?i
dâ bj phán quyét là dà lam cho Cong ty ma h9 trng länh dio tri.râc dày bj phá s
b) Ca iêu chutn khác theo quy djnh cüa pháp lust.
4.Qiynhnvànhimvii.
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a) Thirc hin các nghj quyt, quyt djnh cüa HDQT và Dai hi dng c dông; t ch.irc
th?c hin kê ho?ch kinh doanh va kê hoach dâu tu cüa Cong ty d ckiçc HDQT và Di hi
dông c dông thông qua;
b) Quyt djnh tt cã cãc vn d lien quan dn cong vic kinh doanh hang ngày cüa
cong ty thuc thm quyên cüa Giám dôc hotc không thuc thãm quyên cüa Hi dông quãn
ti, thay mt Cong ty k két các hcp dông và giao djch tài chinh và thuong mi theo thâm
quyn hoc các hçp dông, giao djch d duçic HDQT, Ei hi dông cô dông thông qua theo
quy djrih cña Diêu 1 nay, to chiTrc và dieu hành hoit dng san xuât kinh doanh thu?ing nht
cüa Cong ty theo nhung thông 1 quãn l tot nhât;
c) D nghj Hi dng quán trj b nhim, min nhim, each chirc hoc k hçp dng,
châm dfrt hcip dông, khen thithng, k 1ut, cho nghi chê d, quyêt djnh miirc h.rong cUa
Phó giám dôc, Kê toán tnthng Cong ty, các can b diêu hành khác theo Quy chê quán 1
cüa Cong ty và ci'r, bäi min ngui di din quán 1 phân von cUa Cong ty dâu tu r doanh
nghip khác;
d) Quyt djnh b nhiêm, min thim, cách chirc, khen thung, k lust, xêp krcng,
cho nghi chê d dôi vâi các chi'rc danh can b, nhân viên trong Cong ty không thuc din
phài trInh HDQT phê chuân (doi vói nhüng chtrc danh can phãi duçc sir thông qua cUa
HDQT thi chi duçic quyêt dinh sau khi da báo cáo và duçxc HDQT thông qua);
d Tham khão kin cüa Hi dng quán trj d quyêt djnh s lucing ngui lao dng
cUa Cong ty. Tuyên ding lao dng, k kêt hcip dông lao dng, bô tn s1 diing, quyêt dnh
hang và phii cap (neu co), khen thung, k' lut, cho nghi chê d hoc cho thôivic
ngui lao dng trong Cong ty theo quy djnh cüa pháp lut ye lao dng và quy ché cüa
Cong ty;
e) D nghj Hi dng quán tn quyt djnh thành lap, th chirc 1i, giài th cáo cong ty
con, chi nhánh, van phông dti din cüa Cong ty; gop von mua cô phân cüa doanh nghip
khác; dê nghj phé duyt cáo Quy chê quãn l ni b cüa Cong ty. Dê nghj thông qua dê
xuât victô chirc lai, chia tách, sap nhp, hgp nhât, giài the hoc yêu câu phá san Cong
ty, d xuât Quy ché ni b ye quán trj Cong ty báo cáo HDQT dé trInh Di hi dông cO
dOng thông qua theo thâm quyên;
g) Kién nghj phuang an trà c trc hoc xü 1 l trong kinh doanh; d xut nhing
bin pháp nâng cao hott dng và quán l cüa Cong ty;
h) Xây dirng dir thão chin luçic phát trin, k hoich phát trin ngn htn, trung
h?n, kê hoch kinh doanh hang näm, cáo d? an dâu lit, các quy chê quàn 1 ni b cUa
COng ty de trInh HDQT;
i) Chun bj cáo bàn dir toán dài han, hang näm và hang qu cüa Cong ty (sau day
gçi là bàn dir toán) ph%Ic vi hot dng quán 1 dài han, hang näm và hang qu cüa Cong
ty theo ké hoch kinh doanh. Ban dir toán hang nàm (bao gOm cá bàn can dôi ké toán,
báo cáo kêt qua hot dng san xuât kinh doanh và báo cáo kru chuyn tiên t dir kiên)
cho tirng näm tài chInh se phãi ducic trinh dê Hi dong quán trj thông qua và phài bao
gôm nhüng thông tin quy djnh ti các quy chê cüa Cong ty;
k) Chm nhtt vào ngày 31 tháng 10 hang näm, Giám dc diu hanh phãi trInli
HDQT phê chuân kê hoach kinh doanh chi tiêt cho näm tài chInh tiêp theo tren ca s dáp
i'rng cáo yêu cau kinh doanh và phi hçrp vâi kê hoch tài chInh 5 nam;
1) Thirc hin tat ca cáo hott dQng khác theo quy djnh cUa Diu 1 nay và cáo quy
chê cUa Cong ty, cáo nghj quyêt cüa HDQT, hqp dOng lao dng cüa Giám dc diêu hânh
và pháp lust;
m) . quyn tr chôi thirc hin nhftng quy& djnh cüa Chü tjch hay thà . .
Hi
dOng quán trj nêu thay trái pháp lust, trái Diêu l nay hoc trái vâi nghj q
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dèng c dông; dng thai phái Co trách nhim thông báo ngay bang van ban cho Ban kim
soát;
n) Duçic quyt djnh các bin pháp vuçit thm quyên cüa mInh trong nhüng tnxOng
hçp khân cap nhu thiên tai, hoâ hotn, sir cô bat khã kháng va chju trách nhim ye các
quyêt djnh nay, dng thai báo cáo ngay cho Hi dông quãn trj;
o) Thijc hin trách nhim cüa Ngithi di din theo pháp 1ut cüa Cong ty d.rçic quy
djnh ti Diêu 13 Lust Doanh nghip.
5. Báo cáo len Hi dng quàn trj và các c dông.
Giám dc Cong ty chju trách nhim truOc Hi dng quán trj và Dai hi dng c dông
ye vic thirc hin nhim vii và quyên htn duqc giao và phái báo cáo cho nhftng cci quan nay
khi dugc yeu câu.
6. Mien nhim.
I-QT cO th min nhim Giám dc Cong ty khi CO da s6 (trên 50%) thành viên Hi
dong quãn tn di,r h9p có quyên biêu quyet tan thành và bô nhim mt)t Giám doe Cong ty mài
thay the. Giám doe Cong ty bj mien nhim có quyên phãn dôi vic mien nhim nay tti Di
hi dông cô dông tiêp theo gân nhât.
7. Tr nhim hotc mt tu each.
a) Khi mun tr nhim, Giám dc Cong ty phãi Co don gui HDQT. Trong th?ci hn
30 ngày kê tr ngày nhn don, HDQT phâi xem xét và quyêt djnh.
b) Giám dc Cong ty mt tu cách khi bj ch&, mt trI, mt quyên cong dan hoc tij
bO nhim s 3 ngày trâ len. Trong trithng hcp nay, HDQT phái tm ci:r ngui thay the
khOng qua 30 ngày và tiên hành các thu tiic bô thim Giám dôc myi.
8. Ur quyn, u nhim.
a) Giám d& Cong ty Co th u' quyn hoc u' nhim cho cáe Phó giám dc hoc
ngi.ri khac thay mInh giái quyêt mt so phân vic cüa Cong ty và ehju trách nhim pháp
l ye sir u quyên hoc u' nhim do;
b) Ngi.thi duçic u quyn, u nhim phái chju trách nhim pháp l truâc Giám dc
Cong ty và pháp luat ye nhfing cong vic minh lam;
c) Sir u quyn, u nhim lien quan dn con du cUa Cong ty phâi duc thirc hin
bang van ban và cO thai han.
CHUONG IX:
BAN KIEM SOAT
Biu 36. Ung cfr, dê cfr thành viên Ban kiêm soát (Kim soát vien)
1. Tru?mg hcp d xác djnh duçic trnâc 1mg viên, thông tin lien quan dn các 1mg
viên Ban kim soát duçic dua vào tài 1iu h9p Dii hi dOng cO dOng và cOng bO tOi thiêu
mui (10) ngày trithc ngày khai mac cuc h9p Dai hi dong cô dOng trên trang thông tin
din tIm cüa Cong ty d cô dOng cO the tIm hiêu ye các Imng viên nay truàc khi bó phieu.
I5ng vien Ban kiêm soát phái có cam kêt bang yän ban ye tInh trung thijc, chInh xác và
hçip 1 cOa các thông tin cánhân ducmc cOng bô và phãi cam kt thirc hin nhim vii mt
cách trung thimc nêu duqc bâu lam Kiêm soát viên. Thông tin lien quan den '. viên Ban
kiëm soát d c cOng bô bao gOm các ni dung tOi thiêu sau day:
a) 49 ten, ngãy, tháng, nãm sinh;
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b) TrInh do hoc vn;
c) TrInh d chuyên môn;
d) Qua trInh cong tác;
d) Các cong ty ma rng viên dang n&m giü chiirc vij Kim soát viên và các chirc
danh quail i, diêu hành khác;
e) Báo cáo dánh giá v dóng gop cUa xng vién cho Cong ty, trong trung hp irng
viên do hin dang là Kiêm soát viên cüa Cong ty;
g) Các lçii Ich có lien quan tâi Cong ty (nu có);
h) HQ, ten cña c dông hoc nhóm c dông d cü rng viên do (nu cO);
i) Các thông tin khác (nu cO).
2. Giri thiu, d cir vào Ban kim soát.
Các c dông có quyn gp s phiu biu quyt cUa trng nguii liti vài nhau d dé
Cu các iirng viên Ban kiêm soát. Co dong hoc nhóm cô dong näm gii tü 10% den duâi
20% tang s c phn cO quyên biêu quyêt ducic dê cü mt (01) üng viên; tr 20% den
dixâi 50% duçic dê cr tôi da hai (02) iirng viên; tr 50% tth len duqc dê cir dü ba (03) 1rng viên.
3. Trueing hçip so hrcmg các frng viên Ban kim soát thông qua d cir và üng cü
vn không dñ s lircmg can thiêt, Ban kiêm soát dirang thim cO the de cr them üng viên
hotc to chirc dê ci:r theo ca chê ducic Cong ty quy djnh tai quy chê ni b ye quán trj
COng ty. Thu tic và cci chê Ban kiêm soát throng nhirn dê cir lrng viên Ban kiêm soát
phài duçc cong bO rO rang và phãi dugc Dai hi dong cO dOng thông qua truâc khi tiên
hành dê ci:r.
Diu 37. S 1irng, thãnh phân, nhim k cüa Kiêm soát viên
1. S hrcmg Kim soát viôn cüa COng ty là 03 thành viên do Dai hii dng c dông
bâu và bãi min. Nhim k' cüa Ban kiêm soát là 05 näm; Kiêm soát viên có the duc bâu
lai vâi so nhim kS' không han chê.
2. Kim soát viên phãi dáp üng các tiêu chuAn và diu kin theo quy djnh tai Diu
169 Lut Doanh nghip, Diêu l Cong ty và không thuc các trumg hçp sau:
a) Lam vic trong b phn k toán, tài chinh cUa Cong ty.
b) Là thành viên hay nhân vién cüa cong ty kirn toán dOe 1p thirc hin kim toán
các báo cáo tài chInh cüa Cong ty trong ba (03) näm lien truc do.
3. Kim soát viên bj min nhim, bãi nhim trong các trithng hçrp sau:
a) Kim soát viên do bi pháp lut cm lam Kim soát viên hotc không cOn dñ tiêu
chuân và diêu kin lam Kiêm soát viên theo quy djnh tai Diêu 169 Lust Doanh nghip;
b) Kim soát viên do CO don tr chuc dirçic gui dn tru sâ chInh Cong ty và dixçic
chap thun;
c) Kim soát viên do bj ri loan tam thAn và các Kim soát vien khác cO nhung
bang chung chuyen mOn ching tO ngixi do khOng cOn näng lirc hành vi dan sir;
d) Kim soát vien dO khOng thirc hin nghTa vi cüa minh, vng mt không tham
dr các cuOc hçp cüa Ban kiem soát lien tc trong vông sáu (06) tháng lien tiic, và trong
th&igian nay Ban kiem soát khOng cho phép Kiem soát viên do yang mt và d phán
quyet rang chüc vi cüa ngix?ri nay bj bO trOng, tru tnthng hçip bat khá kháng;
d) Kim .at vien dO bj bai nhim Kim soãt vien theo quyt djnh cUa Dai hOi
dong cô do . do khOng hoàn thành nhim vii hoc vi pham nhiéu lan nghiavu cüa Kiêm
soát vien t r Co quy dnh cüa Lust Doanh nghip va Dieu l nay;

