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PHAN MO DAU
Diu i nay cüa Tng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phn (duài day gçi là "Tng
Cong ty") là

CG

sä pháp I cho mi ho?t dQng cUa Tng Cong ty. Diu l, các quy djnh cüa

Tng Cong ty, các Nghj quyt cOa Di hi Dng c dOng và I-Ii dng quãn trj nu dä duc
thông qua mt each h?p I phü hp vài pháp lu.t lien quan së là nhQng quy tc Va quy djnh
rang buOc d tin hành hot dng kinh doanh cãa Tng Cong ty.
Diu l nay dirçc Dii Hi Dng C Eông Tng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C
phn thông qua theo Nghj quy& s6: 16/DHDCD ngày 25 tháng 06 näm 2021.

I.

DINU NGHIA CAC THUJLT NGIY TRONG DIEU LE

Diêu 1. Giâi thIch thut ngfr
1. Trong Diu 1 nay, nhting thu.t ngU diri day së dtrçc hiu nhu sau:
a. "Vn diu 1' là tng giá trj mnh giá c phtn dã ban hoc di.rçic däng k' mua khi
thành Ip Cong ty c phn và quy djnh ti Diu 6 cUa Diu 1 nay.
b. "Vn có quyn biu quy&" là véin c ph.n, theo dO ngu&i s& htru có quyn biu
quy& v nhu'ng vn d thuc thm quyn quy& djnh cüa Dti hi dng c dông;
c. "Lut Doanh nghip" cO nghTa là Lut Doanh nghip s6: 59/20201QH14 duçrc
Quc hi thông qua ngày 17 tháng 06 nAm 2020.
d. "Ngày thành lap" là ngày Tng Cong ty &rçYc cAp Giy chCrng nhn dang k
doanh nghip.
e. "Nguäi diu hãnh doanh nghip" là Tng Giám d6c, Phó Tng Giám dc, Giám
Dc Diu Hành, K toán tnrOng trong Tng Cong ty duc Hi dng quãn trj phê chun.
f. "Nguii quãn l doanh nghip" là ngu?i quãn l' Tng cong ty, bao gm Chi tjch
Hi dng quãn trj, thành viên Hi dng quãn trj, Tng giám dc và các Ca nhân giU chi.rc
danh quãn l' khãc do Di hi dng c dOng hoc Hi dng quân trj phê chu.n.
g. 'NguOi có lien quan" là cá nhân hoc t cht'rc duc quy dnh ti Khoãn 23 Diu 4
Lut Doanh nghip và Khoán 46, Diu 4 Lu.t Chng khoán.
h. "Thai hn hot dng" là thai hn hot dng cOa Tng Cong ty dugc quy djnh ti
Diu 2 cCia Diu lé nay.
I.

"Vit Nam" là nu,O.c CQng hoà Xà hQi ChU nghia Vit Nam.
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j. "C dong" là Ca nhân, t chc sâ hflu It nhAt mt c phAn ca Tng cong ty.
k. "Lut Ching khoãn" CO nghTa là Lut chrng khoán s6: 54/2019/QH14 thrqc
Quc hi thông qua ngày 26 tháng 11 näm 2019.
2. Trong Diu l nay, các tham chiu tài mt hoc mt s quy djnh hoc van bàn
khác së bao gm Ca nh0ng sira di hoc van bàn thay th cháng.
3. Các tiêu d (chtrong, diu cOa Diu i nay) duçic si'r dung nhm thun tin cho
vic hiu ni dung và không ãnh huong tài ni dung cüa Diu l nay;
4. Các tr hoc thut ng d dirge djnh nghia trong Lut Doanh nghip (nu khong
mâu thun vOi ehO th hoc ngtr eánh) së cO nghia tircrng tir trong Diu 1 nay.
II. TEN, HtN}I THC, TRU S, CHI NHANH, VAN PHONG DI DIN,
B!A DIEM KINH DOANH, THOI HAN HOT BONG VA NG1fI DJ DIN
THEO PHAP LUIT CUA TONG CONG TY
Diu 2. Ten, hInh thrc, trig s&, chi nhánh, van phông di din, dja dim kinh
doanh và thbi hn hot dng cüa Tng Cong ty
1. TênTngCôngty
o Ten ting Vit: TONG CONG TV MAY NHA BE - CONG TV CO PHAN
o Ten ting Anh: NHABE GARMENT CORPORATION - JSC
o Tênvi&tt:NBC
o

Biu tLrçYng (logo):

NBC
NHABE CORPORATION

2. Tng COng ty là Cong ty c phn có ti.r each pháp nhân phü hqp vài pháp 1ut
hiên hành cüa Viët Nam.
3. Tr sâ dang k' cüa Tng Cong ty là:
o

Dia chi: S 4, Diring Bn nghé, PhirOng Tan Thun Dông, Qun 07,

Thành ph H Chi Minh.
o

Olén thoai: (028) 38720077- (028) 38729124

o

Fax: (028)38725107

o

E-mail: info@nhabe.com.vn

o

Website: http://nhabe.com.vn
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4. Tng Cong ty có th thành 1p chi nhánh và van phOng dai din tai dja bàn kinh
doanh d thijc hin các miic tiêu hoat dng cüa Tng Cong ty phi hçip vài nghj quy& cUa
Hi dng quãn trj và trong phm vi lu.t pháp cho phép.
5. Trr khi chm dirt hoat dng truó'c thai han theo Diu 57 cüa Diu l nay, thii han
hoat dng cüa Tng Cong ty Se bt du tr ngày thành 1p và là vô thOi han.
Biu 3. Ngtr?ri di din theo pháp 14t cüa Tong Cong ly
Tng cong ty Co 01 nguli dai din theo pháp lut là Tng giám d6c
Quyn han và nghia vii cUa ngi dai din theo pháp lut thijc hin theo Diu 13 cüa
Luat doanh nghip và các quyn, nghTa v khác theo quy djnh cüa pháp lut hin hãnh
III. MIJC TIEU, PHM VI KINH DOANH vA HOT BONG CUA TONG
CONG TY
Biêu 4. Mc tiêu hoat dng cüa Tang Cong ty
1. Ngành ngh kinh doanh cüa Tng Cong ty:
Tu do kinh doanh trong nhU'ng ngành, ngh ma lut không em.
2. Miie tiêu hoat dng eãa Tng Cong ty:
Tóng Cong ty dupe thành 1p d huy dng va scr dung v6n cO hiu qua trong vice
phát trin san xut kinh doanh v san phm may mac và các lTnh virc khãc nhm miic tiëu
thu lç nhun ti da; tao vice lam n djnh cho ngu'Oi lao dng; tang c tcre cho các c6 dông;
dong gop cho ngàn sách nhà nuOc va phát trin Tng Cong ty.
3. Bt k' mvc tiêu nào trong s nhting mic tiêu nay cn phài eó sir chip thu.n eCia
c quan quàn 1 thI Tng Cong ty chi có the th'e hin mie tiêu do sau khi duçc Ca quan co
thm quyen phê duyt.

Bieu 5. Pham vi kinh doanh và hott dng cüa Tong cong ty
1. Tng Cong ty dupe phép tien hành tht cã các hoat dng kinh doanh theo quy djnh
ca GiAy chCrng nhn dang k' kinh doanh và Dieu l nay, thông báo thay dei ni dung dang
k vo.i co quan dang k' kinh doanh va dà Cong be trên Ceng thông tin dang k' doanh nghip
quôc gia.
2. Teng Cong ty dupe phép 1p ke hoach, tien hành tht cã eáe hoat dng kinh doanh
nhcIng nganh nghe ma pháp luat khOng cAm.
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IV. VON DIEU L, CO PHAN, CO BONG SANG LP
Biu 6. Vn diu lê, ci phn, c dông sang 1p
I. V6n diu l cüa Tng Cong ty là 182.000.000.000 VND (Mtt trAm tam muoi hal
t dng Vit Nam)
Tng s vn diu l cüa Tang COng ty &rçic chia thành 18.200.000 c phn vài mnh
giá là 10.000 dng/c phn.
2. Tng Cong ty cO th thay di vn diu l khi dugc Di hi dng c dông thông
qua và phU hçp vOi các quy djnh cüa pháp lut.
3. Các c phn ca Tng Cong ty vao ngày thông qua Diu l nay là c phn ph
thOng. Các quyn va nghia vii kern theo c phtn &rçic quy djnh tti Diu 12, Diu 13 Diu l
nay.
4. Tng Cong ty cO th phát hành các loi c phn iru di khác sau khi cO s chip
thun cãa Di hi dng c dOng và phü hcrp vài các quy djnh cüa pháp lut.
5. C phn phê thông phài dtrçc uu tiên chào bàn cho các c clông hin hu theo t
l ti.rang Crng vi t' l sà hüu c phAn ph thông cüa hç trong Tang Cong ty, trr trLrng hp
Di hi dng c dông quy dlnh khác. Tng Cong ty phãi thông bAo vic chào bàn c phn,
trong thông báo phãi nêu rO s c phn duqc chào ban và thai hn dAng ky' mua phi hçp (ti
thiu hal rnt.ro'i ngày lam vic) d c dông cO th dang k mua. S c phn c dOng khOng
dang k' mua ht s do HQI dng quãn trj cüa Tng Cong ty quyt djnh. Hi dng quãn trj cO
th phân phi s6 c phn do cho các d6i tuvng theo các diu kin và cách th&c ma Hi dng
quán trj thy là phü hçp, nhi.rng khong di.rçic bàn st ci phn do theo các diu kin thun lçi
han so vOi nhüng diu kin dA chào bàn cho cac c dOng hin hüu, trt'r tri±ng hçxp Dai hOl
dng c dOng chip thuan khác hoc trong truOlig hgp c phn duçic bàn qua Sä Giao djch
Chüng khoán
6. Tng COng ty cO th rnua c phn do chmnh T6ng Cong ty dã phát hãnh (k Ca c
phn tru dAl hoàn 1i) theo nhüng each thi'rc duqc quy djnh trong Diu l nay và phap lut
hin hành. C6 ph&n ph thông do Tng COng ty mua li là c6 phiu qu và Hi dng quàn trj
CO th chào bàn theo nhüng cách thrc phU hqp vài quy djnh cUa Diu l nay va Lut Chtng
khoán Va van bàn htràng dn lien quan.
7. Tng Cong ty CO th phát hành các loi chüng khoán khác khi disgc Di hi dng
c dOng nht trI thông qua bang vAn bàn và ph hgp

vol

quy djnh cüa pháp lut v chirng

khoán Va thj trtr&ng chirng khoàn.
8. TOng Cong ty có th dung c6 phiu qu cUa T6ng Cong ty d phic
khen thuàng.
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viI

mic dIch

Diu 7. Chrng nhn c phiu
I. C dông cüa Tng Cong ty thrc cp chng chng nhn c phiu tuong (mg vâi
s c phAn Va 1oi c phn sc hüu.
2. C phiu là 1oi ch(mng khoán xác nhn quyn và lçi Ich hçip pháp cüa ngiii sâ
htu di vOl mt phn vn c phn eüa t6 chcrc phát hành. Ci phiu phãi cO dy dci cac ni
dung theo quy djnh ti khoãn 1 Diu 121 Lut Doanh nghip.
3. Trong thai hn 30 ngày k tir ngây np dy dü h s d nghj chuyn quyn sâ
hu c phn theo quy djnh cüa Tng Cong ty hoc trong thôi hn hal tháng (hoc cO th Iâu
hon theo diu khoán phát hành quy djnh) k tr ngày thanh toán dy dt1 tin mua ci phn
theo nhu quy dnh tai phuong an phát hành c phiu ccia Tng Cong ty, ngixYi sâ h&u s c
phn se di.rçrc cp chCrng nhn c6 phiu. Ngtrii sâ htru c phAn khOng phãi trã cho Tang
Cong ty chi phi in chi.'rng nhn c6 phiu hoc b&t k' mt khoãn phi gl.
4. Trising hçip c phiu bj mat, bj hüy hoti hotc bj hi.r hông duOi hinh th(rc khác thi
c dông duçic cong ty cp 1i c phiu theo d nghj ca c dông dO. D nghj cüa c dông
phái CO CC ni dung sau dày:
a) Thông tin v c phiu dà bj mat, bj hi.r hông hoc bj hUy hoi duà1 hinh th(rc khác;
b) Cam k& chju trách nhim v nhting tranh chp phát sinh tü. vic cp 1i c phiu mói.
Diu 8. Ch?ng chi ch(rng khoãn khäc
Ch(rng chi trãi phiu hoc các ch(rng chi chCmng khoán khác cCia Tng Cong ty (trr các
this chào bàn, cãc ch(mng chi tm thi va các tài Iiu ttrang tir), Se dlr9c phát hành cO du và
chti k' mu cCia dui din theo pháp 1ut cCia Tng Cong ty, tth truOng hçp ma các diu khoãn
va diu kin phát hành quy dnh khác.
Diu 9. Chuyn nhuçng c phn
1. TAt câ cac c phn du CO th dirçc tir do chuyn nhuçing trfr khi Diu I nay và
pháp 1ut cO quy djnh khác. C phiu niêm yt trên Si Giao djch Ch(mng khoán së dtrçc
chuyn nhisçing theo các quy djnh ca pháp 1ut v ch(rng khoán và thj tru1ng ch(mng khoán
cUa Sä Giao dch Ch(rng khoán
2. C phAn chtra duçic thanh toán dty di khOng duc chuyn nhtrçng và hisO'ng các
quyn Içi lien quan nhu quyn nhn c t(rc, quyn nhn c phiu phát hánh d tang v6n c
phn t& ngun vein chü si h0u, quyn mua cei phiu mói chào bàn và các quyn Içi khác theo
quy dnh cCia pháp lust.

Diu 10. Thu hi c phãn
1. Trtiông hçip c dong khong thanh toán dy dü vã dCing hn s6 tin phái trã mua
phiu, Hi dng quãn trl thông báo và cO quyn yêu cu c dông dO thanh toán s6 tin cOn
1i cxng vOi lâi sut trên khoãn tin do Va nhüng chi phi phát sinh do vic không thanh toán
d&y dU gay ra cho Tng Cong ty theo quy djnh.
2. Thông báo thanh toán nêu trên phài ghi rO thxi hn thanh toán mcci (ti thiu là
bay ngày k tCr ngày gcri thông báo), dja dim thanh toán và thông báo phãi ghi rO tnxOng
hçip không thanh toán theo dCing yêu c.u, s c phn chua thanh toán h& së bj thu hi.
3. Tru0ng hçp các yêu cu trong thông báo nêu trén không duqc thrc hin, truàc
khi thanh toán dy di tt cà cac khoàn phài np, các khoãn lài va các chi phi lien quan, Hi
dng quàn trj cO quyn thu hi s c phn do. Hi dng quãn trj có th chip nhn vic giao
np cac c phn bj thu hi theo quy djnh ti các Khoãn 4, 5 và 6 và trong các truO'ng hp
khác dupe quy djnh ti Diu l nay.
4. C phAn b thu hi &rçic coi là cac c phn duçc quyn chào ban quy djnh ti
khoãn 3 Diu 112 Lut Doanh nghip. Hi dng quãn tr CO th trire tip hoe Uy quyn bàn,
tái phân phi theo nhithg diu kin va each thrc ma Hi dng quãn trj thty là phü hgp.
5. C dông n&m giü' c phAn bj thu hi së phãi tr bô tu each c dông di vâi nhtthg
c phn do, nhung vn phai thanh toán tht ca cac khoàn tin cO lien quan cong vâi tin lai
theo t' l (không qua li suit cho vay kS' hn 12 tháng ccia Ngân hang có rncrc lai suAt tót
nht CO lçii nht cho e dông) vào thai dim thu hi theo quyt djnh cOa Hi dng quãn trj ké
tr ngày thu hi cho dn ngày thçrc hin thanh toán. HQi dng quàn trj cO toàn quyn quy&
djnh vic cng ch thanh toán toàn b giá trj c phiu vào thai dim thu hi hoc cO th
min giâm thanh toán mQt phn hoc toàn b s6 tin dO.
6. Thông báo thu hi së duçic giri dn nguOi nm gia c phAn bj thu hi truàc thai
dirn thu hi. Vic thu hi vn có hiu 1irc k cà trong truOng hpp CO sai sot hoc bt cn
trong vic gcri thông bão.
v. ca CAU TO CHI5C, QUAN Tifi

vA KIEM SOAT

Diêu 11. Co cãu t chfrc, quail trj, và kim soát
Ca cu t chi'rc quàn l, quãn trj cUa Ting Cong ty bao gm:
a. Di hi dng c dông;
b. Hi dcng quãn tn;
c. Ban kim soát.
d. TngGiamdc;
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VI. CO BONG VA DI HQI BONG CO BONG
Biu 12. Quyn cüa c dông
1. C dOng ph6 thông có các quyn sau:
a. Tham dir, phát biu trong cuc h9p Di hi dng c dong và thirc hin quyn biu
quyt trrc tip hoc thông qua ngtxi di din theo üy quyn hoc hinh thirc khãc do Diu 1
cong ty, phãp 1ut quy djnh. Mi c6 phn ph thông có mOt phiu biu quy&;
b. Nhn c tCrc vdi mtrc theo quy& djnh cüa Di hi dng C6 dông;
c. Uu tiên mua c6 phAn mcci tixung üng vOi t I sä httu C6 phn ph6 thông cüa t&ng
C6 dông trong T6ng Cong ty;
d. T do chuyn nhuçing C6 phn cüa mInh cho ngithi khác, trr trir?mg hqp quy djnh
ti khoãn 3 Diu 120, khoãn 1 Diu 127 Lut Doanh nghip và quy djnh khác cCia pháp 1u.t
cO lien quan;
e. Xern xét, tra cru va trIch !iic các thông tin v ten vã dja chi lien lc trong Danh
sách c6 dong có quyn biu quy& va yêu cAu sCra d6i các thông tin khOng chInh xac cüa
minh;
f. Xem xét, tra ct'ru, trIch 1iic hoc sao chyp Diu l cOng ty, biên ban hp Di hi
d6ng C6 dong Va nghj quyt Di hi d6ng C6 dông;
g. Khi Cong ty giãi th hoc phá san, drc nhn mt phAn tài san con li tirong (mg
vài t')'' 1 s htu c6 phn ti Cong ty;
h. Yêu cu T6ng cong ty rnua lai c6 phAn trong các truOng hçrp quy djnh ti Diu
132 cüa Lut Doanh nghip;
i. Di.rqc d61 xr bInh dâng. Mi c6 phAn cüa cilng mQt loi du to cho c6 dông s
htu các quyn, nghia vii Va lqi Ich ngang nhau. Tnrng hçip Cong ty CO cãc loi c6 phn uu
di, các quyn va nghia vy gn lin vói các loi c6 phn uu di phãi dirçc Di hi d6ng c6
dông thông qua vã cong b dy dci cho c6 dông;
j.

