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CHTIONG TRINH

HQr DONG CO DoNG THIIONG NIEN NAVI 2022

Tir 09:00 d6n l2:00 Thri Hai, ngiry l2thring 09 ndm2022

SO tO Ducmg B6n Ngh6, Phucrng T6n Thufln D6ng, Qufln 7, TP IltO Chi Minh

NQr DrrNG CHL/of{G TRiNH

D6n ti6p tl4i bi6u, cO d6ng Cdng ty:

Ti6p d6n ci5 ddng, c6 ddng ldm tht tuc ddng kf dU dai hQi, nhfrr tdi liQu

Khai m4c D3i hQi:

C6ng UO tet qud ki6m tra tu c6ch c6 tt6ng tham dU Eai hQi

Th6ng qua thanh pnan Cntr tga doan

Th6ng qua thanh ph6n Ban Thu kf, Ban BAu cir - Kii5m phi6u

Th6ng qua Quy ctr6 tam viQc cta DHDCD thucmg ni€nndm2022

- Th6ng qua chuong trinh vd nQi dung DHDCD thuong ni6nndm2022

09:30 - 09:

Cdc nQi dung trinh bny t4i Dai hQi: \)

1. 86o c6o cira Ban TGD vA kiit qun SXKD ntun202l vn Kti ho4ch ho4t tlQng ndm

2022; 86o c6o cira HDQT;B6o c6o cria BKS.

2. C6c Td trinh:

Td trinh sti l: 86o c6o ctra Ban TGD vA t6t qu6 kinh doanh ndm202l,B6o

c6o cria HDQT vd 86o c6o cria BKS.

Td trinh s6 2: 86o c5o tdi chinh ndm202l tld dugc kitim torln

- Td trinh s6 3: Phuong rln phdn ptr5l tqi nhuan ndm2021

Td trinh s5 +: f6 hopch kinh doanh nELm2022

Td trinh s6 5: Uy quyAn HDQT chgn don vi ki6m torln IICTC ndrn2022

Td trinh st5 6: Mi6n nhiQm 01 thanh vi6n BKS. Th6ng qua bAu thay th6 01

thanh vi6n BKS nhiQm ky 2021 -2026.

Td trinh si5 7: 86o c6o ki5t quA thlrc hiQn chi thir lao vi chi phi ho4t dQng cira

HDQT, BKS vd Thu ky ndm 2021vd trinh th6ng qua chi phi ho?t dQng ndm

2022.

Td trinh si5 8: Th6ng qua sira d6i, b6 sung DiAu lQ C6rrg ty 16n 7 vd Quy ch6
l,

nQi b0 vO quan tri C6ng ty sria d6i hn 1.

Td trinh sl5 9: Thdng qua ban hdnh Quy chti hoat <tong c,ria HDQT vd BKS.

09:45 - |

T6 chfc bAu cfr b6 sung thirnh viGn BKS:10:15 - 10:

v



Ban BAu crl - Kil5m phitiu th6ng qua Quy chti bAu b6 sturg 01 thanh vi6n BKS nhiem
ky 2021-2026 vitDanh s6ch dA cir, img ctr vi6n tham gia thdnh viOn BKS; hucrng dAn

ghi phii5u bAu cr?; Cd tt6ng ti6n hanh bAu crl.

10:30 - 11 00 CO dOng thdo lu4n vd gi6i <ilip y kitin

11:00 - 1 I 10 Bi6u quy6t th6ng qua c6c td trinh

11:10 - 11 30 Nghi gi6i lao

11:30- 11 40
Cdng UO tcOt qu6 bAu bO sung 0l thanh vi6n BKS vd k6t qui biOu quy6t th6ng qruacirc
td trinh

1l:40 - I I 45 Ban Thu ky <tqc dy th6o Bi6n ban hgp vd Nghi quytit DHDCD thuong nt}nndm2022

11:45-ll 50 Bi0u quydt th6ng qua Bi6n ban vdNghi quydt DHDCD thucmg ni€nndm2022

Il:50 - 12 00 T6ng k6t vd b6 m4c Dai hQi
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QUY CHE LAM VIFC

DAr Her oONc cO oONG THUONG NItN NArvr z0z2

c6NC TY CO PHAN THUC PHAM NONC SAN XUAT KH,AU sAI coN

Cdn cu Luqt Doanh nghi€p sd 59/2020/QHI4 ngay I7/06/2020;

- Cdn cth Diiu lQ sua aAt mn thu VI cila COng ty CO phdn Tharc phdim N6ng sdn Xutit
khiiu Sdi Gdn iluqc Dqi h/i d6ng c6 d6ng COng ty th6ng qua ngdy 20,/04/2018.

Mgc ti6qrcria Quy ch6:

- Ddrn bdo nguydn t6c c6ng khai, c6ng bdog, ddn chri vd <tung ph6p luat;

-. I- T4c, tli6u kien thufln lgi cho cdng tdc td chric vd ti€n hanh Dai hQi d6ng cd d6ng tlat dugc

c6c y6u cliu d0 ra.