"

e) Không cOn là di din theo u quyn cüa c dong là t chirc theo quyêt djnh cüa
th chrc do;
g) Là di din theo u' quyn cüa c dông là t chüc, nhiing t chIrc do không cOn
là cô dông cüa Cong ty nUa;
h) Các tru&ng hcp khác theo quy djnh cüa pháp lut, diu l nay.
4. Kim soát viên cO th di.rçic thay the khi có ch trng Mt ng phát sinh. Kim
soát viên thay the phái duçc chap thun tui Di hi dông cô dong ngay tiêp sau dO. Sau
khi dixçic Di hi dong cô dông chap thun, vic thay the Kiêm soát viên mâi do së duçic
coi là có hiu lirc vào ngày dirçic Ban kiêm soãt thay the. Nhim k' cña Kiêm soát viên
mâi duçc tinh tr ngày vic thay the có hiu lrc den ngày két thüc nhim kS' cüa Ban
kiêm soát. Trong truOng hqp Kiêrn soát viên mri không duçic Dui hi dong cô dông chap
thun, moi quyêt djnh cüa Ban kiêm soát cho den truâc thai diem diên ra Di hi dong cô
dông có sir tham gia biêu quyêt cüa Kiêm soát viên thay the vn duçic coi là có hiu hrc.
5. Trung hcp Ban kiêm soát vi phm nghiêm tr9ng nghia v cüa mInh cO nguy c
gay thit hi cho Cong ty thI Hi dông quán trj triu tp Dai hi dong cô dong dê xem xét
và bãi nhim Ban kiêm soãt drnmg nhim và bâu Ban kiêm soát mâi thay the.
6. Trong trung hcp vào thai dim kt thüc thim kST ma Ban kim soát thim ki
mai chua duçc bâu thI Ban kiêm soát dà hêt thim k' van tiêp tic thirc hin quyên và
nhiém vu cho den khi Ban kiêm soát nhim kS' mâi duçc bâu và nhn nhim v11.
Diêu 38. Trirông Ban kiêm soát
1. Các Kim soát viên phái bâu mt Kirn soát viên lam Trrnng ban kim soát;
vic bâu, mien thim, bài thim theo nguyen tãc da so. TruOng Ban kiêm soát phái CO
bang tot nghip dai h9c tra len thuc mt trong các chuyên ngành kinh té, tài chInh, kê
toán, kiêm toán, lut, quàn trj kinh doanh hotc chuyên ngành cO lien quan dn hot dng
kinh doanh cüa Cong ty.
2. Tnthng ban kim soát có các quyên và trách nhim sau:
a) Triu tp va chñ trI cuc h9p Ban kim soát;
b) Yêu cu HDQT, Giám dc diu hành và các can b quán 1, diu hành khác
cung cap các thông tin lien quan dê báo cáo các thành viên cüa Ban kiêm soát;
c) Lp và k báo cáo cüa Ban kim soát sau khi d tham khão kin cüa Hi dèng
quán trj tie trInh len Dii hi dong cô dông.
Diu 39. Qnyên và nghia viii cüa Ban kiêm soát
1. Quyn và nghTa vi cüa Ban kim soát:
Ban kim soát có quyn h?n và nghia vi theo quy djnh ti Diu 170 cüa Lut
Doanh nghip và Diêu l nay, chü yeu là nhüng quyên hn và nghia vi sau dày:
a) Giám sat tInh hInh tài chInh cüa Cong ty, tInh hçTp pháp trong các hot dng cüa
thành viën Hôi dOng quán trj, Giám doe diêu hành, và ngui quán 1 khác, sir phôi hp
boat dng gifla Ban kiêm soát vâi Hi dong quán trj, Giám doe và cô dông;
b) Chju trách nhim truàc Di hi dng c dOng v hoat dng giám sat và thirc
hin các nhim v duçc giao;
c) Kim tra tinh hçip l, hcip pháp, tInh trung th?c và mire do can trQng trong quãn
l, diêu hânh hot dng kinh doanh, trong to chirc cong tác k toán, thng ke va 1p báo
cáo tài chInh;
d) ma.. s inh tInh dy dir, hçip pháp va trung thirc cira báo cáo tInh hinh kinh
doanh, báo ao tài chInh hang näm và 06 tháng cira Cong ty, báo cáo dá
. ci . tác
quàn l cir HOi dong quãn trj và trmnh báo cáo thâm djJi t?i cuc hoe • ai
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dông thuông niên. Rã soát hqp dng, giao djch vi ngiiO'i có lien quan thuc thAm quyn
phê duyt cüa Hi dong quán tr hoc Dui hi dông cô dông và diia ra khuyên nghj ye
hçip dng, giao dch can có ph duyt cüa Hi dông quán trj hoc Di hi dông cô dông;
d) Rà soát, kim tra và dánh giá hiu lirc và hiu qua cUa h thng kim soát ni
b, kim toán ni b, quãn 1 rüi ro va cánh báo sam cüa Cong ty;
e) Xem xét s k toán và các tài 1iu khác cüa Cong ty, các cong vic quãn l, diu
hành hot dng cña Cong ty bat ci'r khi nào nêu xét thây can thiêt hoc ,theo quyêt djnh
cüa Dai hi dng cô dông hoc theo yêu câu cUa cô dông hoc nhóm cô dông quy djnh
tai Khoãn 2 Diêu 12 cüa Diêu 1 nay;
cu cña c dông hoc nhóm c dông quy djnh ti Khoân 2 Diu 12
g) Khi CO
cüa Diêu lê nay, Ban kiêm soát thrc hin kiêm tra trong thi hn bay (07) ngày lam vic,
k tr ngày nhn duçc yeu câu. Trong thai h?n mithi lam (15) ngày, kê tir ngày kêt thüc
kiêm tra, Ban kiêm soát phãi báo cáo giãi trInh ye nhüng van dê duc yêu câu kiêm tra
den Hi dông quãn trj và cô dông hoc nhOm cô dông có yêu câu. Vic kiêm tra cüa Ban
kiêm soát quy djnh tti khoãn nay không diiçc can tra hot dng binh thisng cüa Hi
dông quail trj, không gay gián do?n diêu hành hot dng kinh doanh cUa Cong ty;
h) Kin nghj Hi dng quân trj hotc Di hi dng c dông các bin pháp sira di,
bô sung, cái tiên ca câu to chi'ic quãn l, diêu hành hot dng kinh doanh cüa Cong ty;
Xây dirng Quy chê hot dng cüa Ban kiêm soát và trInh Dai hi dông cô dông thông qua;
i) Khi phát hin có thành viên HOi dng quán trj, Giám d& diu hành và ngtri
diêu hành khác vi phm pháp 1ut và Diêu 1 Cong ty thI phãi thông báo ngay bang van
ban vài Hi dong quãn trj trong vOng bôn mimi tam (48) gi, yeu câu ngui có hành vi
vi phm châm dfrt hành vi vi phm và có giái pháp khäc phiic hu qua;
k) D xut và kin nghj Di hi dng c dông phê chun vic la ch9n cOng ty
kiêm toán dc lip, müc phi kiêm toán và mçi van dê lien quan den sr rut lui hay bãi
nhiêm cua Cong ty kiêm toan doe lap Thao luân vrn kiêm toan viên dOe lap ye trnh chat
và phm vi kiêm toán truâe khi bAt dâu vic kiêm toán; tháo lun ye nhUng van e kho
khAn và ton ti phát hin tü các kêt qua kiêm toán giia kr hoc cuôi kr cflng nhr mi van
dê ma kim toán viên dôc lap muOn bàn bac;
1) Xem xét thu quán l cüa kim toán viên dc 1p và ' kin phãn hi cüa Ban
diêu hành, quãn l Cong ty; xem xét báo cáo cüa Cong ty ye các h thông kiêm soát ni
b tâc khi Hi dOng quàn trj chap thuQn; xem xét nhthig kêt qua dieu tra ni b và
kiên phán hOi cüa Ban diêu hành, quán l Cong ty;
m) Ban kim soát cO quyn sir diing tir vn dc 1p hoc b phn kim toán ni b
cüa Cong ty dê thirc hin các nhim vi di.rçic giao;
n) Ban kim soát có th tham kháo kin cüa I-lôi dng quán trj truOc khi trInh
báo cáo, kêt lun yà kiên nghj len Dai hi dOng cô dông;
o) Tham dir các cuc h9p cüa HDQT theo giy miii, phát biu kin nhung khOng
disoc tham gia biêu quyêt;
p) Báo cáo tai EMi hi dng c dông theo quy djnh t?i Diu 290 Nghj djnh sé
155/2020/ND-CP ngày 3 1/12/2020 eüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt sO diêu
cUa Lust Chirng khoán;
• i:s nghiêp,
q) Thij in các quyn và nhirn vi khác theo quy djnh cüa L
Diêu i nay a quyêt djnh cüa Bai hi dông Co dOng.
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2. Quyn duqc cung cap thông tin cüa Ban kim soát:
a) Thông báo mi h9p, phiu 1y kiên thãnh viên Hi dông quán trj và các tãi
1iu kern theo phãi ducic gri den các Kim soát viên cüng thai diem vã theo phrnmg thtrc
nhu dôi vói thành viên Hti dông quán trj;
b) Thành viên cüa Hi dng quãn trj, Giám dc Cong ty vã can b diu hành khác
phái cung cp day dü, chinh xác và kjp thii thông tin, tài 1iu ye cong tác quãn 1, diêu
hãnh và hoat dng kinh doanh cUa Cong ty theo yeu câu cCia Kiêm soát vién hoc Ban
kiêrn soát;
c) Ngthi phi trách quãn trj (This k) Cong ty phãi bão dam ring toàn b ban sao
chip các thông tin tài chInh, các thông tin khác cung cap cho các thãnh viên Hi dông
quân tn va ban sao các biên ban, nghj quyët h9p Hi dông quãn trl, h9p Di hi dong cô
dong Se phái duçic cung cap cho Kiêm soát vién vão cüng th&i diem và theo phung thirc
nhu dôi vOi thành viên Hi dong quãn tn;
d) Báo cáo cüa Giám dc trInh Hi dng quán trj hoc tài 1iu khác do Cong ty
phát hành phái duqc gui den Kiêm soát viên cñng th?ii diem và theo phrning thirc nhu dôi
vOi thành viên Hi dong quán trj;
d) Kim soát viên có quyn tip cn các h so, tài 1iu cüa Cong ty hxu git t?i trti
sâ chInh, chi nhánh và dla diem khác; có quyên den các d:a diem lam vic cüa ngui
quãn 1, diêu hành vá nhân viên cüa Cong ty trong gii lam vic;
e) Báo cáo và tái lieu do Hi dng quãn trj chun bj lien quan dn kt qua kinh
doanh, báo cáo tâi chinh, báo cáo dánh giá cong tác quân l diêu hành Cong ty phãi duçc
g1ri den Ban kiêm soát d thâm dnh chm nhât 30 ngày tnrâc ngày khai mc cuc hop
Di hOi dong cô dông thu&ng niên.
3. NghTa vi cüa Kiêm soát viên:
a) Tuân thñ dung pháp lut, Diu i Cong ty, quyt djnh cüa Di hi dng c dOng
và d?o dirc nghe nghip trong thirc hin các quyén và nghTa vi duçic giao;
b) Thrc hin các quyn và nghia vi dixçc giao mt cách trung thi1c, cAn tr9ng, tot
nhât nhäm báo dam lçii Ich hçip pháp tôi da cüa Cong ty và cô dông cüa Cong ty;
c) Trung thành viii Igi Ich cüa Cong ty và c dông Cong ty; không duçc sfr diring
thông tin, bI quyêt, Co hi kinh doanh cUa Cong ty, lim ding dja vj, chirc v và tài san
cüa Cong ty d tu igi hoc phic vu ki Ich cüa to chixc, cá nhân khác;
d) Trumg hçip yj phrn quy djnh ti các dim a, b, c cüa Khoán nay ma gay thit
hii cho Cong ty hoc ngu?ii khác thI các Kiêm soát viên phái chju trách nhim Ca nhn
hoc lien dcci bôi thu?mg thit hai do;
Mi thu nhp va igi Ich khác ma Kim soát viên tnirc tip hoc gián tip có duçic
do yj phm phái hoán trã cho Cong ty;
d) Trung hgp phát hin có Kim soát vien vi phm trong thirc hin quyn vâ
nghTa vi dugc giao thI Hi dông quán trj phãi thông báo bang van ban den Ban kim
soát; yêu cau ngi.thi cO hãnh vi vi phm châm dut hành vi vi phm và cO giái pháp khc
phic hu qua.
Diu 40. Cuôc hQp cüa Ban kiêm soát
1. Sau khi da tham kháo 2 kin cüa Hi dng quan trj, Ban kim soát có th ban
hãnh cc quy djnh ye các cuc hp cUa Ban kiem sot Va cách thüc hot dng cUa Ban
kiêm soát. Ban.kiem soát phái hp tôi thiêu hai (02) lan mt nãrn Va cuc hp dirge tin
hãnh khi có hai phân ba (2/3) sO thanh vien tth len dir hop. Biên ban s •
kim soát
ducic1p itietvarOrang.Thuk(neuco)vacácKffimsoatvie amd •; m.iky
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ten vào các biên bàn cuc h9p. Các biên bàn h9p cüa Ban kim soát phãi duc hxu giU
nhàm xác djnh trách nhim cüa trng Kiêm soát viên.
2. Ban kim soát có quyn yêu cu thành vien Hi dng quán trj, Giám d& và dai
din cong ty kiêm toán dc 1p thani dir và trá kM các van dê ma các Kiêm soát viên quan tam.
Biêu 41. Tiên lu'ong, thu lao, thirô'ng và loi Ich kbác cüa thành viên Ban kiêm soát:
Tiên lirong, thu lao, thumg và lqi Ich khác cña thành viên Ban kim soát dixçic
thrc hin theo quy djnh sau day:
1. Thành viên Ban kim soát duqc trã tin 1uong, thu lao, thiRng và lçii Ich khác
theo quyêt djnh cüa Di hOi dông c dông. Dai hi dông c dong quyêt djnh tng mirc
tiên luong, thu lao, thithng, 1çi Ich khác va ngân sách hot dng h&ng nàm cña Ban kim soát.
2. Thành viên Ban kim soát duçc thanh toán chi phi an, a, di lai, chi phi sr diing
djch vi tu van dc 1p vâi rnirc hcp l. Tong müc thu lao và chi phi nay không vucct qua
tong ngân sách hott dng hang nàm cüa Ban kiêm soát da &rçic Di hi dng c dông
chap thun, trr trtr?mg hçip Di hi dông cô dong có quyêt djnh khác.
3. Tin luong và chi phi hot dng cüa Ban kirn soát duqe tInh vào chi phi kinh
doanh cüa Cong ty theo quy djnh cña pháp lust ye thuê thu nhp doanh nghip, quy djnh
khãc cüa pháp luat có lien quan và phài duc 1p thành ml,ic riêng trong báo cáo tài chInh
hang näm cüa Cong ty.
CH1J'NG X:
BAU HO! BONG QUAN TR! vA BAN KIEM SOAT
Biu 42. Bâu Hi dng quán trl và Ban kiêm soát
1.Các c dong ph thông tr nguyen tp hcip thành nhóm thoà man các diu kin
quy djnh dê dê cir ngithi vào HDQT và Ban kiêm soát phái thông báo ye vic hop nhórn
cho các cô dông dir hop biêt chm nhât ngay khi khai mc cuc hp Di hi dông cô
dong. COng ty së thông báo cho các cô dong dir hp ye thông tin trên ti cuc hp Thu hi
dong cô dông.
2. Can dr s hrqng thành vién HDQT và Ban kim s?át, c dong holic nhóm c
dong quy djnh tai Khoàn 3 Diêu 12 Diêu lê nay duçic quyên dê cü mt hoc mt so ngirai
lam lrng ci:r viên HDQT và Ban kiêm soát theo quy djnh ti cad Khoãn 2 Diêu25 và
Khoàn 2 Diêu 36 tuong lrng cüa Diêu lê nay. Trumg hcp so üng cir viên duçic cô dong
hoc nhóm cô dông dê cü thâp hon so 1mg cIt vien ma h duçic quyên dê cIt thI so 1mg cIt
viên con lai do HDQT, Ban kiêm soát và các cO dong khác dê cIt.
3. Vic biu quyt bAu thành viên HDQT và Ban kim soát phãi thrc hin theo
phuong thlre bâu dOn phiêu, theo do mi cô dông có tong so phiêu biêu quyêt tuong 1mg
voi tong so cô phân so hüu hoãc dai diên nhân voi sO thanh viên dime bâu cua HDQT
hotc Ban kiêm soát và cô dông Co quyen don hêt hoc mt phân tOng so phiêu bâu cIta
minh cho mt hoc mt so 1mg cIt viên.
4. Nhung ngirai trüng cIt thành viên HDQT hoc Kim soát viên duçic xác djnh
theo so phiêu bâu tInh tIt cao xuOng thâp, bat dâu tIt ftng cIt viên cO so phiêu bâu cao nhât
cho den khi dü so thành viên quy djnh t?i Diêu l Cong ty. Trithng hp dO tIt 02 Itng cIt
vith trâ len dt cUng sO phieu b nhir nhau cho thãnh vien cuOi cüng cUa HOi dOng quãn
trj hoc Ban kiêm soát thi sê tiên hành bâu 1ii trong so các 1mg cIt vien cO so phiêu bâu
ngang nhau
c lira chn theo tiêu chI quy djnh tai quy chê bâu cIt.
5. 'rung hçtp bâu 1n thIt nht không dli s lucmg thành viên HE)$ '. an kim
soát thes quy djnh thI phãi tiën hành bâu tiep lan hai trong so nh1mng , i ri da d -,
It
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cüa 1n thur nht cOn lai. Tri.r&ig hcp khi bu lAn thur hai vn chua dñ so hrçng quy djnh