Dmc tip can dÀy dci thông tin djnh k' và thông tin bAt thurng do Cong ty cOng

b6 theo quy djnh ccia pháp !ut;
k. Dimçc bão v các quyn, lçii Ich hp pháp ccia minh; dè nghj dInh chi, hUy bô nghj
quyt, quyt djnh ccia Dai hi dng C6 dông, Hi d6ng quan trj theo quy djnh ccia Lut
Doanh nghip;
1. Các quyn khác theo quy dlnh ccia Diu l nay và pháp 1ut.
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2. C dong hoc nhóm c dông n&m gilt tr 05% tang s c phn ph thông tr& len

Co CáC quyên sau:
a. Yêu cu Hi dng quàn trj thirc hin vic triu t.p hpp Dti hi dèng c dông theo
các quy djnh ti khoàn 3 Diu 115 và Diu 140 Lut Doanh nghip;
b. Xem xét, tra ciru, trIch lc s biên bàn và nghj quyt, quyt djnh cia Hi dng
quàn trj, báo cáo tài chInh gitra näm và hang näm, báo cáo ccia Ban kim soát, h9'p dng,
giao djch phài thông qua Hi dng quãn trj và tài lieu khác, trlr tài 1iu lien quan dn bI mt
thuo'ng mi, bI mt kinh doanh cüa Tng cong ty;
c. Yêu cu Ban kim soát kim tra t&ng vn d cii th lien quan den quán 1, diu
hành hot dng cüa Tng cong ty khi xét th.y cn thit. Yêu cu phãi b&ng van bàn và phái
bao gm các ni dung sau day: h9, ten, dja chi lien lac, qu6c tjch, s6 giy t pháp 1' cta Ca
nhân di vOi c dông là cá nhân; ten, ma s doanh nghip hoc s6 giy t pháp l' ct'ia t
chi'rc, dja chi trV sO chinh d6i voi c dOng là t chcrc; s luçng c phAn và thOi dim dang k'
c phn cia ti1ng c dông, tng s c phn eCia cà nhóm c dOng và t I sâ hltu trong tng
s c phn cUa Tng cong ty; vn d cAn kim tra, miic dIch kim tra;
d. Kin nghj vn d dua vao chuang trInh hpp Di hi dng c dông. Kin nghj phãi
bAng van bàn và duçic glti dn Cong ty chm nhAt là 05 ngày lam vic truóc ngày khai mc.
Kin nghj phãi ghi rO ten c dông, dja chi lien lc, quc tjch, s The can ciâc cong dan,
GiAy chCrng minh nhân dan, H chiu, hoac chcrng thirc các nhân hqp pháp khác di vói c
dông là cá nhân; ten, ma s doanh nghip hoc s quyt djnh thành !p, dja chi trV s chInh
di vi c dOng là t chirc; s6 hrçng tlrng Ioi c phAn cOa c dOng; vAn d kiAn nghj dua
vào chuoiig trInh hop;
e. Các quyn khác theo quy djnh cOa pháp lust và Diu l nay.
3. C dông hoc nhOm c dông s0 hlYu tir 10% thng s c phAn ph& thông trO len Co
quyn d cCr nguOi vào Hi dng quãn tn, Ban kiAm soát. Vic d cCr nguO'i vào Hi dèng
quàn trj và Ban kim soát thic hin nhir sau:
a) Các c dông ph thông hop thành nhOm d dA cCr ngu'Oi vào Hi dng quán trl và
Ban kim soát phãi thông báo v vic h9p nhóm cho cac c dông dir hp blAt truóc khi khai
mic Di hi dng c dong;
b) Can ccr s lugng thành viên Hi dAng quãn trj vá Ban kiAm soát, ci dông hoc
nhOm c dông quy djnh ti khoàn nay di.rçic quyAn dA ccr mt hoc mOt sA nguOi theo quyAt
dnh ca Di hi dèng c dông lam Crng cci viên Hi dng quân trj và Ban kiAm soát.
Trung hap sA ü'ng cci viën duçic cA döng hoc nhóm c dOng dA cci thAp hon s Crng cci
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vien ma h9 duqc quyn d ccr theo quy& djnh cüa Di hi dng c dong thI s6 crng ccr viên
con 1i do Hi dng quãn trj, Ban kim soát và các c dong khác d ccr theo quy djnh ti
Diu 25 và Diu 37 Diu lé nay
Diu 13. Nghia vi cüa ci dong
C dong ph6 thông có nghia v sau:
1. Thanh toán d vã dCing thii hn s6 c phn cam kt mua.
2. Khong &rçc ri.'it vn dâ gOp bang c phAn ph6 thông ra khôi Tng Cong ty du'Oi
moi hInh thrc, trü trirng hqp dixçic Tng Cong ty hoc ngixi khác mua 1i c phn. TnrOng
hqp CO c6 dông rat mt phAn hoc toàn b vn c phAn dâ gOp trãi vài quy djnh ti khoãn
nay thi c dông dO va ngithi Co Içii ich lien quan trong Cong ty phãi ciing lien dài chju trách
nhim v cac khoãn nç Va nghia vv tài san khác cCia Cong ty trong phm vi giá trj c ph&n dà
bj rit và các thit hi xãy ra.
3. Tuân thu Diu l Tng Cong ty Va CC quy ch ccia Tng Cong ty;
4. Chap hành nghj quyt, quy& dlnh cüa Di hi dng c dông, Hi dng quán trj;

5. Báo mt các thông tin thrçic Tng Cong ty cung cp theo quy djnh ti Diu 1
Tng cong ty Va phãp lut; chi si'r diving thông tin dxçic cung cAp d thirc hin và bão v
quyn và Igi Ich hgp pháp cia minh; nghiem cAm phát tan hoc sao, gcri thông tin dugc Tng
COng ty cung cAp cho t chirc, cá nhãn khác.
6. Tham di cuc h9p Di hi dng c dông và thirc hin quyn biu quy& thông
qua các hinh th(rc sau:
a) Tham dr và biu quyt trirc tip ti cuc hçp;
b) liJy quyn cho eá nhân, t ch(rc khác tham dr vã biu quyt ti cuc hçp;
c) Tham dij và biu quyt thông qua hi ngh trirc tuyn, hO phiu din tcr hoc hinh
thCrc diên tCr khác;
d) GCri phiu biu quyt dn cuc hp thông qua thu, fax, thu din tr;
7. Chju trách nhim Ca nhãn khi nhân danh Tng Cong ty duOi mçi hInh thCrc d
thrc hin mt trong các hành vi sau day:
a) Vi phm pháp lust;
b) TiAn hành kinh doanh và các giao dlch khác dA tu igi hoc phic vi Igi ich cüa th
chCrc, Ca nhân khác;
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c) Thanh toán các khoân nçc chua dn hn truó'c các rii ro tài chInh di vci Tóng
Cong ty.
8. Hoàn thành các nghia vti khác theo quy dnh cüa pháp 1u.t hin hành;
Biu 14. Di hi dng c clông
1. Di hi dng c dong gm tt cà c dông có quyn biu quyt, là co quan quyt
dnh cao nh.t eCia Ttng Cong ty. Di hi c1ng cèi dông hQp thuOng niên mi näm mt Ian Va
trong thai hn bn (04) tháng, k tr ngày kt thüc nãm tài chinh. Hi dng quàn trj quy&
djnh gia hrn hp Dti hi dng c dong thuing niên trong trirOng hçp c.n thit, nhung không
qua 06 tháng k tir ngày kt thOc näm tài chInh. Ngoai cuc hp thtxäng niên, Di hi dng
c dong cO th h9p bt thuOng. Dja dim hçp Di hOi dng c dông dixqc xác djnh là no'i chü
t9a tham dr h9p và phãi trên lnh th Vit Nam.
2. HÔi dng quãn trl t chic triu t.p h9p Dti hi dng c dông thung niên và 1a
ch9n dja dirn phü h9p. Dal hOi dng c dông thung nién quyt djnh nhtrng v.n d theo quy
djnh cüa pháp Iut và Diu I Tng cong ty, dtc bit thông qua các báo cáo tài chInh näm
duuc kirn toán. TruOng hçp Báo cáo kim toán báo cáo tài chinh näm cüa Cong ty có các
khoàn ngoi trr tr9ng yu, ' kin kim toán trái nguçic hoc tr ch6i, Tng Cong ty phái mi
di din t cht'rc kim toán duc chAp thun thirc hin kim toán báo cáo tài chInh cüa Tng
Cong ty dr hp Di hi dng c dOng thixmg niên và dti din t ch(rc kim toán &rgc chAp
thun nu trên cO trách nhim tham dir h9p Di hi dng c6 dông thumg niên cUa Tng
Côngty.
3. Hi dng quán trj phal triu tp h9p Di hi dng c dông bAt thuOng trong các
truO'ng hgp sau:
a. HOi dng quãn trj xét thAy cn thi& vI li Ich ccia Tng Cong ty;
b. S lu9ng thành vien Hi dng quàn trj, Ban kim scat cOn Iai It hon s lu'çng
thành viên ti thiu theo quy djnh cüa pháp lut;
c. Theo yeu cAu cOa c dông hoc nhOm c6 dong quy djnh ti khoãn 2 Diu 115 cüa
Lut Doanh nghip; yêu cAu triu tp h9p Di hi dng c clOng phãi duçc th hin b.ng van
bàn, trong do nêu rO l2 do và mvc dIch cuc hçp, eO dO chU k' cOa các c dông lien quan
hoc van bàn yêu cAu ducc 1p thành nhiu bàn và tp hçp dO chU k cOa các c dông có lien
quan;
d. Theo yêu CAU cOa Ban kirn soát;
e. Các trirng hp khác theo quy djnh cOa pháp 1ut vá Diu 1 Tng Cong ty.
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4. Triu tp hçp Dti hi c1ng c dong bt thtr&ng
a. Hi dng quãn trj phãi triu tp h9p Di hQi dng c dong trong thOi hn 30 (ba
mirai) ngãy k ti1 ngày s6 thãnh viên Hi dng quãn trj cOn 1i nhtr quy dnh tti dirn b
Khoãn 3 diu nay ho.c nhn duçic yêu cu quy djnh ti dim c và dim d khoãn 3 Diu nay.
b. Truing hçp Hi ding quán trj không triu tp hp Dai hi dng c dông theo quy
djnh ti dirn a khoãn 4 Diu nay thI trong thOi hn ba muai ngày tip theo, Ban kim soát
phãi thay th Hi dng quán trj triu tp h9p 1Ei hi dng c dong theo quy djnh Khoán 3
Diu HO Lu.t Doanh nghip.
c. TruOng hçp Ban kim soát không triu tp hp Dui hi ding c dông theo quy
dinh ti dirn b Khoãn 4 Diu nay thi trong thai hn ba muoi ngày tip theo, c dong hoc
nhóm c dông quy djnh ti dim c Khoãn 3 Diu nay có quyn yêu cu di din Cong ty
triu tp hp Di hi dng c dong theo quy djnh ti khoãn 4 Diu 140 Lust Doanh nghip;
d. Trong tru0ng hp nay, c dong hoc nhOm c dong triu tp hçp Di hi dng c
dong có th d nghj Ca quan dang k' kinh doanh giám sat trinh ty, thO tyc triu tip, tin
hành hp va ra quy& dnh cüa Di hOi dng c dong. Tt Ca chi phi cho vic triu tp và tin
hãnh hop Di hi dng c dong dtrçc Tng Cong ty hoàn 1i. Chi phi nay khong bao gm
nhUng chi phi do c dông chi tiêu khi tham dr cuc hp Di hi dng c dông, k Ca chi phi
an Ova di 1i.
e. Thu tyc d t chirc hp Di hi dng c dông theo quy djnh ti khoãn 5 Diu 140
Luit Doanh nghip.
Diu 15. Quyn

va nghia viii cüa 1i hi dông c dông

1. Dai hi dng c dong cO quyn và nghia vy sau:
a. Thông qua djnh huâng phát trin cüa T6ng Cong ty;
b. Quyt djnh 1oi c phn và tng s6 c phn cCia trng 1oi dtxçc quyn chào ban;
quyt djnh muc cë tüc hang nam cüa ti'rng 1oi c phân;
c. Bu, min nhiiii, bãi nhim thành viên Hi dng quãn trj, thânh viên Ban kim
soát;
d. Quyt djnh d.0 tu hoc ban s tài san có giá trj tr 35% tng giá trj tài san tr len
dugc ghi trong báo cáo tai chinh gn nht cia Tng Cong ty
e. Quyt djnh scra di, b sung Diu 1 Tng cong ty;
f. Thông qua báo cáo tài chinh hang näm;
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g. Quyt djnh mua lti trên 10% t6ng s6 c6 phAn dA ban cüa mi 1oi;
h. Xem xét,

xfr

l vi phm cüa thãnh viên Hi dng quãn trj, thãnh viên Ban kim

soát gay thit hi cho Tng Cong ty va c dong Tng Cong ty;
i. Quyt djnh t chrc 1i, giái th Tng Cong ty;
j.

Quyt djnh ngân sách hoc tang m(rc thi lao, thng và 1çi Ich khác cho Hi

ding quãn tr, Ban kim soát;
k. Phê duyt, b sung, diu chinh Quy ch quân tr ni b; Quy ch hot dng Hi
dng quãn trj, Ban kim soát;
1. Phé duyt danh sách cOng ty kim toán dirçic chp thun; quy& djnh cOng ty kim
toán duoc chap thun thrc hin kim tra hot dng cüa Tng Cong ty, bãi min kim toán
vién duqc chap thun khi xét thy cAn thit;
m. Quyn vâ nghia vii khác theo quy djnh pháp Iut
2. Cuc h9p Di hi dng c dông thuOng niên vã bAt thtrong thông qua nghj quyêt
bang each biu quy& hoc lAy ' kin b&ng van ban v các vAn d sau:
a. K hoch kinh doanh hang näm cta Tng Cong ty;
b. Báo cáo tãi chInh hang näm

cia

dt.rçic kim toán;

c. Báo cáo cüa Hi dng quãn trj v quãn trj va k& qua hot dng cüa H dng
quãn trj Va trng thành vin Hi dng quán trj;
d. Báo cáo ccia Ban kim soát v k& qua kinh doanh cüa Tng Cong ty, k& qua hot
dQng eCia Hi dng quãn trl, Tang giám d6c;
e. Báo cáo ti dánh giá kt qua hot dng cUa Ban kim soát vâ thành viên Ban kim
soát;
f. M(rc c tCrc thanh toán hang näm cho mi Ioi c phAn phCi hqp vói Lust Doanh
nghip vã các quyn gân Iin vâi Ioi c phAn do. Mcrc c tCrc nay khOng cao hGn mire ma
Hi dng quán trj d nghj sau khi d tham khão kin các c dong ti Di hi dng c dông;
g. S Itrcing thánh viên Hi dng quãn trj, Ban kim soát;
h. BAit, min nhim, bAi nhiêm thành viên Hi dng quãn trj, thành viên Ban kim
soát;
i. Quyt djnh ngân sách hoc tng m(rc thCi lao, thuàng và li ich khác di vài Hi
dng quán trj, Ban kim soát;
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j.

Phê duyt danh sách cong ty kim toán drçc chap thutn; quy& djnh cong ty kim

toán duçc chp thun thixc hin kim tra cac hoit dng cOa Tng cong ty khi xét thAy cn
thi&;
k. B sung và sira di Diu I cong ty;
I. T chi.rc lai vã giãi th (thanh I) Tang Cong ty vã chi djnh nguäi thanh 1;
m. Quy& djnh du tix hoc ban s tài san có giá trj tü' 35% tng giá trj tài san tr len
du,çc ghi trong Báo cáo tài chInh gn nht cCia Tng Cong ty;
n. Quy& djnh mua 1i trén 10% tng s c phn d ban cOa mi 1oi;
o. Tng Cong ty k' k& hp dng, giao djch vói nhang d6i trc1ng thrcic quy djnh ti
khoàn 1 Diu 167 Lut Doanh nghip vOi giá tr b&ng hotc iOn han 35% tng giá tr tài san
cUa Tng COng ty du'ç'c ghi trong báo cáo tài chinh gAn nht;
p. Chp thun các giao djch quy djnh tui khoán 4 Diu 293 Nghj djnh s
155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 näm 2020 cüa Chinh phü quy djnh chi ti& thi hành mt
sé diu cCia Lut Chirng khoán;
q. Phê duyt Quy ch ni b v quãn trj cong ty, Quy ch hot dng Hi dng quàn
trj, Quy ch hoit dQng Ban kim soát;
r. Các vn d khác theo quy djnh cOa pháp 1ut và Diu l nay.
3. Tt Ca CC nghj quyt Va các vn d dã du,çrc thra vào chi.rcrng trinh hçp phái du'çic
dira ra thão lun Va biu quy& ti cuQc h9p Di hi dng c dong.
Diu 16. Uy quyn tham dir h9p Di hi dng Co dông
1. C dOng, nguOi di din theo Uy quyn cOa c dOng là t chcrc có th trçrc tip
tham dij h9p hoc Uy quyn cho môt hoäc môt s Ca nhân, t chcrc khác dir h9p hoc dir h9p
thông qua mQt trong cac hmnh thic quy djnh tai khoãn 3 iu 144 Lut Doanh nghip,
Tru'Ong hpp c doug là t chcrc sO hüu It nht 10% tng s6 c phAn phó thông có
quyn Oy quyn cho ti da ba (03) ngrOi dr hp Di hi dng c dOng.
Tru6ng hçrp có nhiu han mt ngu'Oi di din theo Uy quyn duçic c& thi phãi xác
djnh c th s6 c phn Va s phiu biu quyt cfua mi ngu?ii dai din. TruOng hçrp chO sO
hflu, thành viên, c dOng cOng ty khOng xác djnh phn vn gap, s c phn tuang ng cho
mi ngui di din theo Oy quyn, phn vn gop, s6 c phn s duçic chia du cho s6 lugng
nguOi di din theo y quyn.
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2. Vic u' quyn cho nguôi di din dr hçp Di hi dng c dong phãi 1p thành
van bàn theo mu cüa Tong Cong ty và phài có chü k2 theo quy d!nh sau day:
a. TruOng hp c dong cá nhân là ngui u' quyn thi phãi có chU k cüa c dông
do và nguOi dugc u5' quyn dir hçp;
b. TrtrOng hqp nguôi di din theo u' quyn cUa c dOng là t ch(rc là ngu1i u'
quyn thI phãi CO cht k' cia nguôi di din theo u' quyn, ngi.rOi di din theo pháp lut
cCia c dông, dOng du cta t ch(rc và cO chü k ngui duçc

quyn dir hop, So Iuçing

nguOi di din theo Oy quyn và t l c phn, phn v6n gOp ttrang rng mi nguOi di din
theo üy quyn.
c. Trong truông hçip khác thI phai cO chtl k ccia ngui di din theo pháp lust cüa
c dong và nguäi duçic u' quyn dir hçp.
NguOi duc u' quyn dir hçp Di hi dng c dong phãi np van bàn u' quyn truóc
khi vào phong hop.
3. Trung hqp lut sir thay mt cho ngui u quyn k' giy chi djnh di din, vic
chi djnh di din trong trirOng hgp nay chi duçc coi là cO hiu hrc nu giy chi djnh di din
do duçc xut trinh càng vO, i thu u' quyn cho lut sir hoc bàn sao hçp l cüa thu u' quyn
dO (nu truóc dO chua dang k vOi Tng Cong ty).
4. Trr tri.r&ng hp quy djnh ti khoãn 3 Diu 16, phiu biu quy& cüa nguOi du'c
u' quyn dir hp trong phrn vi duçic u' quyn vn CO hiu 1irc khi CO mt trong các trung
hp sau day:
a. Ngui u' quyn d ch&, bj hn ch nang lirc hành vi dan sir hoc bj m.t näng lirc
hành vi dan sr;
b. NguOi u quyn d hu' bO vic chi djnh u' quyn;
c. Ngui u' quyn d hu bO thAm quyn ca nguO thirc hin vic u quyn.
Diu khoãn nay së không áp dung trong trirOng hçrp Tng Cong ty nhn duçic thông
báo v mt trong các sir kin trên bn mu'cxi tam gRr triróc gi khai mc cuc hçp Di hi
dng c dOng hoac triràc khi cuc hp duçrc triu tp lai.
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Diu 17. Thay dôi các quyn
1. Vic thay c1i hoc hüy bO cae quyn dc bit gn lin vOi mt loi ci phn ru dài
CO hiu hrc khi dtrçic c dông di din ti 65% tang s6 phiu biu quyt trâ 1n cüa tt cà c
dông dij h9p thông qua. Nghi quy& Di hi dng c ông v ni dung lam thay di bt Içi
quyn va nghia vi cUa c dOng sà h1u ci phAn iru dâi chi thiçc thông qua nu thrçc s c
dong uu dài càng 1oi dir h9p sO h1tu tir 75% tng s c phn iru di 1oi dO tr len tan thành
hoc thrçrc các c dông iru dai cüng loii s& hUu tr 75% tng s c phn uu di loi do trr len
tan thành trong trtrOiîg hçrp thông qua nghj quyt dtrri hInh thIrc ly kin bang van bàn.
2. Vic t ch&c cuc hp cUa các c6 dông nam gitr mt loi c phn uu dài d thông
qua vic thay di quyn nêu trên chi co giá trj khi có ti thiu 02 c dong (hotc di din theo
üy quyn ci1a h) và nm giU ti thiu 1/3 giá trj mnh giá cta cãc c phn loi do dä phát
hành. Tnxng hgp không cO dü s6 di biu nht.r nêu trên thI cuOc hp dtrçrc t chcrc li trong
thii hrn 30 ngày tip theo Va nhung ngiri nam gifl c phAn thuc loi do (khong phit thuc
vâo s krng ngirôi và s6 c phn) CO mt trrc tip hoc thông qua dii din theo Uy quyên
du du,gc coi là dü s higng dti biu yêu cAu. Ti các cuc hop ccia c dông nm git c phn
iru dài nêu trên, nhting ngui nam git c phn thuc loi dO cO mt trirc tip hoc qua ngLri
di din cO th yêu cu bO phiu kIn. Mi ct phn cling loii CO quyn biu quyt ngang bang
nhati ti các cuc hp nêu trên.
3. ThCi tyc tin hành các cuc hçp riêng bit nhu v.y duc thijc hin tuong tir vOl các
quy djnh tii Diu 19, Diu 20 Va Diu 21 Diu l nay.
4. Tr& khi các diu khoãn phát hành c phn quy djnh khác, các quyn dac bit gan
lin vái các loii c phn có quyn Lru di di vol mt s hoc tht cá các vn d lien quan dn
vic phân phi lçi nhLIn ho1c tài san cUa Tng COng ty khong bi thay di khi Tang Cong ty
phát hânh them CáC c phin cling loi.
Diu 18. Triu tp h9p Di hi &Ing c dông, chirong trInh 1p, vä thông báo

1. Hi dng quãn trj triu tp hçp Di hi dng c dông thuOng niên và bt thu?ng.
Hi dng quãn trj triu tp hp Di hi dng c dông bt thuO'ng theo các tnthng hçrp quy
djnh ti khoãn 3 Diu 14 Diu 1 nay.
2. NgtrOi triu tp hp Di hi dng c dOng phãi thirc hin nhing cong vic sau
dày:
a. Chun bj danh sách c dông dü diu kiin tham gia và biu quyt ti cuc hop Di
hi dng c dOng. Danh sách c dông CO quyn dtr hçp Dai hi dng c dong duçc 1p
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khong qua 10 ngày truóc ngày gCri thông báo mi hçp Di hi ding c dông. Tng Cong ty
phãi cOng b thông tin v vic 1p danh sách c dông có quyn tham dir h9p Di hQi dng c
dông ti thiu 20 ngày trtrOc ngày dang k cuti cüng;
b. Chun bj chung trInh, nti dung di hi;
c. Chun bj tài lieu cho di hi;
d. Dr thão nghj quyt Di hi dng c dông theo ni dung dir kin cüa cuc hçp;
e. Xác djnh thai gian Va dja dim t chrc di hi;
f. Thông báo Va gri thông báo h9p Di hi dng c dong cho tht ca các c dông có
quyndirhçp.
g. Các cong viec khác phiic " di hi.
3. Thông báo môi h9p Di hi ding c dông &rcic gCri cho tht ca các c dông bang
phrcing tht'xc d bào dam dn &rçlc dja chi lien lc cila c dông, ding thai cong b trên trang
thông tin dien tCr cüa Tng Cong ty và Uy ban Chcrng khoán Nhà n.râc, S& giao djch chrng
khoán noi c phiu cüa T6ng Cong ty dang k' giao djch. Di vài các c dông chtra thirc hien
viec luu k' c phiu, thông báo hçp Di hi dng c dông Co th thrçic gcri cho c dông bang
each chuyn tn tay hoc gcri qua buu dien bang phuo'ng thcrc bâo dam tOi dja chi d dang k
ccia c dông, hoc tói dla chi do c dông do cung cp d phyc vy viec gcri thông tin. Trung
h9p c dông d thông báo cho Tng Cong ty bang van bàn v s fax hoc dja ehi thu dien tcr,
thông bão hçp Dai hi dng c dong Co th dugc gcri tài s6 fax hoc dja chi thi.r dien tcr do.
TrtrOng hçp ct dOng là ngt.r1i lam viec trong Tng Cong ty, thông báo có th dirng trong
phong bi dan kin gCri tn tay h9 ti nai lam viec. Nguäi trieu tp hçp Di hOi dng c dông
phài gCri thông báo mOi h9p dn tAt ca các c dông trong Danh sách c' dông có quyn dir
hçp chm nhAt 21 ngãy trtxOc ngày khai mc euc h9p (tInh tr ngày ma thông báo &rcrc gcri
hoãc chuyn di môt each hap Iê). Chuang trInh h9p Di hi dng c dông, các tài lieu lien
quan dn các vAn d s du'c biu quy& ti di hi di.rçc gcri cho các c dông hoc/và dang
trên trang thông tin dien tcr eCrn Tng Cong ty. Trong tri.rng hçp tài lieu không dLrçt gcri
kern thông báo h9p Di hi dng C6 dông, thông báo rni hçp phái nêu rö dung dn den
toàn b tài lieu h9p d cac c6 dOng có th tip can, bao gôrn:
a) ChuDng trmnh h9p, các tài lieu sci dyng trong cuc hçp;
b) Danh sách và thông tin chi tit cüa cáo tng viên trong tru&ng hgp bu thành viên
Hi d6ng quãn trl, thành vién Ban kirn soát;
c) Pliiu biu quyAt;
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d) Dir thão nghj quy& di vi tirng v.n d trong chuang trinh h9p.
4. C dông hotc nhórn c dông theo quy djnh ti khoán 2 Diu 12 Diu ! nay có
quyn kin nghj vn d &ra vào chtwng trInh h9p Di hi dng c dông. Kin nghj phài
bang van bàn và phãi ducc gui dn Cong ty ch.m nh.t 05 ngày lam vic truàc ngày khai
me cuc h9p. Kin nghj phãi ghi rO ten c dông, dla chi lien lac, quc tjch, s The can cu'Oc
cong dan, Giy chcrng minh nhân dan, H chiu, hotc chcrng thçrc các nhãn hçp pháp khác
di vOi c dông là cá nhân; ten, ma s doanh nghip hoic s quyt djnh thành lap, dja chi try
sO chinh di vOi c dông là t ch&c; s6 luçng tüng loi c ph&n cOa c dong; vn d kin
nghj dua vao chisong trinh hçp;
5. NguOi triu tp hpp Dai hi dng c dông có quyn t& chi nh&ng d xLIt lien
quan dn Khoàn 4 diu nay trong các truOng hcip sau:
a. Kin nghj duçc gCri dn khong dung quy djnh ti khoàn 4 diu nay;
b. Vào thOi dim d xut, c dong ho.c nhóm c dông khong nm giu dU tr 5% c
phAn ph thông trO len theo quy djnh ti khoãn 2 Diu 12 Diu i nay;
c. Vn d d xu.t không thuc phm vi thm quyn ccia cuc h9p Di hi dng Co
dông bàn bc và thông qua.
d. Cãc truOng hgp khác theo quy djnh cta phãp lut và Diu l nay.
6. NguOi triu tLp h9p Di hi dèng c dông phài chap nhn và dua kin nghj quy
dinh ti khoàn 4 Diu nay vào dir kin chuong trinh Va ni dung cutc hçp, trtr truOng hçp
quy djnh ti khoãn 5 Diu nay; kin nghj duçic chinh tht'rc b sung vào chwyng trInh và nôi
dung cuc h9p nu duçrc Di hi dng c dông chip thun.
7. Tru'Ong h9p tht Ca c dông di din 100% s c phn có quyn biu quyt trirc
tip tham dir hoc thông qua dai din duc u quyn tti Dti hi dng c dOng, nhtng nghj
quyêt duGc Dai hQi dng c dOng nhtt trI thông qua du duçvc col là hpp l k Ca trong
truOng hçip vic triu tp Di hi ding c dông không theo dóng thO tyc.
Diu 19. Các diu kiin tiên liành hQp Bi hi dlng c dông
1. CuQc hp Di hi dng c dông du,çc tin hành khi cO s c dông và nhting di
diên du, ic üy quyn dy h9p di din tren 50% tng s phiu biu quy&.
2. Tru'Ong hçip không co dU s lung di biu cAn thi& trong vOng ba muoi pht k
tr thOi dim An djnh khai mic di hôi, di hOi phãi dtrçic triu tp li trong vOng ba muoi
ngày k t& ngày dy djnh t chuc Dai hi dng c dong IAn thu nhAt. Dai hi dAng c dOng
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triu tp l.n thi'r hai chi dirçc tin hành khi có thành viên tham dir là các c dông và nhttng
dai din duc u quyn dir hçp dai din cho It nht 33% tng s phiu biu quy&.
3. Truàng hp dal hOi 1n thcr hal khong dugc tin hành do khong có di s dal biu
cn thit trong vOng ba muol phit k tr thai dim n djnh khai mac dal hôi, Dai hi dng c
dong ln thr ba cO th du9c triu tp trong vông hai muoi ngãy k tr ngày dir djnh tin hành
dai hôi 1n hal, và trong truông hçp nay di hOi duc tin hành khong phii thuc vào s
krçmg c dong hay dai din u' quyn tham dr va duçic coi là hçp l và có quyn quy& djnh
tht ca cac vn d ma Dai hi dng c dông ln thu nht có th phê chuAn.
4. Theo d nghj Chü tQa cuQc h9p, Dti hti dng c dông cO quyn thay dê1 chuung
trInh hçp dà duc gCri kern theo thông báo mi h9p theo quy dlnh tai Diu 18.3 cQa Diu 1
nay.
Diêu 20. Th thirc tin hành hQp và biu quyt tal cuic hQp Dai hi dông c
dông
1. Truóc khi khai mac cuc h9p, Tng Cong ty phài tin hành thU tVc dàng k c
dông và phal thirc hin vic dang k cho dn khi các c dông cO quyn dy hçp cO rnt dang
k' ht theo trmnh tu snu:
a)

Khi tin hành dang k c dông, Tng Cong ty s cp cho ti'rng c dông hoc dai

din duçic u quyn Co quyn biu quy& mOt the biu quyt, trên do cO ghi s dng k, h9 Va
ten cUa c dông, h9 và ten di din duçic u' quyn Va s phiu biu quyt cUa c dông dO.
Dal hi dng c dông thào 1un va biu quy& theo trng vAn d trong ni dung chuoiig trinh
Vic biu quyt drn7c tin hành bang biu quyt tan thành, không tan thành và không Co '
kin. Khi tin hành biu quyt tai di hôi, s the tan thành nghj quyt dirçc thu truOc, so the
không tan thành nghj quy& du9c thu sau, cui cUng drn tng s phiu tan thành hoc không
tan thành d quy& djnh. Kt qua kim phiu du9c ChU tga cong b ngay truàc khi b mac
cuc h9p. Dai hi bu nhcrng nguOi chiu trách nhim kim phiu hoc giám sat kim phi&i
theo d nghj cUa ChU tça. S thành viên cUa ban kim phiu do Dal hi dng c dông quyt
dinh can

d nghj cUa ChU tça cuc h9p.