thi Dai hi dOng cô dOng quyêt djnh cO bâu tiêp hay không, nêu Di hOi dong cô dông
không quyêt dnh duçc thI chü toa Dui hi quyêt djnh.
CHU'€NG XI:
TRACH NHIM CUA THANH VIEN HDQT, KIEM SOAT VIEN
GIAM DOC CONG TY vA CAN BQ BIEU HANH KHAC
Diu 43. Trách nhim cn trçng cüa thành viên HDQT, Ban kim soát, Giám
dc Cong ty và can b diêu hành
Thành viên Hi dng quãn trj, Kim soát viên, Giám d& Cong ty và can b diu
hành khác duçrc u thác có trách nhim thuc hin các nhim vi cña mInh, kê cã nhüng
thim vu vâi tur each thành viên các tiêu ban cüa Hi dong quãn trj, mt each trung thrc
và theo phung thIrc ma h9 tin là vi 1i Ich cao nhât cüa Cong ty Va vâi mt müc d can
tr9ng ma mt ngu?ii then tr9ng thithng cO khi dam nhim vj tn tlwng dtwng và trong
hoàn cành tucing tir.
Diêu 44. Trách nhim trung thirc và tránh các xung c1t ye quyên hyi
1. Thành viên Hi dng quãn trj, Kim soát viên, Giám doe và ngur1i diu hành
khác phài cong khai các lçii ich có lien quan theo quy djnh ti Diêu 164 Lust Doanh
nghip và các quy djnh pháp 1ut khác.
2. Thành viên HDQT, Kim soát viên, Giám dc Cong ty và can b diu hành
khác không duc phép si:r ding nhng Cu hi kinh doanh có the mang 1i lçii Ich cho
Cong ty vi milc dIch cá nhân; dông thi không duc sü dng nhUng thông tin có duçic
nh chüc viu cüa mInh dê tu lçri cá nhân hay dê phie vi 1i ich cUa bat k' to ch(rc hoc Ca
than nào khác.
3. Thành viên Hi ding quãn trj, thành viên Ban kirn soát, Giám dc và ngiRi
quãn 1 khác cO nghia vu thông báo bang van bàn cho HOi dOng quail tn, Ban kiêm soát
ye các giao djch gitra COng ty, cong ty con, cOng ty khác do COng ty di chüng näm
quyên kiêm soát trén 50% tr& len von diêu 1 vOi chInh dOi tt.rqng do hotc vài nhtrng
ngu?ii cO lien quan cUa dOi tirçrng do theo quy djnh cüa pháp 1ut. DOi vài các giao djch
nêu trên do Dai hOi dOng cô dOng hoc Hi dong quán trj chap thun, COng ty phái th1rc
hin cOng bô thông tin ye các nghj quyêt nay theo quy djnh cüa pháp 1ut chIrng khoán ye
cOng bO thông tin.
Thành viên Hôi dông quàn trj không diiçc biu quyêt dôi vi giao djch mang lai
lçii Ich cho thành viên do hoc ngu?ii có lien quan cüa thành viên do theo quy djnh cüa
Lust Doanh nghip và Diëu l Cong ty.
4. Trtr trung hqp Dui hi dng c dông quyt djnh khác, COng ty khOng duçic
phép cap các khoãn vay, bão lanh, hoc tin diing cho các thành viên HDQT, Kiêm soát
viên, Giám dôc Cong ty, can bO diêu hành khác và nhüng ngi.rôi Co lien quan tâi các
thành viên nêu trén hotc pháp nhân nào ma nhttng ngu?ii nay cO các igi ich tài chinh, trtr
tru?mg hcp cOng ty di chüng và to chüc có lien quan tâi thành viên nay là các cong ty
trong cUng Tp doàn hoc cac COng ty hot dng theo nhóm Cong ty, bao gOm COng ty
mç - COng ty con, Tap doãn kinh tê và pháp luât chuyên ngãnh có quy djIth khác.
5. Hçp dng hoc giao djch gitra COng ty vâi mtt hoc nhiu thành vien Hi dng
quãn tn, Kiêm at viên, Giám dOe Cong ty, can b diêu hành khãc, hoc các cá than, tO
chixc hen q n den ho hoãc cOng ty, dOi tac, hiêp hOi, hoäc to chuxc ma t i
n HOi
dong quãn tnj, Kiêm soãt viën, Giám dOe Cong ty, can b diêu hành 4 aC I
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ngu?ii lien quan dn h9 lâ thành viên, hoc có lien quan lçii ich tài chfnh, së không bj vô
hiu hoá trong các trung hcp sau day:
a) fi vài hcip dông có giá trj tr duài 20% tng giá trj tài san duçic ghi trong báo
cáo tài chInh gân nht, nhitng ni dung quan tr9ng cüa hqp dong hotc giao djch cüng nhu
các mi quan h và 1çi Ich cüa thành viên Hi dông quán trj, Ban kiêm soát, Giám dôc,
can b diu hành khác da di.ic báo cáo cho Hi dông quán trj. Dông thai, Hi dông quãn
trj dã cho phép thirc hin hçTp dông hoc giao djch dO mt each trung thirc bang da so
phiu tan thành cña nhung thành viên Hi dông không cO lcii Ich lien quan; hoc
b) D6i vài nhüng hçp dng cO giá trj iOn hm 20% cüa tng giá trj tài san duçc ghi
trong báo cáo tãi chinh gn thAt, nhUng ni dung quan tr9ng cüa hçp dông hoc giao djch
nay cling nhu mi quan h và içii ich cUa thành viên Hi dong quán trj, Kiêm soát viên,
Giám dc, can bO diéu hành dä duçxc cong bô cho các cô dông không cO lçii Ich lien quan
có quyn biu quyêt ye van dê dO, và nhüng cô dong dO dã bO phiêu tan thành hcTp dông
hoc giao djch nay;
c) Hqp dng hoäc giao djch dO ducc mt t chirc tu vAn dc 1p cho là cong bang
va hçip l xét trên moi phrnmg din lien quan den các cô dông cüa Cong ty vao thai diem
giao djch hotc hçip dong nay duqc Hi dông quãn trj hoc Di hi dong cô dong thông
qua hoc phê chuân.
Thành viên Hi dng quán trj, Kim soát viên, Giám dc Cong ty, can b diu
hành khác, các cá nhân và to chOc có lien quan vOi các thành viên neu trên không duqc
sü diing các thông tin chua duçic phép cOng bô cüa Cong ty hoc tiêt l cho ngtri khác
dé th1rc hin các giao djch có lien quan.
Diêu 45. Trách nhim v thiêt hii Va bi thtrô'ng
1.Trách nhim ye thit hai.
Thành viên Hi dng quãn trj, Kim soát vien, Giám doe Cong ty và can bô diu
hành khac vi pham nghia vi, trách nhim trung thirc và can tr9ng, không hoàn thành
nghia vçi cüa minh vOi sir mn can và näng lirc chuyen mon së phãi chju trách nhim ye
nhUng thit hi do hành vi vi phm cüa mInh gay ra.
2. Bôi thithng.
COng ty s bi thuing cho nhng ngui dà, dang và có nguy c trO thành mt ben
lien quan trong các vi khiêu ni, kin, khOi to (bao gôm các vi vic dan sir, hành chinh
và không phái là các vi kin do Cong ty là ngi.thi khOi kin) neu ngui dO dã hoc dang
là thành viên Hi dông quán trj, can b diêu hành, than viên hoc là di din ducc Cong
ty u' quyen hotc ngi.thi dO dã hoc dang lam theo yeu câu cUa Cong ty vOi tu each thành
vien Hôi dOng quãn tr, can b diêu hành, nhân viên hoc di din theo ur quyên cüa
Cong ty vOi dieu kin ngithi dO dà hành dng trung thirc, can trQng, mn can vj iqi Ich
hoc khOng mâu thuãnvOi Içi Ich cüa Cong ty, trên c sO tuân thu lut pháp và không cO
bang chimg xác nhn rang ngu&i dO dä vi phm nhng trách thim cüa mInh.
Khi thrc hin chi1rc nang, thim viihoc thrc thi các cOng vic theo üy quyên cüa
Cong ty, thành viên Hi dông quãn trj, Kiêm soát viên, can b dieu hành khác, nhân vien
hoc là dai din theo üy quyên cüa Cong ty dugc Cong ty bOi thuOng khi trO thành mt
ben lien quan trong các vi khieu ni, kin, khOi to (trlr các vi kin do COng ty là nguOi
khOi kiin) trong các truOng hçip sau:
a) D hành dng trung th?c, cn trQng, mn can vi lçii ich vã khOng mãu thun vOi
li Ich cüa COng t
b) Tuâ hü 1ut pháp và không có bang chung xác then da khO. thu
. ch
nhim cüa ml