b) C dong, nguui dai din theo Uy quyn cUa c dông là t ch&c hoc ngu'ôi duc
Uy quyn dn dy h9p Dai hi dng c dông muon cO quyn dang k' ngay và sau do CO quyn
tham gia và biu quyt ngay tal dai hi. ChU toa khong cO trách nhim drng dai hOi dë cho
c dong dn muon dang k và hiu lyc cUa nhUig ni dung dà duçc biu quyêt truOc dO
không thay di.
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2. Vic bu chü toa, thu k' vã ban kim phiu duc quy djnh nhu sau:
a) Chü tjch Hi dng quãn trj lam chQ tpa hoc üy quyn cho thành viên Hi dng
quãn trj khác lam chü tpa cue hpp Di hti dng c dông do Hi dng quãn trj triu tap,
TrtxO'ng hap ChU tch Hi dng quãn trj v&ng mt ho.c tm thOi mt khã nang lam vic thi
các thành viên cOn 1i bu mOt ngui trong s hp lam chü tpa cuc hpp theo nguyen tc da
s& Trithng hgp khong bAu dupe ngui lam chU tpa, TruOng Ban kim soát diu hãnh d Di
hi dng c dông bu chü tpa cuc hpp trong s nhttng ngiräi dir hpp và ngu6i Co phiu bu
cao nht lam chü tpa cuc hpp;
b) Trr trung hgp quy djnh ti dim a khoãn nay, nguOi k)2 ten triu tp hpp Di hi
dng c dông diu hãnh d Di hi dng c dong b.0 chü tpa cuc hpp vã ngu?Yi Co so
phiu bu cao nht lam chci tpa cuc hpp;
c) Chü tpa ci mt hoc mt s ngu0i lam thu k cuc hpp;
d) Di hi dng c dông bu mt hoc mt s ngu&i vào ban kim phiu theo d
nghj cUa chü tpa cuc hpp.
3. Chiro'ng trmnh vâ ni dung cuc hpp phãi duçe Dti hi dng c dông thông qua
trong phiên khai mac. Chuong trInh phãi xác djnh rO vã chi ti& th&i gian di vói tt'rng vn d
trong ni dung chuang trinh hpp.
4. Chü tpa di hi CO quyn thirc hin các bin pháp cAn thi& và hqp l d diu hành
cuOc hpp Di hi dng c dông mt each cO trt ty, dóng theo chuung trInh d dupe thông
qua vã phãn ánh duge mong mun cUa da s6 nguOi dçr hpp.
a) B tn ch ngi ti dja dim hpp Di hQi dng c dông;
b) Bão dam an toãn cho mpi nguOi CO m.t ti cäc dla dim hop;
c) To diu kin cho c dông tham d (hoc tip tyc tham dir) di hi. Ngu&i triu
tap hpp Ei hi dng c dông cO toàn quyn thay di nhithg bin pháp nêu trên Va áp dyng
tAt cã cac bien pháp cAn thi&. Các bin pháp áp dyng cO th lã cAp giAy vào cira hotc scr
dyng nhUng hInh thOc 1ira chpn khác.
5. Di hi dng c dông thão lun va biu quyt theo tüng vAn d trong nOi dung
chuong trInh. Vic biu quy& dupe tin hành bAng bi&i quyt tan thành, không tan thanh vã
không có klAn. KAt qua kiAm phiAu dupe ehü tpa cong b ngay truóe khi bA me cuOc hpp.
6. C dông hoc nguOi duge i.iy quyn dir hpp dAn sau khi cue hpp dâ khai me vn
duçc dàng k' vã có quyn tharn gia biu quyt ngay sau khi dng k9; trong truOng hop nay,
hiu Iirc cUa nhQng ni dung d dupe biAu quyAt truOc dO không thay di.
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7. Nguii triêu tp hp hoc chü t9a cuc hop Di hi dng c6 dong có quyn sau
day:
a) Yêu cu tt cã ngui dir hçp chju sir kim tra hoc các bin pháp an ninh hp
pháp, hqp 1 khác;
b) Yêu cu co quan có thm quyn duy trI trot tir cuc hop; trVc xut nhcrng ngu'i
không tuân thu quyn diu hãnh cUa chU ta, c ' gay ri trt tix, ngàn can tin trin bmnh
thu0ng cCia cuc hp hoc khong tuân thu các yêu câu v kim tra an ninh ra khOi CUC hp
Dal hOi dng c dông.
8. ChCi ta Co quyên lioän cuc hp Di hi dng c dông dä CO dU s nguôi däng k
du' hop ti da khong qua 03 ngày lam vic k t1r ngày cuOc hop dir djnh khai m.c va chi duc
hon cuc hçp hoac thay di dja dim hp trong truäng hçp sau day:
a) Dja dim hp không cO du ch ngi thun tin cho tétt cã ngui dçr hop;
b) Phuong tin thông tin ti dja dim hp khong bão dam cho c dong dtj hp tham
gia, thão !utn Va biu quyt;
c) CO ngixi d hp can trâ, gay ri tr.t tir, CO nguy cy lam cho CUC hp khong &rçYc
tin hành mt each cong bang và hçip pháp.
9. Trung hçp cht t9a hoãn hoc ttm dirng cuc hçp Di hi ding c dông trái vo,i
quy djnh tai khoãn 8 diu nay, Dai hQi dng c dOng bu mt nguii khác trong s nhu'ng
thành viên tharn dy d thay th chU t9a diu hành cuc hp cho dn lác kt thic; tat ca nghj
quyt duçrc thông qua ti cuc hp dO du Co hiu Ic thi hành.
10. Truông hp Tng Cong ty áp dtng Cong ngh hin di d t chcrc Di hi dng c
dông thông qua hp trrc tuyn, Tng Cong ty cO trách nhim dam bão da c dông tham dir,
biu quy& b&ng hInh thCrc bO phiu din tCr hoc hinh thü'c din tCr khác theo quy djnh tti
Diu 144 Lutt Doanh nghip vã khoãn 3 Diu 273 Nghj dlnh s 155/ND-CP ngày 31 tháng
12 näm 2020 cüa Chmnh phO quy djnh chi ti& thi hành mt s diu cüa Lut Ch(rng khoán.
Diu 21. Diu kin d Ngh quyt cila Di hi d1ng c dông du'qc thông qua
1. Nghj quy& v ni dung sau day duçc thông qua nu dirçic s6 c dOng dti din it
nhat 65% tng s6 phiu biu quy& cOa tat Ca c dOng dir hp tan thãnh, trr tru6ng hyp quy
dlnh tti cac khoân 3, 4 và 6 Diu 148 Lut Doanh nghip:
a) Loai c phAn va tng s c phan cOa tt'rng 1oi
b) Thay di ngânh ngh vâ lTnh vrc kinh doanh;
c) Thay di co cau t chuc, quàn I' cong ty;
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d) Dr an du ttx hoc bàn tài san có giá trj bang hoc 1n hon 35% tng giá trj tài
san du'çic ghi trong báo cáo tài chInh gAn nht cUa Tng cong ty;
e)

T chCrc 1i, giái th Tng cong ty;

f)

Gia hn hott dng Tng cong ty

2. Các nghj quy& khác dugc thông qua khi du'gc s c dOng di din trên 50% tng
s phiu biu quy& cOa tht ca c dông dr hp tan thành, trr trI.rng hcrp quy djnh ti khoãn 1
Diu nay và khoãn 3, 4 và 6 Diu 148 Luat Doanh nghip;
3. Các Nghj quy& Di hi dng c dông thr9c thông qua bang 100% tang s c
phn CO quyn biu quy& là hçip pháp và cO hiu lijc ngay ca khi trinh tix, thu tvc triu tp
h9p và thông qua nghj quyt dO vi phrn quy d!nh cia Lu.t Doanh nghip và Diu 1 cOng
ty.
Diu 22. Thm quyn Va th thüc ly kin cl dông bang van ban d thông
qua Nghj quyt cüa Di hi dng ci dông
Thrn quyn và th thcrc ly ' kin c dông bang van bàn dê thông qua nghj quyt ccia
Di hi dng c dOng duçt thirc hin theo quy djnh sau dày:
1. Hi dng quãn trj cO quyn thy )2 kin c dông b&ng van bàn d thông qua tht cã
cac vn d thuc th.m quyn quy& djnh càa Di hQi dng c dông b1t ci.'r lOc nào nu xét
th.y cn thi& vi lçii Ich ccia Tang Cong ty, bao gm Ca truOng hçip nhung nghj quyt duçc
thông qua bang hinh thrc biu quyt ti cuc hçp Dai hi dng c dong quy djnh ti Khoàn
2 diu 147 Lut doanh nghip;
a) SUa di, b sung ni dung cüa Diu l Tang cOng ty;
b) Phê duyt b sung, diu chinh quy ch ni b v quàn trj Tng cong ty, quy ch
hot dng cUa Hi dng quãn trj, quy ch hoit dng cUa Ban kim soát;
c) Dlnh huong phát trin Tng cOng ty;
d) Loti c phn và tng s c phn cUa trng loi;
e) BAu, min nhim, bài nhim thành viên Hi dng quán trj và Ban kim soát;
f) Quyt djnh du tu hoc bàn s6 tài san có giá trj t& 35% thng giá trj tài san trO len
duçrc ghi trong báo cáo tài chInh gn nhAt càa Tang cong ty;
g) Thông qua báo cáo tài chInh hang nAm;
h) T chüc li, giãi th cong ty.
i) Thay di nganh, ngh và linh vyc kinh doanh
j)

Thay di ca cu t chCrc quàn l' Tng cong ty
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k) Các vn d khác khi Hi dng quãn trj xét thy cn thit vi lçi Ich cüa Tang cong
ty
2. Hi dng quàn trj phãi chun bj phiu thy

kin, d1r tháo nghj quy& cüa Di hi

dng c dông, các tài lieu giài trInh dij thão nghj quyt và gCri dn tt cà c dông có quyn
biu quyt chm nht 10 ngày truó'c thO htn phãi gCri li phiu thy

kin. Yêu cAu và cách

kin và tài lieu kern theo duçc thirc hin theo quy djnh tti khoãn 3 Diu

thi.rc gCri phiu thy
18 Diu l nay.
3. Phiu thy

kin phãi cO các nOi dung chü yu sau day:

a. Ten, da clii try s6 chInh, s Va ngày cp Gthy chirng nhn däng k doanh nghip,
noi dang k' kinh doanh cüa Tng Cong ty;
b. Mic dIch thy

kin;

c. Hç, ten, dia chi lien lc, quc tjch, s gthy tO pháp ly cüa cá nhân di vói c dông

là Ca nhân; ten, rn s doanh nghip hoãc s gthy t pháp l' cüa t ch'rc, dja chi try sO chInh
di vói c dong là t chCrc hotc h9, ten, dla chi lien lc, quc tjch, s gthy tO pháp l' cüa cá
nhân di vói di din cüa c dông là t chCrc; s luçing c phn cüa tOng 1oi và s phiu
biu quy& cCia c dông;
d. Vn d cn thy ' kin d thông qua quyt djnh;
e. Phuo'ng an biu quyt bao gtrn tan thành, không tan thành và khong có kin di
vOl tOng vn d thy

kin;

f. ThOi hn phài gCri v Tng Cong ty phiu thy

kin dä duçc trã 101;

g. Ho, ten, chO k' cüa ChO tjch Hi dng quàn trj.
4. C dông cO th gOi phiu thy

kin dà trã lOi dn Tng cong ty bang hInh thirc

gui thu, fax hoc thu din tcr theo quy dnh sau day:
a) TrirOng hçp g&i thu, phiu thy y' kin dà dirgc trã 10i phãi cO ch k' cüa c dông
là cá nhân, cCia nguOi di din theo Uy quyn hoc ngu'Oi di din theo pháp lut cCia ct
dông là t chCrc. Phiu thy

kin gCri v cong ty phãi duc dyng trong phong bi dan kin và

khong ai du'çc quyn mO truOc khi kirn phiu;
b)

TrirOng hçrp gui fax hoac thu din tO, phiu thy

kin gcii v cong ty phài duçc

giti bI mt dn thOi dim kirn phthu;
c)

Các phiu thy

dung phiu thy

kin gCii v Tang cOng ty sau thOi hn dà xác dlnh ti ni

kin hoc dà bj mO trong tru0ng hçp gCri thu và bj ti& l trong truOng hgp

gtri fax, thu din tO là khong hp l. Phiu thy ' kin không ducxc gcri v dirge coi là phiu
không tham gia biu quyt.
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5. Hôi dng quàn trj kim phiu và 1p biên bàn kim phiu di.rói si chCrng kin cüa
Ban kim soát hoc cta c dong khong n&m giü chü'c vy quàn I' Tng Cong ty. Biên bàn
kim phiu phãi cO các ni dung chi yu sau dày:
a. Ten, dja chi try sâ chInh, ma s doanh nghip;
b. Myc dich và cãc vtn d cn thy 9 kin d thông qua nghj quyt;
c. S c dong vói tng s6 phiu biu quy& d tham gia biu quyt, trong do phân
bit s phiu biu quyt hçrp ! và s biu quy& không hçp 1 vã phu'ong thüc gui phiu biu
quy&, kern theo phy lyc danh sách c6 dông tham gia bthu quy&;
d. Tng s phthu tan thành, khong tan thãnh va không cO 9 kin di vâi tirng vn d;
e. Vtn d dã &rçic thông qua và t9 1 biu quyt thông qua tu0ng ung;
f. Ho, ten, chU' k9 cüa ChU tich Hi dng quân trj, ngu'i kim phiu và ngu'Oi giárn
sat kirn phiu.
Các thành viên HQi dng quàn trl, ngu'ô'i kim phiu va ngir?ii giám sat kim phiu
phài lien dOi chju trách nhim v tInh trung thrc, chInh xác cia biên bàn kim phiu; lien
dó'i chju trách nhim v các thit hii phãt sinh tr cac ngh quyt &rçYc thông qua do kim
phiu không trung thirc, không chInh xác;
6. Biên bàn kim phiu và nghj quy& phài du'çc gUi dn các c dông trong thOi hin
15 ngày, k tr ngày kt thUc kim phiu. Vic gui biên bàn kim phiu và nghj quy& CO th
thay th bang vic dang tài trên trang thông tin din tcr cUa Tng Cong ty trong thO'i hn 24
giO k ti'r thO'i dthm k& thUc kim phiu.
7. Phiu thy 9 kin d di.rçc trà lô'i, biên bàn kthm phiu, nghj quyt d duçic thông
qua và tài lieu cO lien quan gt:ri kern theo phiu thy 9 kin phài duc luu giti' ti try si chInh
cUa Tng Cong ty;
8. Nghj quyt duçc thông qua theo hInh thcrc thy 9 kin c dông bang van bàn nêu
du'çcc s c dông so' htu trên 50% tng s phiu biu quy& cUa tht ca c dông có quyn biu
quy& tan thành cO giá trj nhu' nghj quyt du'çic thông qua ti cuc hçp Di hOi dng c dông.
Biu 23. Ngh quyt, Biên bàn hQp Di hi dông c dông
1. Cuôc hop Dai hôi dng c dông phãi di.rç'c ghi biên bàn và có th ghi am hoc ghi

Va km giti' duó'i hInh thuc din tcr khác. Biên bàn phai 1p b&ng ting Vit, cO th 1p them
bang ting nu'ó'c ngoài và CO CUC ni dung chU yu sau dày:
a) Ten, dja chi try sO' chInh, ma s doanh nghip;
b) ThOl gian vã dja dim hQp Di hi dng c dong;
c) Chu'o'ng trInh hçp Va ni dung cuc hçp;
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d) Ho, ten chü ma vã thu k;
e) Torn ttt din bin euc hçp Va các ' kin phát biu ti cuc h9p Dti hi dng Co
dông v tüng vn d trong chuang trmnh h9p;
f) S c dông và tng s phiu biu quyt cüa các c dông dir h9p, phi lye danh
sách däng k c dông, di din c dong dir hp vi s c phn và s phiu bAu
tu0ng rng;
g) Tng s phiu biu quy& di vO'i tt'rng vn d biu quyt, trong dO ghi rö phuoiig
thrc biu quyt, tng s phiu hçcp I, không hçip i, tan thành, không tan thành
và khong cO 2 kin; t l tuong ó'ng trên thng s phiu biu quy& cCia c dông dr
h9p;
h) Các vn d dà dupe thông qua và t' l phiu biêu quyt thông qua ttiang Crng;
i) HQ, ten và chti k' cia ehO tça và thu ks'. TruO'ng hcp chCi tça, thu k' tir chi k'
biën bàn h9p thI biên bàn nay cá hiu Içrc nêu duç'c tat ca thành viên khác cOa Hi
dông quàn trj tharn dir hp k' và cO day dU nOi dung theo quy djnh tti khoàn nay.
Biên bàn hçp ghi rO vic chü t9a, thu k tr chi k biën bàn hçp.
2.