3. Chi phi bi thung bao gm các chi phi phát sinh (k cà phi thuê 1ut su), chi
phi phán quyêt, các khoãn tiën phat, cackhoãn phái thanh toán phát sinh trong thrc tê
hoc duçc coi là mrc hqp 1 khi giãi quyêt nhing vi vic nay trong khuôn khô 1ut pháp
cho phép. Cong ty CO the mua bão hiêm cho nhung ngu?i do dê tránh nhung trách thim
bôi thix?mg nêu trên.
CHUNG XII:
QUYEN TRA cU'u sO SACH VA HO S CONG TY
Diu 46. Quyên tra cfru s sách và hil so'
1. C dong phi thông có quyn tra ciru s sách và h so, cii th nhu sau:
a) C dông ph thông có quyn xem xét, tra ci.'ru và trIch 1iic thông tin v ten và
dja chi lien lac trong danh sách cô dOng cO quyên biêu quyêt; yêu câu süa dôi thông tin
không chinh xac cUa mInh; xem xét, tra cüu, trich 1iic hotc sao chiip Diêu 1 cong ty,
biên bàn h9p Di hOi dOng cô dông và nghj quyêt Dai hi dông Co dông;
b) C dong hoac nhOm c dOng sâ htru tr 05% tang sé, c phtn ph thông trâlên
cO quyn xem xét, tra cfru, trIch 1iic sO biên bàn và ngh quyêt, quyêt djnh cüa Hi dông
quàn trj, báo cáo tài chinh giüa näm và hang näm, báo cáo cüa Ban kiêm soát, hçip dông,
giao djch phãi thông qua Hi dOng quán trj và tài 1iu khác, trI tài lieu lien quan den bI
mat thuong mi, bI mat kinh doanh cña Cong ty.
2. Trumg hçp dii din duqc üy quyn cüa c dông và nhóm c dông yêu cu tra
ciru so sách và ho so thI phài kern theo giây üy quyên cUa cô dông và nhóm cô dông ma
nguii do di din hotc bàn sao cong chirng cüa giây üy quyên nay.
3. Thành viên Hi dng quàn trj, thành viên Ban kim soát, Giám dc và ngu?i
diêu hànhkhác cO quyên tra ciru so däng k cô dông cña Cong ty, danh sách cô dông, so
sách và ho so khác cüa Cong ty vi nhung mic dIch lien quan tâi chirc vii cüa mInh vâi
diêu kin các thông tin nay phãi duqc bão mat.
4. COng ty phãi liru giU Diu l nay và nh[tng bàn sira di b sung Diu l, GiAy
chIrng than däng k doanh nghip, các quy chë, các tài lieu chirng minh quyên s hUu tài
san, nghj quyêt Dai hi dông cO dOng và Hi dông quãn trj, biên bàn hp Di hi dOng cô
dOng va Hôi dông quãn trj, các báo cáo cüa Hi dOng quãn trj, các báo cáo cUa Ban kiém
soát, báo cáo tài chInh näm, sO sách kê toán Va các tài 1iu khác theo quy djnh cüa pháp
luat tai trii si chfnh hoac mt noi khác vâi diéu kin là các cô dOng và Co quan dang k
kinh doanh duçic thông báo ye dja diem luu tnt các tài lieu nay.
5. Diêu l Cong ty phài duçc cOng b trên trang thông tin din tir cüa COng ty.
CHUNG XIII:
NGIJO'I LAO DQNG, CONG DOAN VA CAC TO CHC
CHINH TR! - xA HQI TRONG CONG TY
Diêu 47. NgtrOi lao dng, Cong doàn và t chñ'c chInh trj - xã hi
1. Giám dôc Cong ty phái 1p k hoch d HDQT thông qua ye các vn d lien
quan den viac tun ding, cho ngu&i lao dng nghi vic, tiên luong, báo hiêm xa hi,
phUc lçii, kh; thuO'ng và kS' luat dôi vài ngthi lao dng va can b die anh Cong ty,
các van e ác theo quy dinh cüa pháp luât.
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2. TO chic Dãng Cong san Vit Nam trong Cong ty hoat dng theo Hiên pháp và
pháp li4t cüa rnrâc Cong hOa Xã hi Chü nghia Vit Nam và Diëu 1 Dâng Cong san Via Nam.
3. T chirc cong doàn, các t chirc chInh trj - xà hi khác trong Cong ty hot dng
theo Hiên pháp và pháp lut cüa nuOc Cong hOa Xã hi ChU nghia Vit Nam và diêu 1
cüa các to chirc do.
4. Cong ty có nghia v11 ton trong va không duqc can tth, gay khó khän trong vic
thành lap to chIrc chInh trj, t chirc chInh trj - xä hi tti Cong ty; không duçic can trâ, gay
khó khAn cho ngu?ñ lao dng tham gia hot dng trong các to chüc nay; to diêu kin cho
các to chüc trên hot dng dung chirc näng, nhim vi1 và diêu l cüa mInh.
CHI1ONG XIV:
PHAN PHOI Lçn NI1UN
Diêu 48. Phân phôi lçi nhuân
1. Lçri nhun truâc thu cüa Cong ty sau khi bü dâp l närn triràc (nu co) theo
quy djnh cña Lust thuê thu thp doanh nghip, trich qu Phát triên khoa hçc và cong
ngh (nu co) theo quy djnh, np thuê thu nhp doanh nghip và hoàn thành các nghia vu
tài chInh khác theo quy djnh cüa pháp lust phân con li duqc sfr d11ng niur sau:
a) Chia c tirc;
b) Trich 1p các qu theo quy djnh hin hành cüa pháp 1utt.
2. Mirc c the, hInh thhrc chi trá c the hang näm t1r lçii nhuan duçc gii:t 1i cüa
Cong ty và t l trjch ltp cãc qu5 do Dti hi dông cô dong quyêt djnh theo dê nghj cüa
HDQT.
Diu 49. Co tirc
1. Theo quyt djnh cha Dai hi dng c dông và theo quy djnh cha pháp luat, c
the së duc cong bô và ehi trã th lqi nhuân giü 1aj cña Cong ty nhung không duqc vuçit
qua mhrc HDQT dé nghj và duçc Di hOi dông cô dong thông qua.
2. HDQT có th quyêt djnh thanh toán t?m i:rng c tire gifra kS' nu xét thy vic
chi trá nay phü hçTp vài khá nãng sinh Ri cha Cong ty.
3. Cong ty khOng thanh toán lãi cho khoãn tin trâ c thrc hay khoán tin chi trá
lien quan tâi ma loai cO phiêu.
4. HDQT Co th dê nghj Dai hi dng c dOng thông qua vic thanh toán toàn b
hoac tirng phn cO ttTrc bang cô phân và HDQT là c quan thre thi nghj quyêt nay. Cong
ty eo th chi trá cô tire bang cO phân, trInh tr và thu tijc thrc hin chi trã cô tire bang cô