Biên bàn h9p Di hi dng c dông phài dupe 1p xong và thông qua truó'c khi

kát thc cuc hcp. ChÜ t9a va thr k cuc hçp hoc nguOi khàc k ten trong biên bàn h9p
phài lien dOi chju trách nhim v tinh trung thyc, chinh xác cia nOi dung biën ban.
3. Nghj quy&, Biên bàn h9p Dai hi dng e dông, phy lye danh sáeh c dông dang
k' dir h9p, van bàn Uy quyn tham dr hpp, tt cà các tài lieu dinh kern Bién bàn (nu Ca) V
tài 1iu cO lien quan kern theo thông báo rnOi h9p phãi phái dupe luu gia ti try sO chInh ciia
Tng Cong ty.
Nghj quy&, Biên bàn h9p Di hi dng c dông và tài 1iu kern theo phài dupe cong
b thông tin theo quy djnh pháp lut v cong b thông tin trén thj tru'Ong cht'rng khoán
Biu 24. Yêu cu hüy bO Nghj quyt cüa Di hi cthng c dông
Trong thOi htn 90 (chin rnlroi) ngày, k tr ngày nh.n dupe nghj quy& hoc biên bàn
hop Dai hôi dng c dông hoc biên bàn kt qua kirn phiu ly kin Di hi dng c
dông, c dông, nhórn c dong quy djnh ti khoàn 2 Diu 115 Lut Doanh nghip cO quyn
yêu cu Toà an hoac Tr9ng tài xem xét, hu' bO ngh quyt hotc mt phn ni dung nghj
quyt Di hi dng ct dông trong cac truOng hçip sau dày:
1. TrInh tu, thu tyc triu tp hçp và ra quyt djnh cüa Di hQi dng c dong vi phm
nghiern trQng quy djnh cüa Lut doanh nghip và Diu l Tng cong ty, tr& trung hgp quy
dlnh ti khoân 3 Diu 21 cüa Diu l nay;
2. Ni dung nghj quyt vi phrn phàp lust hoc Diu l Tng Cong ty.
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VII. HQI DONG QUAN Tm
Diu 25. lng cfr, d cr thänh viên Hi dng quãn trj
1. Triring h9p dä xác djnh du9c rng ccr viên Hi dng quãn trj, Tng Cong ty phãi
cong b thông tin lien quan dn các crng ccr viên ti thiu 10 ngày truác ngày khai mc h9p
Di hi dng c dong trên trang thông tin din tCr cüa Tang Cong ty d c dông cO th tim
hiu v các üng cCr viën nay truóc khi bô phiu. ling cCr viên Hi dng quãn trj phâi cO cam
kt bang van bàn v tinh trung thçrc, chInh xác ca các thông tin cá nhân duçic cong bô Va
phãi cam kt thrc hin nhim vii mt each trung thrc, cn tr9ng va vi 1çi Ich cao nhtt cUa
Tng Cong ty nu dugc bu lam thành viên HQi dng quãn trj. Thông tin lien quan dn irng
cü' viên HOi ding quãn trj dupe cong b bao gm:
a) Ho ten, ngày, thang, näm sinh;
b) TrInh d chuyên mOn;
c) Qua trInh cOng tác;
d) Cáo chrc danh quãn 19 khác (bao gm Ca chirc danh Hi dng quãn trj cüa cong
ty khác);
e) Lçii ich cO lien quan tói Tng Cong ty và cáo ben có lien quan cüa Tng Cong
ty;
Các thông tin khác theo quy djnh ti Diu l cOng ty (nu eo);
g) Tng cong ty phãi Co trách nhirn cong b thông tin v cáo cong ty ma 0ng cr
viên dang nm git chirc vy thành viên Hi dng quán trj, cáo chOc danh quán 19
khác và các lçii Ich Co lien quan tOi cong ty cCia óng cir viên Hi dng quãn trj
(nu co).
2. C dông hoc nhOm c dOng sâ hau ttr 10% tng s c phn ph thông trô len
cO quyn d ci:r Crng oCr viên Hi dng quàn trj theo quy dnh cüa Luat Doanh nghip và Diu
1 Tng cOng ty.
C dông hoc nhOm c dông nm giü' tCr 10% dn drói 20% tng s c phn có
quyn biu quyt duçrc d oCr 01 Ung viên, tr 20% dn duOi 50% tng s c phn Co quyên
biu quy& dupc d cCr hai t'rng viên; t& 50% dn duO 65% tng s c phn CO quyn biu
quy& duçrc d oCr ba Cmg viên; tir 65% tang s c phn cO quyn biu quy& dirge d oCr d
cCr di s lupng Crng viên.
3. Trurng hgp s lugng Crng Cu' viên Hi dng quãn trj thông qua d cu và crng oCr
vn không di s6 lu'çng cn thi& theo quy djnh ti khoãn 5 Diu 115 Lust Doanh nghip, Hi
dng quàn trj du'ang nhim giói thieu them Crng ccr viên hoc th chOc d ocr theo quy dlnh ti
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Diu I Tng Cong ty, Quy ch ni b v quàn tr Tng Cong ty va Quy ch hot dng ccia
Hôi dng quãn trl. Vic Hi dng quãn trj duong nhim giO'i thiu them Crng ccr viên phãi
dugc ong b rO rang truóc khi Di hi dng c dong biu quy& bu thành viên Hi dng
quãn tr theo quy djnh ca pháp lu.t.
4. Thành viên Hi dng quãn trj phãi dáp ing CaC tiêu chuAn Va diu kin theo
quy djnh ti khoãn I, khoãn 2 Diu 155 Lu.t doanh nghip và các tiêu chun sau:
a) Là nguOi khong phãi là CO dông thI phài CO trInh d chuyên môn, kinh nghim,
cO khã näng t ehCrc, quãn l' doanh nghip, cO näng lirC trong quán l' kinh doanh hoc
nganh ngh chInh cüa Tng Cong ty;
b) CO sCrc khOe, có phrn Chat do dcrc t&, trung th1C, hem khi& Va cO hiu bi& v
pháp lut;
Diu 26. Thành phn và nhim kS' cüa thành viên Hi dng quãn trl
1,

S luqng thành viën Hi dng quàn trj It nhAt là 05 (näm) ngri và nhiu nht

là 11 (muOi met) nguOi duçc Di hi dng c dOng bu theo phuong thCrc bu dn phiu.
2.

Nhim k5' cCia thành viên Hi dng quàn trj là 05 (nm) nAm; thành vien Hi

dng quàn trl CO th duçic bu 1i vO'i s nhim k5' khong hn ch. Trucng hqp tht Ca thành
viên Hôi dng quán trj c1ng kt thc nhim k' thI CC thành vien dO tip tiic là thành viên
Hôi dng quãn tr cho dn khi CO thành viên mOi dtxgc bu thay th và tip quãn cOng vic;
3. Ca cu thành viên HQi dng quãn trj nhu' sau:
Co CU Hi dng quãn trj cQa Tng COng ty phài dam bão ti thiu 1/5 tng s
thành viên HOi dng quãn trj là thành viên không diu hành.
4. Thành viên HOi dtng quàn trj không cOn tt.r each thành viên Hi dng quàn trj
trong truOng hçip bj Dii hi dng c dOng min nhiêm, bi nhim, thay th theo quy djnh ti
Diu 160 Lut Doanh nghip.
5. Vic b nhim thành viên Hi dng quãn trj phai dtrcic cOng b thông tin theo
quy djnh pháp luât v cong b thông tin trên thj trirOng chrng khoán.
6. Thành viên Hi dng quãn trj khOng nht thi& phái là c dOng cüa Tng Cong
ty
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JJiu 27. Quyn hn và nghia vi cüa Hi dng quãn trl
1. Hi dng quàn trj là cc quan quãn I Tng Cong ty, có toàn quyn nhân danh
Tng Cong ty d quy& djnh, thtrc hin quyn và nghTa vi cüa Tng cong ty, tth các quyn

va nghia vi thuc thAm quyn cüa Dai hi dng c dông.
2. Quyn và nghia v cüa HOi dng quân trj do lust pháp, Diu I T6ng cong ty va
Di hi ding c dong quy dlnh. Ci th, Hi dng quãn trj có nhting quyn hn và nghTa vu
sau:
a. Quy& djnh chin Iugc, k hoch phát trin trung hn và k hotch kinh doanh
hang näm cUa Tng Cong ty;
b. Kin nghj 1oti c phn và t6ng s c phn duçic quyn chào bàn cüa trng 1oi;
c. Quyt djnh bàn c phn chira bàn trong phm vi s c phn &rçc quyn chào bàn
cüa tt'rng loi; quyt djnh huy dng them v6n theo hinh thirc khác;
d. Quy& dlnh giá bàn c phn và trái phiu cãa Tng Cong ty;
e. Quyt djnh rnua li c6 phn theo quy djnh ti khoàn 1 và khoãn 2 Diu 133 Lut
Doanh nghip;
f. Quy& djnh phuong an dAu tir và dir an dAu tu trong thm quyn Va gio'i hn theo
quy d!nh cia phap luat;
g. Quy& djnh giài pháp phát trin th tru&ng, tip thi và cOng ngh;
h. Thông qua hçp ding mua, bàn, vay, cho vay vã hçrp dng, giao djch khác cO giá
trl tt'r 35% tng già trj tài san trà len duc ghi trong báo cáo tài chInh gn nhAt cüa Tang
Cong ty và hçp dng, giao djch thuc thm quyn quyt djnh cüa Di hi dng c dOng theo
quy djnh tai dim d khoãn 2 Diu 138, khoãn I vã khoàn 3 Diu 167 Lut Doanli nghip;
i. Trong phm vi quy dlnh ti Diu 153.2 Lut doanh nghip và trr truOng h9p quy
dnh ti Diu 167.3 Lust Doanh nghip phãi do Di hci dng c dOng phé chun, Hi dng
quân trj thy trng thOi dim quyt djnh viêc thtrc hin, sCra di và hu' hO cac hçp dng Ian
cUa Tng Cong ty (bao grn các hçip dng mua, bàn, sap nhp, thâu tOrn Tng Cong ty và
lien doanh);
j.

Bu, rnin nhiêrn, bai nhim Chi tjch Hi dng quãn trj; b nhirn, rnin nhiêrn,

k kt hp dng, chArn dirt hqp dng Mi vâi Tang giãm Mc va nguäi quán l quan tr9ng
khác do Diu I cOng ty quy djnh; quyt dlnh tin luong, thu lao, thirOng và 1pi Ich khác cUa
nhtLng nguài quãn 1 10; cCr ngirOi .1i din theo Ciy quyn tham gia Hi Mng thành vién
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hoac Dti hi dng c dông ó cong ty khác, quy& djnh mirc thu lao và quyn lçxi khác ccia
nhrng nguOi do;
k. Giám sat, chi do Ttng giám dc Va nguOi quãn 1 khác trong diu hành cong
vic kinh doanh hang ngày cüa Tng Cong ty;
I. Quyt djnh ca cAu t chCrc, quy ch quãn 1 ni b cua Ttng Cong ty, quyt djnh
thành 1p Cong ty con, chi nhánh, van phOng di din và vic gOp vn, mua c phn cia
doanh nghip khác;
rn. Duyt chuong trInh, ni dung tài lieu phic vii hp Di hi dng c dong, triu tp
hçp Dii hi dng cè' dong hoc 1y ' kin d Dai hOi dng c dông thông qua nghj quyt;
n. Trinh báo cáo tài chInh hAng näm dã dugc kim toán len Di hi dng c dOng;
o. Kin nghj mac c trc di.rçic trã; quy djnh thOi hn và thu tVc trã c tcrc hoc xcr
1 1 phát sinh trong qua trInh kinh doanh;
p. Kin nghj vic t chüc li, giãi th Cong ty; yêu cu phá san Cong ty;
q. Chi djnh và bäi nhim nhung nguOi duc Tng Cong ty u' quyn là di din
thLrang mi và Luat su cCia Tng Cong ty;
r. Quy& djnh ban hành Quy ch hot dng Hi dng quán trl, Quy ch ni b v
quãn trj Cong ty sau khi duçc Di hi dng ci dông thông qua; quyt djnh ban hành Quy ch
Quy ch v cong b thông tin cüa Tng cong ty;
s. Yëu cAu Tng giám dc, PhO Tng giám dc, ngui quãn I khác trong Tong
cong ty cung cp thông tin, tài 1iu v tInh hInh tài chInh, hot dng kinh doanh cüa Tng
Cong ty va cUa don vj trong Tang Cong ty. NguO quãn 1' du9c yêu cu phãi cung cp kjp
thO'i, dty dü và chInh xác thông tin, tài lieu theo yêu cu cüa thành viên Hi dng quãn trj.
t. Vic vay nç và vic thrc hin các khoán th chip, bão dam, bão lanh và bi
thuOng cüa Tng Cong ty;
u. Cac khoán du tu khOng nArn trong k hoch kinh doanh Va ngân sách virçrt qua
500 tS1 dcng Vit Nam hoäc các khoãn du tu vu9t qua 10% giá trj k hoch và ngân sách
kinh doanh hAng näm;
v. Vic mua hotc ban c phn cUa nhttng Tng Cong ty khác duçic thành 1p ô Viet
Nam hay nuóc ngoài;
w. Viec dinh giá cäc tài san gop vào Tang Cong ty khOng phãi bAng tin lien quan
dn viec phat hânh c phiu hoc trái phiu cCia Tng Cong ty, bao gm yang, quyn sr
ding dt, quyn sO htiu trI tue. Cong ngh và hi quyt Cong ngh;
x. Viec T6ng Cong ty mua hoac thu hi khOng qua 10% mi loi c phn;
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y. Quyn va nghia vii khác thea quy d!nh cüa Lut Doanh nghip, Lu.t Chrng
khoán, quy djnh khác cüa pháp 1ut và Diu 1 cong ty.
3. Hi dng quán trl phái báo cáo Di hi ding ct dong k& qua hot dng cUa Hi
dng quán trj theo quy dnh ti Diu 280 Ngh djnh s 155/2020/ND-CP ngãy 31 tháng 12
näm 2020 cãa ChInh phã quy djnh chi tit thi hành mt s diu cüa Lut Chrng khoán.
4. Trr khi lust pháp và Diu 1 quy djnh khác, Hi dng quãn trj có th u' quyn
cho nhân viên cAp duói Va các can b quãn l' di din xü i Cong VIC thay mt cho Tng
COngty.
Diu 28. Thu lao, thu&ng và lqi Ich khác cüa thành viên m dông quãn trj
1. Cong ty có quyn trá thu lao, thuâng cho thành viën Hi dng quãn tr thea kt
qua vá hiu qua kinh doanh.
2.

Thành viên Hi dng quân trj duçc huO'ng thu lao cong vic và thuOng. Thi lao

cong vic dxçic tInh thea s ngày cong cn thit hoãn thánh nhim vçi cia thành viên Hii
dng quãn trj và mrc th lao mi ngãy. Hi ding quãn tr dr tinh m(rc thu lao cho trng
thãnh viên theo nguyen tc nhAt tn. Tng mcrc thc lao và thuang cüa Hi dng quán trl do
Di hi dng c dong quyt djnh tti cuc hçp thtrng niên.
3.

ThU lao cüa trng thành viên Hi dng quãn trj &rçic tInh vâo chi phi kinh doanh

cQa Tng Cong ty theo quy djnh cüa pháp lut v thud thu nhp doanh nghip, dirçrc th hin
thành myc riêng trong báo cáo tài chInh hang nAm cüa Tng Cong ty và phãi baa cáo Di hi
dng c dông ti cuc hpp thu'O'ng niën.
4.

Thanh viên Hi dng quán trl nm gitr chCrc vi diu hành (bao gm Ca ch&c vii

ChQ tjch hoc Phó ChC tjch) hoc thành viên Hi dng quãn tr! lam vic tai các tiu ban ccia
Hi dng quán trj hoc thic liin nhCng Cong vic khác ngoái phm vi nhim vy thông
thuOng cta ma thânh vién HQi dng quãn trj, cO th dtrçc trã them thu lao dirOi dng mt
khoãn tin cong tr9n gói thea tUng 1.n, luong, hoa hng, phn tram lcii nhun hoc dual hinh
th(rc khác theo quyt djnh cUa Hi dng quãn trj.
5.

Thãnh viên HÔI dng quán trj cO quyn dLrqc thanh toán tAt cã các chi phi di li,

an, và các khoãn chi phi hgp l' khác ma h dA phãi chi trá khi thrc hin trách nhim thành
viên Hi dng quán trl cCia minh, baa gèm cá các chi phi phát sinh trong vic tó'i tham dr các
cuc hp Di hQi dng c dông, Hi dng quan trl hoc các tiu ban cUa Hi dng quán trj.
6.

Thanh viên Hi dng quãn tr! có th dupc Cong ty mua bão him trách nhim

sau khi CO sir chAp thuan cCta Di hi dng c dông. Baa him nay khong baa grn bao him
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cho nhcrng trách nhim cüa thãnh viên Hi dng quãn trj lien quan dn vic vi phrn pháp
1ut Va Diu 1 Tng cong ty.
Diu 29. Chü tich Hi ding quãn trl
1. ChCi tjch Hi dng quãn trj do Hi dng quãn trj bu, min nhiêm, bãi nhim
trong s6 các thãnh viên Hi dng quãn trj.
2. Chü tjch Hi dng quãn trj khong duçcc kiëm Tng Giám dc cüa T6ng Cong ty.
3. Chü tjch Hi dng quãn trj có quyn va nghia vii sau day:
a)

Lp chuong trInh, k hoch hot dng ca Hi dng quãn tn;

b)

ChuAn bj chuong trInh, nQi dung, tài lieu ph1ic vi cuc hçp; triu tip, chi trI Va
lam chü t9a cuc hp Hi dông quãn trj;

c)

T chCrc vic thông qua nghj quy&, quyt djnh cia Hi dng quãn trj;

d)

Giám sat qua trinh t chi'rc thirc hin các nghj quyt, quyt djnh cüa Hi dng
quãn tn;

e)

Chi t9a cuQc h9p Di hOi dng c dông;

f)

Quyn và nghia vy khác theo quy djnh côa Lut Doanh nghip

4. TruOng hgp Chci tch Hi dng quãn trj có don tr chrc hoc bj min nhiêm, bäi
nhim, Hôi dng quãn tr phãi bu nguOi thay th trong thOi hmn 10 ngày k t& ngày nhn
don tr chi1c hoac bi min nhiêm, bi nhiêm.

5. TruOng hçip Chü tjch Hi dng quãn trj yang mt hoc không th thirc hin du9c
nhim vy cia mInh thi phãi üy quyn bang van ban cho rnt thành vién khác thirc hin quyan
Va nghia vy cia Chü tjch Hi dng quãn trj. Truàng h9'p không có ngui duçic Ciy quyn
hoäc ChU tjch HOi dng quãn trj cht, mt tIch, bj tm giam, dang chAp hành hInh pht tü,
dang chAp hành bin pháp xcr l hãnh chinh ti co sO cal nghin bat buc, c s giáo diic bat
buc, trén khOi noi cu trü, bi hn ch ho.c mAt nãng hrc hânh vi dan sir, cO khó khàn trong
nhn thrc, lam chCi hành vi, bj TOa an cAm dam nhiêm chcrc vy, cAm hành ngh hoac lam
cong vic nhAt djnh thi cac thành viên cOn li bAu mt nguOi trong s các thành viën giu
chCrc Chii tjch Hi dng quãn trj theo nguyen tc da s thành viên cOn 1i tan thành cho dn
khi có quy& djnh mOi ca Hi dng quãn trj.
Diu 30. CuQc hçp cüa Hi dông quän tr
1. ChCi tjch HQi dOng qun trj du9c bau trong euQc h9p dau tiên cüa HQi dng quãn
trj trong thOi Iitn 07 ngày lam vic k tr ngày k& thic bu cr Hi dng quãn trj dO. Cuc
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hçp nay do thành viên cO s phiu bu cao nht hoc t 1 phiu bu cao nht triu tp Va
chü trl. Truông h9p có nhiu hoiî rnt thành viën cO s6 phiu bu ho.c t)'' l phiu bAu cao
nht va ngang nhau thI các thành viên bu theo nguyen tc da s d ch9n 01 ngu'Oi trong so
h9 triu tp h9p Hi dng quãn trj.
2. Hi dng quãn trj phãi h9p It nht mi qu' 01 ln và CO th hçp Mt thu'ng.
3. Chü tich HOi dng quàn trj triu tp h9p Hi dng quãn trj trong truO'ng hp'p sau
dày:
a) Co d nghj cOa Ban kim soát hoac thành viên dc 1p Hi dng quãn trj;
b) CO d nghj cüa Tng giám dc hoc It nMt 05 ngui quàn l khác;
c) CO d nghj cüa it nMt 02 thành viên Hi dng quãn trj;
d) Các trung hcip khác khi xét thy cn thit
4. D nghj quy djnh ti khoãn 3 Diu nay phài duqc 1p thành van bàn, trong do nêu
rO rniic dIch, vn d cn thào lun và quyt djnh thuOc tMm quyn cia Hi ding quãn trj.