phân thirc hin theo quy djnh tui Lust doanh nghip và các van ban pháp 1ut lien quan.
5. Tru&ng hçrp c tirc hay nhng khoán tin khác lien quan tOi ma loai c phiu
duçxe chi trã bang tiên mat, Cong ty se phãi chi trá bang tiên dông Via Nam hoc thông
qua cáe ngân hang trên CG sâ các thông tin chi tiêt ye ngân hang do co dOng cung cap.
Tnthng hqp Cong ty da chuyên khoãn theo ding các thông tin chi tiêt ye ngân hang do cô
dOng cung cap ma cO dOng do không nhn duçic tiên, Cong ty không phái chju trách
thim ye khoân tiên COng ty chuyên cho cO dOng thu hung. Vic thanh toán cO tic dOi
vâi các cô phiêu niêm yêt/däng k giao djch tai S giao djch chirng khoán có the duçrc
tiên hành thông qua COng ty ching khoán hose Trung tam km k ching khoán Via Nam.
6. Can
•: quyt
Lust Doanh nghip, Lust Ching khoán, HDQT thông .
xác dnh m ngày cii the dê chôt danh sách cO dông. Can dr theo ngà
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clang k) vâi tu cách c dông hoc ngu?i sâhüu các chi.rng khoán khác duçic quyn nhn
cô ti'rc, lãi suât, phân phôi lqi nhun, nhn cô phiêu, nhn thông báo hoc tài lieu khác.
7. Các vn d khác lien quan dn phân phi 1çi nhun thirc hin theo quy djnh cüa
pháp lut.
CHU'(ING XV:
TA! KHOAN NGAN HANG, NAM TAI CHINH vA CHE DQ ICE TOAN
Diu 50. Tài khoãn ngân hang
1. Cong ty së ma tài khoàn tai các ngân hang Vit Nam hoc ti các ngân hang
nuâc ngoài duqc phép hot dng tai Vit Nam.
2. Theo sir chap thun truac cüa co quan có thm quyn, trong truang hgp cn
thiêt, Cong ty cO the m& tài khoãn ngân hang a ni.rac ngoài theo các quy djnh cüa pháp lust.
3. Cong ty së tin hành tAt câ các khoãn thanh toán và giao djch k toán thông qua các
tài khoán tin Vit Nam hoc ngoai t ti các ngân hang ma Cong ty ma tài khoãn.
Diu 51. Näm tài chInh
Nãm tài chInh cüa Cong ty bAt dAu tir ngày du tiên cña tháng Mt hang näm va
kêt thUc vào ngày thir 31 cüa thang Misai Hai cUng näm.
Diu52.Chdôktoán
1. Ch d k toán Cong ty sü diing là Ch d k toán Vit Nam (VAS) và ch d
kê toán doanh nghip phü hçrp theo quy djnh cüa pháp luât Vit Nam.
2. Cong ty 1p s sách k toán bAng ting Vit. Cong ty Se km giü h so k toán theo
loai hInh cüa các hot dng kinh doanh ma Cong ty tham gia. NhUng ho so nay phãi chInh
xác, cp nht, cO h thông và phãi dU dé chmg mirth và giãi trInh các giao djch cUa Cong ty.
3. Cong ty sü diring Dng Via Nam (hoc ngoi t tr do chuyn di trong truang
hp duc co quan Nba nuâc có thâm quyên chap thun) lam don vj tiên t dung trong k toán.
CH1X1NG XVI:
BAO CÁO TA! CHINH, BAO CÁO THU'NG NIEN VA TRACH NHIM
CONG BO THONG TIN
Diêu 53. Bão cáo tài chmnh hang näm, sáu tháng và hang qu
1.Cong ty phái 1p bàn báo cáo tài chInh hang näm theo quy dlnh cüa pháp lut va
phâi duc kiêm toán theo quy djnh ti Diêu 56 Diêu l nay; trong thai hn 90 ngày kê tir
khi kêt thüc mOi näm tài chinh, Cong ty phãi np báo cáo tài chInh hang näm da duçc
Dai hi dOng cO dông thông qua cho co quan thuê Co thâm quyên, U' ban chfrng khoán
Nha nuac, Si giao djch chirng khoán, co quan clang k kinh doanh và Tp doàn Cong
nghip Than - Khoáng san Via Nam.
2. Báo cáo tài chInh hang nãm phài bao gm báo cáo kt quáhoat dng san xuAt
kinh doanh phán ánh mt cách trung thirc và khách quan tInh hInh ye lAi và lô cüa Cong
ty trong nãm tài chInh và bang can dOi kê toán phán ánh ma cách trung thirc và khách
quan tInh hInh các hot dng cüa COng ty cho den thai diem 1p báo cáo, báo cáo km
chuyên tiên t v uyêt minh báo cáo tài chinh. Truang hqp Cong ty là ma cong ty mc,
ngoài báo cáo ài chinh näm, COng ty con phãi 1p bang can dOi kê toán tôn• is. ye tInh
hInh hot d . cüa Cong ty và các cong ty coiociiO
àocuOi
i nam tài Ci'
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3. Cong ty phãi 1p và cong b các Báo cáo tài chIah sáu tháng dä soát xét và Báo
cáo tài chinh qu (dôi vOi cong ty niêm yêt/công ty di chüng quy mô lan) theo các quy
dnh cüa Uy ban Chirng khoán Nhànuàc, S giao djch ch(rng khoán (dôi vri các cong ty
niêm yet) và np cho c quan thuê hüu quan và Ca quan däng k kinh doanh theo các
quy djnh cüa Lust doanh nghip và Tp doàn Cong nghip Than - Khoáng san Vit Nam.
4. Các Báo cáo tài chInh nãm duçc kim toán (bao gm kin cüa kim toán
vien), Bao cáo tài chinh sau tháng di.rçic soát xét và báo cáo tài chinh qu (doi vâi cong ty
niêm yet, cong ty dti chüng quy mô lan) phãi duçic cong bô trên trang thông tin din tir
cüa Cong ty
5. Các t chirc, cá nhân quan tam du duçic quyn sao chiip bàn báo cáo tài chinh
hang näm dà duc kiém toán, báo cáo sáu tháng và hang qu trong gi lam vic cüa
Cong ty, tai tri sa chInh cüa Cong ty và phãi trã mt mfrc phi h?p l cho vic sao chip.
Diêu 54. Báo cáo thtr?rng niên
Cong ty phãi 1p và cong b báo cáo thithng niên theo các quy djnh cüa pháp lust
ye chirng khoán, thj trithng chfrng khoán và cüa Tp doàn Cong nghip Than - Khoáng san
Vit Nam.
Diêu 55. Cong khai thông tin
Cong ty phãi 1p và cong b cOng khai thông tin theo quy djnh ti Diu 176 cüa
Lust doanh nghip và các quy djnh khác cña pháp 1ut cO lien quan.

CHIJYNG XVII:
KIEM TOAN CONG TY
Diu 56. Kiêm toán
1.Ti Di hi ding c dong thiRing niên së chi djIIh mtt cOng ty kim toán dc lip,
hotc thông qua danh sách các cong ty kiêm toán dc 1p va ñy quyên cho HDQT quyêt djnh
lira ch9n mt trong s các dan vj nay tiên hành các ho?t dng kiêm toán Cong ty cho näm tài
chInh tip theo dija trén nhtng diêu khoãn và dieu kin thoã thun vâi Hi dOng quàn tn.
Cong ty phâi chun bj và gài báo cáo tài chInh nãm cho cong ty kiêm toán dc 1p sau khi
kêt thüc näm tài chInh.
2. Cong ty kim toán dc 1p kim tra, xác nhn Va báo cáo v báo cáo tài chinh
näm phán ánh các khoán thu chi cüa Cong ty, 1p báo cáo kiêm toán và trInh báo cáo do
cho HDQT trong vông hai (02) tháng kê tr ngày kêt thüc nãm tài chInh.
3. Mt bàn sao cUa Báo cáo kim toán sê phài dugc gi'ri dInh kern vâi mi bàn báo
cáo kê toán hang näm cüa COng ty.
4. Kim toán viên thrc hin vic kirn toán Cong ty së duc phép tham dir mçi
cuc hp Di hi dong Co dong va duqc quyên nhn các thông bao và các thông tin khác
lien quan d • ) i hi dong cô dong ma mi co dong &rçic quyén nhn va diiçc phát biéu
kién ti i hi ye các van dê có lien quan den kiêm toán.
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CHU'ONG XVIII:
DAU CUA DOANH NGHIP
Diêu 57. Dâu cüa doanh nghip
1. Dâu bao gm dAu drnc lam tai ca sO khac dAu hoic du duOi hmnh thrc cht k
so theo quy djnh cUa pháp 1ut ye giao djch din ttr.
2. Hi dng quãn trj quyt djnh loai dAu, s hrqng, hInh thirc và ni dung d.0 cUa
Cong ty, chi nhánh, van phOng di din cüa Cong ty (neu co).
3. Hi dng quãn trj, Giám d& sir diing vâ quán 1' du theo quy djnh cüa pháp
luat hin hành.
CHUNG XIX:
GIAI THE CONG TY
Diu 58. Giái the Cong ty
1. Cong ty có th bj giãi th trong nhUng trir&ng hp sau:
a) Theo nghj quyt, quyt djnh cüa Di hi dng c dông;
b) Bj thu hi GiAy ching nhân dang k doanh nghip, tri'i truOng hçip Luat Quãn
1 thuê có quy djnh khác;
c) Các truOng hqp khác theo quy djnh cüa pháp luat.
2. Vic giãi the Cong ty truOc thi hn (k cã th?yi hn dä giahn) do Dti hi dng
cô dông quyêt djnh, HOi dông quân trj thirc hin. Quyêt djnh giãi the nay phãi duc thông
báo hoac phái duqc chap thuan bOi cc quan có thâm quyên (neu bat buc) theo quy djnh.
Diêu 59. Thanh 1y
1. It nht sáu (06) thang tri.rOc khi kt thñc thOi hn hot dng cüa Cong ty hoc
sau khi Co mt quyêt djnh giái the Cong ty, HDQT phái thành lap Ban thanh l gôm ba
(03) thành viên. Hai (02) thành viên trong do do Dai hi dông cô dông chi dnh và mt
(01) thành viên do HDQT chi djnh tr mt cOng ty kiëm toán dc lap. Ban thanh 1 së
chuân bj các quy chê hot dng cüa mInh. Các thânh viên cüa Ban thanh 1 cO the 1ra
chçn trong sO nhân viên Cong ty hoac chuyên gia dc lap. Tat cã các chi phi lien quan
den thanh l se ducic Cong ty u'u tiên thanh toán truOc các khoán nq khác cUa Cong ty.
2. Ban thanh l cO trách nhim báo cáo cho co quan dang k kinh doanh v ngày
ma Ban dugc thành lap và ngày bat dau hot dng trên thijc tê. Kê tii thai diem do, Ban
thanh 1 së thay mt Cong ty trong tat cã các cong vic lien quan den thanh l Cong ty
truOc tOa an và các co quan hanh chInh.
3. Tiên thu ducc tü viêc thanh 1 s ducic thanh toán theo thu ftr sau:
a) Các chi phi thanh l;
b) Tin lrning và chi phi bão him cho cong than viên;
c) Thu và các khoãn np cO tInh chat thuê ma Cong ty phái trá cho Nhà nuOc;
d) Các khoãn vay (nu cO);
d) Các oán nçi khác cUa COng ty;
e) S du cOn lai sau khi cia thanh toán mci khoãn nç t'r muc a dn d trên day së
duçic phâ' chia cho các cO dông. Các cô phán uu dai së uu tiên thanh an truOc.
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CHU'ONG XX:
GIAI QUYET TRANH CHAP NO! BQ
Diêu 60. Giãi quyt tranh chap ni b
1. Tru?ng hcp phát sinh tranh chp hay khiu nti có lien quan tâi hoat dng cüa
Cong ty hay tài quyn cüa các c dông phát sinh tr Diêu 1 hay tir bat cir quyên hotc
nghia vi do Lust Doanh nghip hay các lut khác hoc các quy djnh hành chinh quy
djnh, giüa:
a) C dông vâi Cong ty; hoc
b) C dông vth HDQT, Ban kim soát, Giám d6c Cong ty hay can b diu hành khác;
thI các ben lien quan se c gang giãi quyt tranh chap do thông qua thucing li.rqng
va hôa giâi. Trir truxng hcip tranh chap lien quantOi HDQT hay Chü tjch HDQT thI Chü
tjch Hi dông se chü trI vic giái quyêt tranh chap và së yêu câu tirng ben trInh bay cac
yeu tO th?c tin lien quan den tranh chap trong vOng mui lam (15) ngày lam vic kê tir
ngày tranh chap phát sinh. Trung hp tranh chap lien quantâi Hi dOng quán trj hay
Chü tjch Hi dông quãn tr, bat cfr ben nào cflng có the yëu câu Ban kiêm soát hoc mt
cci quan chirc nàng chuyên mon chi djnh mt chuyên gia dc 1p dê hành dng vâi tix
each là tr9ng tài cho qua trinh giãi quyêt tranh chap.
2. Tnthng hçp không dt duqe quyêt djnh hOa giâi trong vông sáu (06) tun tir khi
bat dâu qua trinh hOa giài hoc nêu quyêt djnh cña trung gian hOa giãi không &rc các
ben chap nhn, bat ci'r ben nào cUng cO the dua tranh chap do ra Tr9ng tài kinh tê hoc
TOa an kinh tê.
3. Các ben se tir chju chi phi cUa mInh có lien quan tOi thu tiic thi.rcing lucmg và
hOa giái. Các chi phi cüa tOa an së do tOa phán quyêt ben nào phãi chju.
CH1X1NG XXI:
DIEU KHOAN THI HANH
Diêu 61. Bô sung và sfra tlôi Diêu 1
1. Vic süa di, b sung Diu l nay phài duçic Di hi dng c dOng xem xét
quyêt djnh.
2. Trong tru?Yng hcip CO nhüng quy djnh cña pháp lut có lien quan dn hoit dng
cUa Cong ty chixa dirçc de cp trong bàn Diêu l nay hoc trong tnthng hçp cO nhtrng quy
dnh mâi cüa phãp lust khác vOi nhUng diêu khoãn trong Diêu i nay thi nhng quy djnh
cOa pháp 1ut do diwng nhiên duçic áp d1ing và dieu chinh hot dng cüa Cong ty.
Diêu 62. Hiêu hrc thi hành
1. Bàn Diu l nay gm XXI Chucing và 62 Diu, duçc Dii hi dng c dong
Cong ty cO phân Tin h9c, Cong ngh, MOi tnthng - Vinacomin nhât trI thông qua ngày 30
tháng 6 nãm 2021 tai Ha Ni và cüng chap thun hiu hc toàn van cüa Diêu l nay.
2. Diu lê ducic lap thành mui (10) bàn, cO giá trj nhu nhau, trong do:
- Näm (05) bàn dang k tai cci quan chInh quyn theo quy djnh cña U ban nhân
dan tinh, thành phi;
- Näm bàn luu trU ti Van phOng Cong ty.
3. Di u 1 nay là duy nht và chInh thirc cña Côg ty.
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4. Các bàn sao hoc trIch 1ic Diu i Cong ty phài có chtt k cüa Chü tjch Hi
dông quãn trj hoc It nhât 1/2 tong so thành viên Hi dong quàn trj mài có giá trj.
Ho ten, chfr k
CAC U VIE