5. Chü tjch Hi dng quãn trj phài triu tp h9p Hi dng quãn trj trong thOi hn 07
ngày lam viêc k tr ngày nhn dir9t d nghj quy djnh tai khoãn 3 Diu nay. TruOng hcip
khong triu tp hçp Hi dng quán trj theo d nghj thi Chü tjch HOi dng quán trj phãi chju
trách nhirn v nhcing thit hi xãy ra d6i vOl Tng Cong ty; ngui d ngh cO quyn thay th
Chü tjch Hi dng quàn trj triu tp hçp Hi dng quãn trj.
6. Chü tich Hi dng quàn trj hoc nguci triu tp hp Hi dng quãn trj phãi gCri
thông báo rnOi h9p ch@m nht là 03 ngày lam vic tru'Oc ngày hop. Thông báo mO'i h9p phãi
xác djnh cy th th61 gian và dja dim hop, chuung trInh, các vn d thào lun và quy& djnh.
Thông báo mO'i hçp phãi kern theo tài lieu sCr dyng ti cuc hçp và phiu biu quy& cCia
thành viên.
Thông báo m61 hçp Hi dng quãn trj cO th gui bang giy môi, din thoi, fax,
phuong tin din tCr hoc phuDng thcrc khác do Diu l cong ty quy dlnh và bào dam dn
duac dja chi lien ltc ccta trng thành viên Hi dng quãn trj duçic dang k ti Cong ty.
7. Ch tch HOi dng quãn tr hoc nguOi triu tp gUi thông báo mOi h9p Va cãc tài
lieu kern theo dn các thành viên Ban Kim soát nhu di vOl các thành viên HOI dng quàn
tn.
Thành viën Ban Kim soát cO quyn dtr các cuOc h9p Hi dng quãn trj; cO quyên
thão 1un nhung khOng du9c biu quy&.
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8. Cuc h9p Hi dng quãn trj duçc tin hành khi có tt'r 3/4 tng s thành viên tr&
len dir hçp. Trung hçip cuOc h9p du'çc triu tp theo quy djnh tti khoãn nay khong dU s
thânh vien dir h9p theo quy djnh thi dtrçxc triu tp IAn thi'r hai trong thO'i hn 07 ngày k tir
ngày dir dlnh h9p IAn thá nhAt. TruOiig hqp nay, cuc h9p duc tin hành nu Co han mt
nia s thãnh viên Hi dng quãn trj dir h9p.
9. Thành viên Hi dng quân trj du'cc coi là tham dir và biu quy& ti cuc h9p
trong truàng hçip sau day:
a) Tham dr và biu quyt trirc tip ti cuc hçp;

b) Uy quyn cho ngui khác dn dir h9p và biu quy& theo quy djnh tai khoãn 11
Diéu nay;
c) Tham dr và biu quyt thông qua hi ngh trirc tuyn, bô phiu din tCr hoc hInh
thüc diën tCr khác;
d) Gri phiu biu quyt dn cuc h9p thông qua thu, fax, thu din tCr;
e) Gt'ri phiu biu quyt b&ng phuang tin khác thea quy djnh cia pháp Iut (nu co)
10. TrLrông hçp gCri phiu biu quyt dn cuc hçp thông qua th.r, phiu biu quyêt
phãi d'ng trong phong bI dan kin và phài dugc chuyn dn Chü tjch Hi dng quãn trj chm
nhAt là 01 già' truOc khi khai rnc. Phiu biu quy& chi dugc nii truóc sçr chCrng kiên cüa tt
Ca nhOng ngu'ài dr h9p.
11. Thành viên phài tham dr dAy dü các cuc h9p Hi dng quãn trj. Thành vien
duc üy quyn cho ngui khác dir h9p và biu quy& nu du'çic da sé thành viên Hi dng
quãn trj chAp thun.
12.Nghi quy&, quy& djnh cüa Hi dng quãn trj dU9C thông qua nu dirge da sA
thành viên dr h9p tan thành (qua '/2); truO'ng hçrp s phiu ngang nhau thI quyt djnh cui
eing thuc v phia có

2

kin cüa Chü tjch Hi dcng quãn trj.

Thành viën HOi dng quãn trj không dirge biu quy& v eác hgp ding, cãc giao djch
hoc d xuAt ma thành viên do hoac nguOi lien quan tói thành viCn dO CO 191 Ich và Igi Ich do
rnâu thun hoac cO th mâu tbun vOi Igi Ich cüa TAng Cong ty. MOt thành viên Hi dAng se
khong dugc tInh vào sA lugng di biu tAi thiAu cAn thit có mtt d CO th tA chCrc rnt cuc
h9p Hi dAng quân tr vA nhithg quyt dnh ma thành viên do không cO quyn biu quyêt;
Diu 31. Các tiAu ban thuc Hi dAng quãn trl
I.

Hi dAng quán trj cO th thành 1p tiAu ban trrc thuQc d phi tráeh vA chInh sách

phát trin, nhân sir, luong thu'Ong, kim toán ni b, quãn 1 ri.ii ro. SA Iu'gng thành viên cüa
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tiu ban do HQi dng quán trj quyt djnh có ti thiu là 03 nguèi bao gm thành viên cüa
Hi ding quãn trj và thành viên ben ngoài. Các thành viên Hi dng quán trj khong diu
hành nén chim da s6 trong tiu ban và mt trong s các thành viên nay duçic b nhim lam
Tru'Ong tiu ban theo quyt dnh cüa Hi dng quán trl. Hot ding cüa tiu ban phãi tuân thU
theo quy djnh cUa Hi dng quãn trj. Nghj quyt cUa tiu ban chi Co hiu 1irc khi cO da s
thành viên tham dir và biu quyt thông qua ti cuc hp cUa tiu ban.
2. Vic thrc thi quyt djnh cCia Hi dng quãn trj, hoc cUa tiu ban trirc thuc Hi
dng quán trj phãi phU hçp vói cáo quy djnh pháp 1u.t hin hành Va quy djnh tti Diu 1
Tng cong ty, Quy ch ni b v quãn trj cong ty.
Biu 32. Ngu'Oi phi trách quãn trl cong ty
1. Hi dng quãn tr cUa Tng Cong ty phài b nhim It nht 01 nguOi phi trách
quãn trj cong ty d h tr9 cong tác quán trj cong ty ti doanh nghip. NguO'i phçi trách quán
trj cong ty cO th kiêm nhim lam Thtx k Tang cong ty theo quy djnh ti khoãn 5 Diu 156
Lut Doanh nghip.
2. NguO phi trách quán trj Tng cOng ty không dupc dng thOi lam vic cho t
chtrc kirn toán dupe chp thun dang thc hin kim toán cáo báo cáo tài chInh cUa Tng
Cong ty.
3. NguOi phi trách quãn trj cong ty 06 quyn và nghia vii sau:
a) Tu vn Hi dng quãn trj trong vic t ehrc hop Di hi dng c dOng theo quy
djnh va các cong vic lien quan gina Tong Cong ty và CO dOng;
b) Chun bj cáo cuc hçp Hi dng quán tr, Ban kim spat và Dai hi dng c
dOng theo yêu câu cUa Hi dOng quãn trj hoc Ban kiêm soát;
c) Tir vn v thU tue cUa cáo cuôc hop;
d) Tham du cáo cuôc hop;
e) Tu vn thU tuc lap các nghi quy& cUa Hi dng quãn trj phU hçp vOi quy dlnh
cUa pháp lut;
f) Cung cp cáo thông tin tài chInh, bàn sao biên bàn hp Hi dng quán trj và cáo
thông tin khác cho thành viên Hi dOng quãn trj và thành viên Ban kiêm soát;
g) Clam sat và báo cáo Hi dng quãn trj v hot dQng Cong b thông tin cUa Tng
Côngty;
h) Là d.0 m61 lien lc vài cáo ben o6 quyn lçii lien quan;
i) Bão mt thông tin theo cáo quy djnh cUa pháp luat Va Diu l Tng cong ty;
j)

Cáo quyn và nghTa v1i khác theo quy djnh cUa pháp Iut và Diu l Tng cong
ty.
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VIII.

TONG GIAM DOC VA NGTfI DIEU HANH KIIAC

Diêu 33. T chüc b may quail 1
Tng Cong ty së ban hành mt h th6ng quãn l ma theo do bO may quãn l së chju
trách nhim va nm duài sir lânh do cUa Hi dng quán trj. Tang Cong ty CO mOt Tng
Giám dc, mt s Phó Tang giám dc, Giám dc diu hành và mt K toán tru&ng do Hi
dng quàn trj b nhim. Tang Giám dc Va các Phó Tng giám dc cO th dng thyi là thãnh
viên Hôi dng quãn tr, va dirçc Hi ding quãn trl b nhim hoc bi min bang mt nghj
quyt duçc thông qua mt cách hçp thrc.
Diu 34. Ngu'ôi diu hành Tng Cong ty
1. Theo d ngh ca Tng Giám dc và duçic sir chap thun cCta Hi dng quán trj,
Tng Cong ty duc sCr dicing s krçing Va 1oi can b quãn l cAn thi& hoc phü hçip vói co
cAu và thông l quán l Tang Cong ty do Hi dng quãn trj d xuAt tu5' tt'rng thO'i dim.
Ngui diu hành Ttng cong ty phài cO sir mn can cAn thit d các hot dng va t chirc cüa
Tng Cong ty dt dugc các mttc tiêu d ra.
2. MCrc luung, tin thà lao, lçi ich Va các diu khoãn khác trong hçip dng lao dng
di vO.i Tng Giárn dc së do Hi dng quãn trj quy& djnh vá hçip dng vOi nhng nguO'i
diu hânh khác së do Hi dng quán trj quyt djnh sau khi tham kháo ' kin cUa Tng Giám
déjc.
3. Tin luong cüa nguOi diu hành dugc tinh váo chi phi kinh doanh cüa Tng Cong
ty thea quy djnh ca pháp lut v thud thu nhp doanh nghip, &rçc th hin thành misc
riêng trong báo cáo tài chinh hang nm ci'ia Cong ty Va phái báo cáo Di hi dng C6 dông
ti cuc hQp thirng niên.
Diu 35. Bô nhim, min nhim, nhim v vä quyn hn cüa T6ng Giám dóc
I. Bô nhim: Hi d6ng quán trj s b6 nhim mOt thành viên trong Hi d6ng quán trj
hoc thuê mt nguäi khác lam T6ng Giám d6c vá së k hçp d6ng quy dnh mrc luang, thU
lao, loi ich và cac diu khoãn khác lien quan dn vic tuyn ding. Thông tin v mcrc lu'ong,
trg cAp, quyAn lçi cUa T6ng Giám d6c pliãi duçrc báo cáo trong Di hi d6ng c6 dông thua'ng
niên và duçc neu trong báo cáo thtrmg niên cCia T6ng Cong ty.
2. T6ng giám d6c là ngui diu hành cong vic kinh doanh hang ngày cUa T6ng
Cong ty; chju sir giám sat cUa Hi dAng quãn trj; chju trách nhim truOc Hi dAng quãn trl
va trróc pháp lut v vic thirc liin quyn, nghia vi duçc giao.
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3. Nhim kS' cüa Tng Giám dc khong qua 05 (näm) näm và có th &rçic b nhim
'a1 vói s nhirn kS' khong han ch. T6ng giám dc phãi dáp irng các tiêu chun, diu kin
theo quy dnh tai khoãn 5, Diu 162 Lut doanh nghip.
4. Tng giám d6c có các quyn vã nghia v sau::
a. Quyt djnh tht ca cãc vn d khong thuc thrn quyn cOa Hi dng quãn trj, bao
gm vic thay mt Tng Cong ty k kt các h9p dng tài chInh và thuong mai, t chCrc và
diu hãnh hot dng san xut kinh doanh hang ngày cUa Tang Cong ty theo nhüng thông 1
quãn 1' tot nhât;;
b. Thyc hin các nghj quy&, quyt djnh cCta Hi dng quãn trj và nglij quyt Dai hi
thng c dông;
c. T chCrc thrc hin k hoach kinh doanh vã k hoach du tir côa Tng Cong ty dä
thrçc Hi dèng quãn trj Va Dai hi dng c dông thông qua;
d. Kin nghj phuong an ca cu th chtrc, quy ch quãn l' ni b cCia Tng Cong ty;
e. Kin nghj s hiçng và các 1°aj can b quãn l ma Tng Cong ty cn thuê d Hâi
dng quân trj b nhim hoc min nhim khi cAn thi& nham ap diing cac hoat dng cUng
nhtx các ca cAu quãn 12 tt do Hi dng quãn trj d xuAt, Va tir vn d Hi dng quãn trj
quyt cljnh imc hrong, th Lao, các 1çi Ich Va các diu khoãn khác cüa hçp dng lao dng
cia can b quãn 1 do Hi dng quãn trj b nhim;
f. B nhim, min nhim, bäi nhim các chCrc danh quãn 1 trong Tng Cong ty, trir
các chirc danh thuc thAm quyn cüa Hi dng quãn tn;
g. Tham khão kin cCia Hi dèng quãn trj d quy& djnh s 1ung ngirôi lao dng,
m(rc krong, trci cAp, lai Ich, viéc bA nhim, min nhim, bài nhim các chCrc danh quãn 1 vã
các chüc danh khác không do Hi dng quán tn bA nhim vã các diu khoãn khác lien quan
dn h9p dng lao dng cüa h9;
h. Tuyn dung Lao dng;
i. Kin nghj pht.rang an trã cA tcrc hoc xCr 1' 1 trong kinh doanh;
j.

Vào ngày 31 tháng 12 hang näm, Tang Giám dc phai trmnh Hi dng quãn trj

phê chuAn k hoach kinh doanh chi ti& cho näm tài chinh tip theo trên Ca s& dáp rng các
yeu cAu cCia ngãn sách phü hçip cQng nhir k hoach tai chInh 05 (nm) näm.
k. Thçrc thi k hoach kinh doanh hang näm duçc Dai hti dng c dông và Hi dng
quãn trj thông qua;
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I. D xut nhung bin pháp nâng cao hot dng và quân I cüa T6ng Cong ty;
m. Chun bj các bàn dr toán dài han, hang näm và hang tháng ccia Tang Cong ty
(sau dày gçi là bàn dr toán) phc viii hot dng quán 1)2 dài han, hang nàm Va hang tháng cüa
Tng Cong ty theo k hoch kinh doanh. Bàn dij toán hang nm (bao gm cã bàn can di k
toán, báo cáo hot dng san xut kinh doanh và báo cáo Iuu chuyn tin t dr kin) cho ting
nrn tãi chInh s phái duçc trInh d Hi ding quãn trj thông qua và phãi bao gm nhcrng
thông tin quy dnh tii các quy ch cüa Tng Cong ty.
n. Thrc hin Mt cá các hot dng khác theo quy djnh cüa Diu 1 nay và các quy ch
ccia Tang Cong ty, các nghj quyt, quy& djnh eUa Hi dng quán trj, hp dng lao dng ccia
Tang Giám dc và theo quy djnh pháp 1ut.
o. Quyn va nghia vii khác theo quy dlnh cüa phap lut, Diu I T6ng cong ty và
nghj quy&, quyt dnh cüa Hi c1ng quãn trj.
5. Báo cáo len Hi dng quán trj va Di hi dng c dong. Tng Giám dc chju
trách nhini truóc Hi dng quãn trj và Di hi dng C6 dông v vic thirc hin nhim vi va
quyn hn thrçc giao và phãi báo cáo các c quan nay khi dtrçc yêu cAu.
6. Bài nhim: Hi d6ng quàn trl có th bäi nhim T6ng Giám d6c khi có tir hai phn
ba thành viên Hi d6ng quán trj trO len biu quyt tan thành (trong trung hgp nay không
tInh biu quyt cüa T6ng Giárn d6c) và b6 nhim imt T6ng Giám d6c mOi thay th. T6ng
Giárn d6c bj bai nhim Co quyn phãn d6i vic bai nhim nay ti Di hci d6ng c6 dong tip
theo gan nhAt.
Diu 36. Thtr k)2 Tong Cong ty
Khi xét thy cAn thit, Chü tch Hi d6ng quãn trj tuyn dyng Thu k)2 T6ng cong ty
d h trç Hi d6ng quàn tr và ChCt tjch Hi d6ng quân trj thrc hin các nghia vy thuc
thArn quyn theo quy djnh cüa pháp luat va Diu I T6ng cong ty. Thu k)2 T6ng cong ty cO
các quyn và nghTa vy sau day:
H6 trçl t6 chCrc triu tp h9p Di hQi d6ng c6 clOng, Hi d6ng quán tr; ghi
a)
chép các bién bàn hçp;
b)
dtrcc giao;