u ãnh viên HBQT Công ty và Ngirôi dii din pháp 1ut Cong ty
TM. HQI BONG QUAN TR!
CHU TICH
CONG TV
CO'P N
TIN HOC,
MOI R d

Do Manh Dü

VINAC
Nguyn Thành Nam

uyn Van Hal
Ng.rôi dii d n pháp 1ut cüa Cong ty
GIAM DOC

D Manh Dung
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Phu Itic 1

Cong ty c phn Tin hoc, Cong nghe, MOI trung - Vinacomin

DANH SACH CO DONG SANG LiSP CONG TY cO PHAN
TIN HOC, CONG NGHE, MOI TRUONG - VINACOMIN

STT

Ho ten

Nonidangkyhokhu
thung trO

ChO

hièn tai
.

Dia chi: 226 L Dun, Phung Trung Phing - D6ng Da
- HaNOi
Tip dolrn COng nghiep
Than - Khoáng sn Viét Nam

S6 ngày non cap CMND doi vOn
S' Iuçmg
cá nhán, hoac giay chirng nhAn
CP s1 hUu
DKKD doi vOi td chirc

Ma s6 doanh nghip:
5700100256, ding k thay ddi
1n thcr 3, ngày 13/5/2019 ti SOn
K hoch và dáu tii Thành ph6
Ha NQi

Di din sOn
928.200 huu v6n Nhà
nuOnc

2

Dinh Thi Reo

S6 29 ngO AS Tp th DH Ngoi ngu 010525752
18 D3 - Tp th DH Ngoi ng
ngày 30/3/2006 ti
- phtrng Thanh Xuin Bc - Thanh - phung Thanh Xuin Bc - Thanh
Cong an Ha NQi
Xuin - Ha Ni
Xuin - Ha NOi

70.000

3

Nguyn Manh Diêp

S6 410 El Tap th Bach Khoa S6 410 El Tp th Bach Khoa Phuing Bach Khoa - Hal Ba Trung Phng Bach Khoa - Hai Ba Tnrng HàNQi
-HàNci

35.000

011360626 ngày 18/8/2003 tai
NOi
Cong

1.033.200

T6ng cong

Ha Ni gay 30 tháng 6 nãrn 202]
Dai dii theo pháp mat cila Cong ty
19

Mnh DUng

Ghichü