H trçl thành viên Hi d6ng quàn trj trong vic thrc hin quyn Va nghia vy

H trg Hi d6ng quãn trj trong áp dyng và thrc hin nguyen tac quãn trj
c)
T6ng cong ty;
H6 tra T6ng cong ty trong xây dirng quan h c6 dOng va báo v quyn và lçii
d)
ich hgp pháp cCia c6 dông;
H6 trq T6ng cong ty trong vic tuân th dt1ng các nghTa vy cung cAp thông
e)
tin, Cong khai hOa thông tin vã thu tyc hành chInh,
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IX. BAN KIEM SOAT
fiu 37. t1ng cü, dê cfr Thành vin Ban kim soát
1. C6 dong hoe nhOm c dông sä hiru ti'r 10% tang s c phn ph thông trâ len có
quyn d cCr áng cCr viên Ban kim soát theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip và Diu 1
Tang cong ty.
C dOng hoe nhóm c dông nm giU tr 10% dn duà 20% tng s c phn 06
quyn biu quyt dirge d ccr 01 t'rng viên, tr 20% dn dual 50% tng s6 c phn Co quyn
biu quyt dirge d cCr hai Crng viên; tir 50% dn duOi 65% t6ng s c phn co quyn biu
quyt dirge d cCr ba (mg viên; tir 65% tang s c phAn cO quyn biu quyt dirge d cCr d
cCr dü s ltrgng (mg viên.
2. Trtthng hgp s kxgng cáe (mg viên Ban kim soát thông qua d cCr và (mng cCr
khong dU s lwng cAn thit, Ban kim soát di.rcmng nhim CO th d ci:r them cmng viên hoc th
ch(rc d cCr theo quy djnh ti Diu l Tng Cong ty, Quy ch ni b v quán trj cOng ty và
Quy ch hot dng cüa Ban kim soát. Vic Ban kim soát dtrang nhim gi&i thiu them crng
viên phãi dirge cong b rO rang trirâc khi Di hi dng c clông biu quy& bAu thành vien
Ban kim soát theo quy dlnh ci'ia pháp lut.
Diu 38. Thành vien Ban kim soát
1. So 1ung thành viên Ban kim soát phái cO tr 03 (ba) dn 05 (nàm) thành viên.
Nhiêrn kS' cCia thành viên Ban kim soát khong qua 05 nám và CO th dirge bãu li vâi s
nhim k' khong hn ch&
2. Thành viên Ban kim soát phái dáp (mng eác tiêu chuAn và diu kin theo quy djnh
tui Diu 169 Lut Doanh nghip vá cáo tiêu chuAn sau:
a) Khong phãi là nhân vién trong b phn k toán, tài chInh cia Tng Cong ty
b) KhOng phãi là thành viën hay nhân viên cãa Cong ty kim toán de 1p thrc hin
vie kim toán các báo cáo tâi chmnh cüa T6ng Cong ty trong 03 näm lin triràe dO.
e) CO kinh nghim chuyên mon v tài ehInh k toán, am hiu nghip vii kinh doanh
cüa Tng cong ty;
d) CO sCre khOe, CO phAm chAt do d(mc tót, trung thire, hem khi& và CO hiu bi& v
pháp lut;
3. Thành viën Ban Kirn soát bj min nhim trong các tru?Yng hgp sau:
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a) Khong cOn dt tiêu chun và diu kin lam thãnh viên Ban kim soát theo quy
djnh tti khoân 2 Diu nay;
b) CO doii ttr chCrc và dugc chap thun;
c) Các trlr&ng hçp khác theo quy djnh cüa pháp 1ut Va Diu 1 nay
4. Thãnh viên Ban kim soát bi bãi nhim trong các trurng hçrp sau:
a) Khong hoàn thành nhim vt, cong vic duçic phän công;
b) Không thrc hin quyn Va nghTa v cia mInh trong 06 tháng lien tiic, trr trumg
hçcp bt khá kháng;
c) Vi phm nhiu thn, vi phm nghiêm trQng nghia v cüa thãnh viên Ban kim soát
theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip và Diu l Tng cong ty;
d) TrisO'ng hqp khác theo nghj quy& Di hi dng c dOng.
Diu 39. Tru'öng Ban kim soát
1. Truàng Ban kim soát do Ban kim soát bAu trong s6 các thãnh viên Ban kim
soát; viec bu, min nhim, bäi nhim theo nguyen tAc da s. Ban kim soãt phãi có han mt
ncra s thành viên thu'Ong tri Vit Nam. Trung Ban kim soát phãi

CO

bang tót nghip di

h9c trâ len thuc môt trong các chuyên nganh kinh t tài chInh, k toán, kim toán, lut,
quãn tn kinh doarih hoc chuyên ngành có lien quan dn hot dng kinh doanh ccta doanh
nghip.
2. Quyn và nghia vi cüa Tnring Ban kim soát:
a) Triu tp cuc hop Ban kim soát;
b) Yêu cu Hi dng quãn trj, Tng giám d& va ngu'O'i diu hành khác cung cp các
thông tin lien quan d Mo cáo Ban kim soát;
c) Lp và k' Mo cáo cUa Ban kim soát sau khi dã tham kháo ' kin ccia Hi dng
quãn trj d trInh len Di hi dng c dOng.
Diu 40. Quyn và nghia

vi1

cüa Ban kim soát

Ban kim soát së có quyn Va nghia vii theo quy djnh tai Diu 170 cüa Lut Doanh
nghip Va Diu l nay, chü yu là nhang quyn, nghia vi sau dày:
1. D xuAt lira chn Cong ty kim toán dc lip, mi.rc phi kim toán và mci vn d
lien quan dn sr rot lui hay bi nhim cOa Cong ty kim toán dc lap;
2. Chiu trách nhim tri.ràc c dông v hot dung giám sat cUa minh.
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3. Giám sat tinh hmnh tài chInh ciia Tng Cong ty, vic tuân thci pháp lut trong hot
dng cña thành viên Hi dng quán trj, Tng giám dc, ngtrOi quán l' khác.
4. Dam bão phi hqp hot dng vói HQi dng quán tn, Tng giam dc và c dông.
5. Tnrrng h9p phát hin hành vi vi phm pháp 1ut hoc vi phm Diu l T6ng cong
ty cüa thành vien Hi dèng quãn trj, Tng giám dc vã nguOi diu hành khác cta doanh
nghip, Ban kim soát phai thông báo bang van bàn cho Hi dng quàn trj trong vOng 48
gi?, yêu cAu ngu'Ori có hành vi vi phm ch&m d(rt vi phtm và cO giài pháp khc phyc hu qua.
6. Xäy dirng Quy ch hot dng cUa Ban kirn soát va trInh Di hi ding c dong
thông qua.
7. Báo cáo tti Di hi dng c dông theo quy djnh ti Diu 290 Ngh djnh s
155/2020/ND-CP ngày 3 1/12/2020 cta ChInh phi'i quy djnh chi tit thi hành mt s6 diu cia
Lut Chrng khoán.
8. Co quyn tip cn h sa, tài 1iu cCia Tang Cong ty !uu giO ti tri s& chInh, chi
nhánh và dja dim khác; có quyn dn dja dim lam vic cüa nguOi quãn 1 và nhân vién cCia
Tang Cong ty trong gi lam vic.
9. Co quyn yëu cu Hi dng quán trj, thành viên Hi dng quàn trl, Tng giám
d6c va ngu'i quán l khác cung cp dy dü, chInh xác, kjp thii thông tin, tài 1iu ye cong tao
quán 1, diu hành và hot dng kinh doanh cCia T6ng COng ty.
10.

Cáo quyen và nghTa vii khác theo quy dlnh cüa pháp lut Va Dieu I nay.

Dieu 41. Cuc hQp cUa Ban kiem soát
1. Ban kiem soát phãi h9p it nht 02 1n trong mOt närn, s ltxqng thành viên tham
dir h9p It nht là 2/3 s6 thành viên Ban kiem soát. Biên bàn h9p Ban kiem soát duçc 1p chi
tit và rö rang. NguOi ghi biên bàn và cáo thành viên Ban kiem soát tham dr hp phãi k ten
vào biên bàn cuc hçp. Cáo biën bàn h9p ca Ban kiem soát phâi du'çc kru gia nhAm xác
djnh trách nhim cüa trng thànli viên Ban kiem soát.
2. Ban kiern soát cO quyen yêu cu thành viên Hi dng quan trj, Teng giám dc và
di din th ch(rc kiem toán duçic chp thun tham dr và trà 161 các vn de can &19C lam rO.

Dieu 42. Tien 1ung, thñ lao, thtrrng Va lçri Ich khác cüa thành viên Ban kiêm
soát
Tien h.rang, th lao, thirOng va Içi Ich khác cüa thành viên Ban kiem soát thrçc thrc hin
theo quy djnh sau dày:
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1. Thành viên Ban kirn soát dirge trã tin luong, thi lao, thuoiig và igi Ich khác theo
quyt djnh cia Di hi dng c dông. Di hOi dng c dOng quy& djnh tang mrc tin ltrang,
thu lao, thir&ng, Igi ich khác và ngân sách hot dng hang nm cüa Ban kim soát.
2. Thành viên Ban kim soát dirge thanh toán chi phi n, , di !i, chi phi sCr d11ng
dch

ttr vAn dOc 1p vó.i mi.'re hgp l'. Tng rni:tc thi lao và chi phi nay khong vugt qua

tng ngân sách hot dng hang nàm cUa Ban kini soát d dirge Di hi dng c dong chAp
thuân, tth tru'ng hop Di hi dng c dông có quy& dnh khác.
3. Tin hang và chi phi hot dng cüa Ban kirn soát dirge tInh vao chi phi kinh
doanh cüa Tng Cong ty theo quy djnh cüa phap lut v thud thu nhp doanh nghip, quy
d!nh khác cCia phàp lut cO lien quan và phâi dirge 1p thành myc riêng trong báo cáo tài
chinh hang näm ccia Cong ty.
X. TRACH NHIM CUA THANH VIEN HQI BONG QUAN TR!, THANH
VIEN BAN KIEM SOAT, TONG GIAM DOC VA NGUOI DIEU HANH KHAC
Thành viên Hôi dng quãn trj, Thành viên Ban kim soát, Tng giám d6c va nguii
diu hành khác có trách nhim thre hin các nhirn vy cãa mInh, kA câ nhQng nhim vy vci
tir each thãnh viên các tiu ban ccia Hi dng quán trj, mt each trung thirc, cAn trng vi lgi
Ich ccia Tng Cong ty.
Biêu 43. Trách nhim trung thrc và tránh cic xung dt v quyn Iqi
I. Thành viên Hi dng quãn trj, thãnh viën Ban kim soát, Tang giám dc va
nguOi quãn l khác phãi cOng khai cac Igi Ich cO lien quan theo quy djnh cCia Lut Doanh
nghip và các van bàn pháp lut lien quan.
2. Thành viên Hi dng quán trj, thành viên Ban kim soát, Tng giánl d6c, ngiri
quàn l' khác và nhUng nguOi cO lien quan cüa các thãnh viên nay chi dirge scr dyng nhcrng
thông tin CO dirge nhO chac vy cüa mInh d phyc vy Igi ich cQa Tang Cong ty.
3. Thanh viên Hôi dng quân trj, thành viên Ban kim soát, Tng giám dc và
ngtr&i quãn l' khác eó nghTa vy thông báo bang van bàn cho Hi dng quán trj, Ban kim
soát v các giao djch gita Tng Cong ty, cong ty con, cong ty khác do Tng cong ty narn
quyn kirn soát trên 50% trO len vn diu l vo chinh di tugng dO hoc vO.i nhng ngirOi
cO lien quan cüa d6i tugng do theo quy dlnh cUa pháp lut. Di vOl các giao dch nêu trên do
Di hi dng c dông hotc Hi dng quãn trj chAp thun, Tng Cong ty phãi thrc hin cong
b thông tin v các nghj quyt nay theo quy djnh cüa pháp lut ch(rng khoán v cong b
thông tin.
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4. Thánh vien Hi dng quán trj không dirçic biu quyt di vói giao djch mang Ii
!çvi Ich cho thành vién do hoc ngt.rài cô lien quan cCia thành viên do theo quy djnh cüa Lut
Doanh nghip và Diu ! Tng cong ty.
5. Thành viên Hi dng quãn trj, thãnh viên Ban kim soát, Giám Tng giám dc,
nguO'i quán l khác Va nh&ng ngui có lien quan cCia các dM urcing nay không drçic scr ding
hoc ti& l cho ngu'ôi khác các thông tin ni b d thirc hin các giao djch Co lien quan.
6. Giao djch gitia Tng Cong ty vài mt hoc nhiu thành viên Hi dng quãn trj,
thành viên Ban kim soát, Tng giám dc, nguM diu hãnh khác và các cá nhán, t cht'xc cO
lien quan dn các d6i tuçng nay không bj vO hiu trong các tru0ng hçp sau day:
a) Di vOi giao djch có giá trj nhO han hoc bAng 20% tng giá trj tài san ditçc ghi
trong báo cáo tài chinh gn nht, nhErng ni dung quan trQng cia hçcp dng hoc giao djch
cng nhu các rni quan h và lçri Ich cüa thành viên Hi dng quán trj, thành viên Ban kim
soát, Tng giánl dc, ngu1i diu hành khác d &rçrc báo cáo Hi dng quãn trj và duçic Hi
dng quán trj thông qua bAng da s phiu tan thânh ctia nhüng thành viên Hi dng quãn trj
khong cO I9i Ich lien quan;
b) Di vO'i giao djch CO giá trj Ian han 20 % lioc giao dlch dn dn giá trj giao djch
phát sinh trong vông 12 tháng k ti'r ngày thirc hin giao djch du tiên cO giá tr! tr 20% trâ
len tang giá trj tài san duqc ghi trong báo cáo tài chInh gn nht, nhQng ni dung quan tr9ng
cüa giao dlch nay cng nhu mi quan h va lçi ich cüa thành viên Hi dng quán trj, thãnh
vien Ban kim soát, Tng giám dc, ngLrO'i diu hành khác d dugc cong b cho các c dong
vã dirçic Di hi dng c dông thông qua bAng phiu biu quyt cUa các c dông khong cO
Içii ich lien quan.
Diu 44. Trách nhim v thit hi vã b11 thu*ng
1. Thãnh viên Hôi dng quán trj, thánh viên Ban kirn soát, Tng giám dOe Va
nguOi diu hãnh khác vi phrn nghTa vu, trách nhim trung thrc và cn tr9ng, khong hoán
thãnh nghia vt cüa minh phãi chu trách nhirn v nhung thit hi do hành vi vi phrn cCia
mInh gay ra.
2. T6ng cOng ty bi thung cho nhUng nguôi dâ, dang hoc cO th tr& thãnh mt ben
lien quan trong các vv khiu ni, kin, khai t (bao grn các vi vic dan sr, hãnh chInh vá
khong phái là các vu kiin do Tang Cong ty là nguOi khOi kiin) nu nguOi do dà hotc dang là
thành viên Hôi dng quán trl, thành vien Ban kim soát, Tng giárn dc, nguO'i diu hãnh
khác, nhân viên hotc dal diën di.rc Tng Cong ty Qy quyn dà hoc dang thire hin nhirn
vi theo üy quyn cCia Tang Cong ty, hành dng trung thirc, cn trQng vi li Ich cia Tng
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Cong ty trên c s& tuân thu 1u.t pháp và khong CO btng chcrng xác nhn rang ngui do dà vi
phm trách nhim cüa mInh.
3. Chi phi bi thi.iông bao gm chi phi phán quyt, các khoãn tin pht, các khoãn
phâi thanh toán phát sinh trong thrc t (k cã phi thuê Iu.t su) khi giãi quyt nhtng vçi vic
nay trong khuôn kh Iut pháp cho phép. Tng Cong ty cO th mua bão him cho nhflng
ngtrôi nay d tránh nhthg trách nhim bi thtrng nêu trên.
XI. QUYEN TRA c(ru sO SACH vA HO S

TONG CONG TY

Diu 45. Quyn tra cü'u s sách và hI so
1. C dong phc thông có quyn tra cru s sách và hi sa, ci th nhu' sau:
a)

C dông ph thông cO quyn xem xét, tra cCru và trich hic thông tin v ten và

dja chi lien lc trong danh sách c dông CO quyn biu quy&; yêu cAu scra di thông tin
không chInh xác côa rnInh; xern xét, tra ci.ru, trIch 1iic hoc sao chp Diu 1 cong ty, biên
bàn h9p Dui hi dng c dOng va ngh quyt Di hi dng c dOng;
b)

C dOng hoc nhOm

c6 dông so h0u tir 05% tng s c phn ph thông trO len

hoc cO quyn xern xét, tra c(ru, trich 1iic s biên bàn và ngh quyt, quyt djnh cOa HOi dng
quãn trj, báo cáo tài chInh gitta närn và hang näm, báo cáo cOa Ban kim soát, hçp dng,
giao djch phãi thông qua Hi dng quàn trj vá tái 1iu khác, tth tài Iiu lien quan dn bI mt
thuong mgi, bi rnt kinh doanh cOa Tng Cong ty.
2. Trumg hçp di din duçic üy quyn cOa c dOng và nhOm c dông yêu cu tra
cCru s sách và h scy thI phái kern theo giy Uy quyn cOa cô dông vä nhOm Co dông ma
ngu6i dO dai diên hoAc bàn sao cOng chcrng ccia giây üy quyên nay.
3. Thành viên Hi dng quãn trj, thành viên Ban kim soát, Tng giám doe và
ngiri diu hãnh khác cO quyn tra ci'ru s dàng k' c dong cüa Tng COng ty, danh sách c
dOng, s sách và h sa khác côa Trng Cong ty vi nhttng miic dich lien quan tó'i chirc vy cüa
rninh vOi diu kin các thông tin nay phãi dirge bão met.
4. Tang Cong ty phài luu giü Diu l nay và nhüng bàn sira di b sung Diu I,
Giy ch(rng nhn däng k doanh nghip, các quy ch& các tài lieu chCrng minh quyn sO hflu
tài san, nghj quyt Di hi dng C6 dông va Hi d6ng quãn tr, biên bàn hp Di hi d6ng c6
dOng và Hti d6ng quán trj, các báo cáo cOa Hi d6ng quàn trj, các báo cáo côa Ban kim
soát, báo cáo tài chinh näm, s6 sách k toán và các tài 1iu khác theo quy djnh cOa pháp lutt
tai try sO chinh hoc mt noi khác vOi diu kin là các

C6 dông và Co quan däng k kinh

doanh dtrgc thông báo v da dirn lLru trcr các tãi lieu nay.
5. Diu 1 T6ng cOng ty phâi dirge cong b6 trën trang thông tin din tr cCia T6ng
Côngty.
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XII. CONG NHAN VIEN VA CONG DOAN
Diu 46. Cong nhãn viên va cong 1oàn
I. Tang giám dc phai Ip k hoch d HOI dng quãn trj thông qua các vn d lien
quan dn vic tuyn diing, cho ngu?i lao dng nghi vic, tin krang, bão him
Igi, khen thuàng Va k' lu.t di

voi

xa

hi, phüc

nguOi lao dng và ngLri diu hânh doanh nghip.

2. Tng giám dc phãi 1p k hoch d Hi dng quãn trj thông qua các vn d lien
quan dn quan h cüa Tng COng ty

voi

cac t chrc cOng doan theo cac chun mrc, thông l

Va chinh sách quãn l tt nht, nhUng thông l và chInh sách quy djnh ti Diu 1 nay, cac
quy ch cCia Tng Cong ty và quy djnh pháp luat hin hành.
XIII.

PHAN PHOI LQ'I NHUiN

Diu 47. Phân phi 19'i nhuãn
A,

,

.

.

A,

1. Dai h9l dong co dong quyet dnh muc chi tra co ti.rc va hinh thuc chi tra co flrc
hang näm tr Igi nhun dtrqc giQ li cüa Tng Cong ty.
2. Tang Cong ty khOng thanh toán li cho khoãn tin trà c tüC hay khoàn tin chi
trã lien quan tói rnt loi CO phiu.
3. Hi dng quãn trj cO th kin nghj Di hi dng c dông thông qua vic thanh
toán toàn b hoc mOt phn c t bang c phiu và Hi dng quãn trj là co quan thc thi
quyt djnh nay.
4. TruOng hgp c t&c hay nhng khoan tin khác lien quan tói mQt loi c phiu
&rgc chi trã bAng tin rnt, Tng Cong ty phâi Chi trá bAng tin dng Vit Nam. Vic chi trã
CO th thrc hin trljc tip hoc thông qua CáC ngãn hang trên Ca s các thông tin chi tit v
tãi khoán ngân hang do CO dông cung cap. Tnrng hgp Tng Cong ty d chuyên khoãn theo
diing CáC thông tin Chi tit v ngân hang do CO dOng cling cap ma CO dOng do khOng nhn
dtrgc tin, Tng Cong ty khOng phâi chju trách nhirn v khoãn tin T6ng Cong ty dä chuyn
cho cô dOng nay. Vic thanh toán Co t(rc d6i vOi các c phiu niêm yt/däng k giao djch ti
S giao djch chtng khoán CO th dtrgc tin hành thông qua Cong ty chang khoán hoac Trung
tam lim k' chirng khoán Vit nam/Tng Cong ty km k' va bü trr chirng khoán Vit Nam.
5. Can cr Lut Doanh nghip, Lust Ch&ng khoán, Hi dng quàn tr thông qua nghj
quyt, quyt djnh xác djnh mt ngáy cy th d chat danh sáCh c dOng. Can ccr theo ngãy do,
nhung ngu6i dang k'

vol

tu each c dOng hoc ngirOi s& hüu các chcrng khoán khác dugc

quyn nhn CO t(rc bAng tin rntt hoc Co phiu, nhn thông báo hoc tài Iiu khác.
6. Cáo vn d khác lien quan dn phân phói Igi nhun duge thirc hin theo quy djnh
ca pháp Iut.
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XIV.

TA! KHOAN NGAN HANG, QUc' DT TRcJ, NAM TAT CH!NH

vA CHE DQ KE TOAN
Diu 48. Tài khoãn ngãn hang
1. T6ng Cong ty s mo tài khoãn ti rnt s ngân hang Vit Nam hoc ti cac ngân
hang nisOc ngoãi dirçc phép hott dng ti Vit Nam.
2. Theo sij chap thun truàc cüa co quan cO thm quyn, trong trlr&ng hqp cn thiêt,
Tng Cong ty CO th ma tài khoãn ngân hang nuâc ngoài theo các quy dnh ccia pháp lust.
3. Tng Cong ty së tin hành tht cã cac khoàn thanh toán va giao dch k toán thông
qua các tài khoãn tin Vit Nam hoc ngoi t ti các ngân hang ma Tng Cong ty ma tài
khoãn.

Diu 49. Qu5 diy trfr b sung vn diu I
Hang näm, Tang Cong ty s phãi trIch tü' lçi nhun sau thu cUa minh mt khoãn vào
qu dir trü d b sung vn diu l theo quy djnh cüa pháp 1ut. Khoàn trich nay không thxçc
vL19t qua 5% Igi nhun sau thu cUa Tng Cong ty và thrqc trIch cho dn khi qu dr trU bang
10% vn diu l cüa Tng Cong ty.

Diu 50. Näm tài chinh
Näm tãi chInh cüa Tng Cong ty bat du tr ngày 01 tháng 01 hang näm và k& thc vào ngay
31 cOa thang 12 c1ng näm. Nàm tài chInh du tiên bAt du tir ngày cap Giay chcrng nhn
dang k doanh nghip và k& thóc vao ngày 31 tháng 12 cia näm cap Giay chng nhn däng
k' doanh nghip dO.

Diu 51. Ch do k toán
1. Ch d k toán Tng COng ty sCr dicing là ch d k toán doanh nghip hoac ch
d k toán dc thi duqc co quan cO tham quyn ban hành, chap thun.
2. Tng Cong ty 1p s sãch k toán bang ting Vit. Tng Cong ty sê lixu gir h so
k toán theo loai hmnh ci:ia cac hott dng kinh doanh ma Tang COng ty tham gia. NhUng ho
so nay phái chInh xac, cap nhât, có he thng và phãi dC d chóng minh và giài trinh cáo giao
djch cUa Tng Cong ty.
3. Tang Cong ty sr dyng dng Vit Nam lam don vi tin t dung trong k toán.
TrirO'ng hop Tng COng ty cO các nghip vy kinh t phát sinh chü yu bang mt loi ngoi t
thI duçc tr chQn ngoai té dO lam don

vi tin t trong k toán, chiu trách nhim v 1ira chQn

dO trtrâc pháp 1ut vã thông báo cho co quan quãn 1' thud trrc tip.
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XV. BAO CÁO TAI CHINH, BÁO CÁO THUONG NIEN, TRACH NHIIM
CONG BO THÔNG TIN

Diu 52. Báo cáo tãi chInh näm, ban niên vâ qu
1. Tng Cong ty phãi 1p báo cáo tài chmnh näm vã báo cáo tài chInh näm phãi dirçc
kim man theo quy djnh cüa pháp luat. Tng Cong ty cong b6 báo cáo tài chInh näm dä duqc
kim toán thea quy djnh cüa pháp 1ut v cong b thông tin trën thj tru6ng chcrng khoán và
np cho co quan nhà nrOc có thm quyn.
2. Báo cáo tái chInh näm phãi bao gm dy dü các báo cáo, phi !iic, thuy& mink
theo quy djnh pháp Iut v k toán doanh nghip. Báo cáo tài chInh nãm phãi phãn ánh mt
cách trung thtjc và khách quan tInh hInh hot dng cUa Tng Cong ty.
3. Tng Cong ty phãi Ip và cong b6 các báo cáo tài chinh ban niên dã soát xét vâ
báo cáo tài chInk qu' theo quy dnh pháp 1ut v Cong b thông tin trên thj truông ch(rng
khoán Va np cho cc quan nba nixóc có thAm quyn.
Diu 53. Báo cáo thirO'ng niên
Tang Cong ty phái 1p Va cOng b Báo cáo thtrông niên theo các quy djnh ccia
pháp 1ut v chrng khoán Va thj truOng chrng khoán.
Diu 54. Cong b6 thông tin và thông báo ra Cong chüng
Các baa cáo tài chinh hang nám và các tài 1iu b trçl khác phái dtrc cong b ra cong
chüng theo nhUng quy djnh cOa U' ban Ch(rng khoán Nhà rnrâc và np cho co quan thu
hUu quan vã co quan dang k kinh doanh theo các quy djnh cCia Lut Doanh nghip.

XVI.

KIEM TOAN TONG CONG TY

Diu 55. Kim toán
1. Dai hôi dng c dong chi djnh mt cong ty kim toán dc Ip hoc thông qua
danh sách các cong ty kirn toán dc 1p Va üy quyn cho Hi dng quãn trj quyt djnh Iira
chçn rnt trong s các don vi nay tin hãnh kim toán baa cáo tài chInh cüa T6ng Cong ty
cho nrn tái chmnh tip theo dçia trên nhting diu khoãn và diu kin thôa thun vOi HOi dng
quán trj.
2. Baa cáo kirn toán &rçYc dmnh kern báo cáo tái chinh näm cüa Tong Cong ty.
3. Kirn toán vien dQc 1p thirc hin viec kim toán báo cáo tãi chInh cQa Tong
Cong ty drçic tham dir các cuc h9p Di hi dOng cO dông Va dt.rgc quyn nhn các thông
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báo va các thông tin khác lien quan dn cutc hçp Di hi dng c dOng vã &rçYc phát biu 2
kin tti di hi v các vn d có lien quan dn vic kirn toán báo cáo tài chInh cüa Tng
Cong ty.

XVII.

DAU CUA DOANET NGHIP

Diêu 56. Du cüa doarih nghip
1. Du bao gèni du du,çc lam ti cc sâ khc du hotc du dui hInh thCrc chtt k2 s6
theo quy djnh cüa pháp lut v giao djch din tCr.
2. Hi dng quán trj quyt dlnh 1oi du, s 1irng, hinh thcrc va ni dung du cüa
T6rig Cong ty, chi nhánh, van phông di din cüa Tng Cong ty (nu co).
3. Hi dng quãn trj, Tng giám dc quãn l, luu giU, si'r diing du theo quy djnh
cüa pháp lut hién hành.
4. Doanh nghip dugc sCr dvng du trong các giao djch theo quy djnh ccia pháp 1ut.

XVIII. GIAI THE TONG CONG TV

Diu 57. Giãi th Tng cong ty
1. Tng Cong ty cO th bj giãi th hoc chm dcrt hot dng trong nhung truông hgp
sau:
a. K& thCc thOi hn hot dng dA ghi trong Diu l cong ty ma không có quy& dlnh
gia hon;
b. Theo nghj quy&, quy& djnh cüa Di hQi dng c dOng;
c. Bi thu hi Giy cht'rng nhn dang k' doanh nghip, trr trtrOng hqp Lut Quán 1
thud cO quy dlnh khác;
d. Các tnrng hp khác do pháp lut quy djnh.
2. Vic giãi th Tng Cong ty trtic thai hn (k Ca thi hn d gia han) do Di hi
dng c dOng quy& dnh, Hi dng quán trj thirc hin. Quyt djnh giái th nay phãi dugc
thông báo hoc phãi duc chap thun cüa c quan cO thm quyn (nu bt buc) theo quy
djnh.
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Diu 58. Gia hn hot dng
1. Hi dng quán tr triu tp hçp Dti hi dng c dOng it nhtt 7 tháng truàc khi k&
thjc thii hn hoat dng d c dông cO th biu quy& v vic gia hn hot dng cüa Tng
Cong ty theo d nghj cUa Hi dng quãn trj.
2. Thai hn hot dng d1rçc gia hn khi cO s6 c dông di din tir 65% tr len tng s
phiu biu quy6t cUa t&t cá c dông dir hçp Di hQi c1ng c dong tan thành.
Diu 59. Thanh 1
1. Ti thiu 06 thang tri.ràc khi kt thc thai hn hot dng cüa Tang Cong ty hoc
sau khi cO quy& djnh giái th Ting Cong ty, Hii dng quán trl phãi thánh 1p Ban thanh 1
grn 03 thãnh viên, trong dO 02 thành viên do Dti hi dng c dông chi djnh và 01 thành
viên do Hi dng quãn trj chi djnh tr 01 cong ty kim toán dc lap. Ban thanh l' chun bj
các quy ch hot dng ci'ia mInh. Các thánh viên cta Ban thanh I cO th duçic 1ira chçn
trong s6 nhân viên ccta Tng Cong ty hoc chuyén gia dc 1p. TAt Ca các chi phi lien quan
dn thanh 1' duçc Tng Cong ty uu tiën thanh toán truc các khoán nq khác cüa Tng Cong
ty.
2. Ban thanh I' co trách nhim báo cáo cho Cci quan dang k' kinh doanh v ngây
thành 1p và ngày b.t dAu hoit dng, K tr thai dirn do, Ban thanh 1' thay rnt TAng Cong
ty trong tAt ca các cOng vic lien quan dn thanh ! TAng Cong ty truOc TOa an va các co
quan hãnh chfnh.
3. Tin thu &rp'c tir vic thanh l' di.rc thanh toán theo thu tr sau:
a) Các clii phi thanh l;
b) Các khoãn nq Iuang, trçl cAp thôi vic, bão him xA hi Va CC quyn lçri khác cUa
ngiiOi lao dng theo thOa Lrc lao dng tp th va hçrp dAng lao dng d k kt;
c)NGthu;
d) Các khoãn ncc khác ca TAng COng ty;
d) PhAn con lai sau khi dã thanh toãn tAt ca các khoãn nci tr mçzc (a) dn (d) trén day
dugc chia cho các cA dong. Các cA phAn uu däi dixçic iru tiên thanh toán tnrOc.
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XIX.

GIAI QUYET TRANH CHAP NQI BQ

LMu 60. Giãi quyt tranh chp ni b
1. Tru'Ong hp phát sinh tranh chap hay khiu ni có lien quan ti hot dng cia
Tng Cong ty hay ti quyn cãa các c dông phãt sinh tr Diu 1 hay tfr bt cr quyn hoc
nghTa vu do Lut Doanh nghip hay các 1ut khác ho.e các quy djnh hành chInh quy djnh,
gita:
a. C dông vOi Tng Cong ty; hoac
b. C dông vói Hi dng quãn trl, Ban kim soát, Tng Giám d6c hay can b quàn
l' cao cap
Các ben lien quan së c gang giãi quy& tranh chap dO thông qua thucing lircng và
hoà giài, Trr truOng hçip tranh chp lien quan tâi Hi dng quãn trj hay Chi:i tjch Hi dng
quãn trj, Cliü tjch HQi dng quàn trj së chü trI vic giãi quyt tranh chip và s yêu cAu thng
ben trInh bay các yu t thirc tin lien quan dn tranh chip trong vOng 30 ngày lam vic k
t1r ngày tranh chAp phát sinh. TrL.rOng hçp tranh chAp lien quan tâi HQi dng quãn trj hay ChCi
tjch Hi dng quãn trj, bAt cir ben nào cung cO th yëu cu chi djnh mQt chuyên gia dc 1p
d hành dng vOl tu each là trQng tài cho qua trInh giãi quyt tranh chAp.
2. Trithng hçp không dt thrçc quyt djnh hoà giài trong vOng 06 (sãu) tuAn tir khi
bat dAu qua trmnh hoà giãi hoc nu quyt djnh ca trung gian hoà giãi khOng duçic cãc ben
chAp nhân, bAt ctr ben nào cong cO th &ra tranh chAp do ra Trgng tài kinh t hoac Toà an
kinh t.
3. Các ben sê tir chju chi phi cüa rnInh CO lien quan t1i thu tVc thixang luçmg và hoà
giài. Các chi phi cUa Toà an së do Toà phán quyt ben nào phãi chju.

XX. BO SUNG VA SLA DO! DIEU L

Diu 61. IMu l Ting cong ty
L Vic bA sung, scm d61 Diu 1 nay phài dugc Di hi dng Co dông xem xét quyêt
djnh.
2. Trong trLrng hgp có nhung quy djnh cOa phap lut CO lien quan dn hot dng
cüa Tng Cong ty chua duçxc d ctp trong bàn Diu l nay hoc trong trung hgp có nhtrng
quy djnh mói cüa pháp lut khác vOl nhCrng diu khoãn trong Diu l nay thI nhang quy dnh
cUa pháp iut dO throng nhiên dirçic ap dung va diu chinh hot dng cüa Tng Cong ty.
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XXI.

NGAY HIU LIIC

Biéu 62. Ngày hiu Iirc
1. Bàn diu I nay gm XXI chi.rcing 62 diu, thrqc Di hti dng c dông Tng
Tng Cong ty May Nhà Be — T6ng Cong ty c phn nht tn thông qua ngãy 25 thang 06 näm
2021 ti thành ph H ChI Minh và cüng chp thun hiu hrc toàn vAn cüa Diu 1 nay.
2. Diu l dtrgc 1p thành 10 bàn, có giá trj nh.r nhau và phài duçc Iuu giE1 ti trV sâ
chInh cüa Tng Cong ty.
3. Diu I nay là duy nht và chInh thtrc cüa Tang Cong ty.
4. Các bàn sao hoc trIch Ic Diu 1 Tng Cong ty phãi cO chQ k' cüa Chü tjch HQi
dng quàn trj hotc ti thiu mt phn hal tang s6 thành viên Hi dng quãn trj hoc chi'r k'
cCia ngiri di din theo pháp Iut mOi co giá trj.
HQ ten, ch& k cüa cüa ngwôi di din theo pháp 14t cüa Tong COng ty. 1
TONG CONG TY MAY NHA BE - CTCP
NGUOI DiJ DIN THEO PHAP LUJT
TONG GIAM DOC
003988e
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