Ban TO chric Cdng ty CO phan fhyc pham Ndng san Xu6t khAu Sdi Gon b6o cdro D4i hQi cl6ng cO

d6ng th6pg qua Quy ctrti Um viQc t4i Dai hQi nhu sau:

rR lT'ru c0A DAr HQr

C6 ddng/dai diQn cd d6ng khi vdo phdng dai hQi phai ng6i thirng vi tri hopc khu

v.uc do Ban td chric i14i hQi quy dfnh. TuyQt i16i tudn thri viQc sitp xtip, hucrng d6n

r;ira Ban t6 chric.

l(h6ng n6i chuyQn ri€ng, kh6ng hrit thu6c 16, kh6ng su dgng etiQn thoai di ilQng

trong lric di6n ra Dai hQi. tat ca cfuc miry di ttQng phhi tht hoao ct6 ctr6 eq khdng

chu6ng.

C6 d6ng/d4i diQn cd d6ng co trdchnhiQm tham du Dei hOi c6 d,jng tir khi Uit eAu

Dai hQi cho d6n ruri k0t thric <t4i hQi. Trong trucmg hg'p cd ddne/tlei dipn cd ttdng

vi b6t kj' lf do gi phAi rcyi khoi cuQc hgp tru6c khi tet tnric Dai hQi thi c6 d6ng/dai

<liQn c6 d6ng d6 c6 tr6ch nhiQm li6n hQ voi Ban T6 chric de thOng b6o y kiOn bdng

vdn ban cira minh vA nhimg v6n OA bi6u quytit tai Dei hQi. Trucrng hq'p c6

cl6ng/it4i diQn cO d6ng roi cuQc hgp trudc khi t<i5t ttnic Dai hQji md kh6ng th6ng

b6o vcvi Ban T6 chric thi cO aOng/Oai diQn cO d6ng d6 dugc xerm nhu da d6ng f
vlititc6 nhirng v6n Ae sE dugc bi6u quytit tai Dai hQi.

BIEU QUYET TH6NG QUA CAC VAN DE TAI DAI HQI
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NguyOn thc: T6t cit citc van eO trong chucrng trinh nghi sp ctra D4i hQi d6u ph6i
) ' . d 1 1.'dugc th6ng qua bdng c6ch ldy f ki6n bi6u quyOt bdng hinh thfc gio Th6 biOu

q.rytit ctn tdt ch c6 d6ng/dai diQn theo riy quyAn cria c6 d6ng. M6i c6 rl6ng/dai

diQn theo try quy6n cira cd d6ng dugc c6p mQt Th6 bi6u quytit, rtrong d6 ghi md s6

cti d6ng, sd c6 ph6n iluqc quy6n bi6u quytit (scr hiru vd/ho{c riy quy6n) cira c6

ttdng/tl4i diQn theo riy quy6n cria cO ttdng vd c6 d6ng d6u treo cta C6ng ty Co

ph6n Thltc pham Ndng san XuAt khdu Sdi Gdn.

^,,,./ A.uacn Dreu quyer:

- C6 d6ng/dai diQn theo riy quy6n cta c6 d6ng bii,Au qu1'tit @dng !, kh6ng
=; ,,,.:, ^, i ' 

^. 
..^

il6ng y, kh6ng cd y ki€n) mQt vdn d0 bdng c6ch biOu quy6t tryc ti6p t4i D4i

hoi.

rr1 .1.4 '- Khi bi6u quydt th6ng qua mQt vdn tl6 dugc D4i hQi ddrrg c6 ddng dua ra,

crlc c6 tl6ng/d4i diQn theo try quyOn cria c6 <16ng d6ng y th6ng qua thi sE

thUc hign gio Thd bi6u quytSt theo hucmg d6n cira Chtr tga Dai hQi.

- Tucmg tp, theo hucmg d6n cria Chir tga, cdc c6 tl6ng/clai diQn theo try
i,

quyOn ctra c6 d6ng kh6ng d6ng y ho4c i ki6n kh6c sei ldn luqt gio Th6
,..1 t.
bleu quyet.

- Theo timg mn UiCu quy6t, thanh viOn Ban ki6m phi6u tri6u quytit s€ drinh
rA /. t.A
ddu s6 phi6u bi6u quy6t tuong img cria ttmg c6 il6ne/dai diQn theo riy

l"iquy6n ctra c6 d6ng.

^i a^ I r^ - t.''- C6 d6ng/dai diQn theo iry quydn cira c6 ddng s€ bi6u quy6t tr.uc ti6p vdo

ttmg nQi dung bi6u quytit ghi t4i Th6 bi6u quytit. Sau khi hoan thdnh viQc

bi6u quytit tilt ch c6c nQi d*g, c6 d6ng/dai diQn theo try quydn cria c6
,.^rrr^-r"r.iA,^.irA+l+ryl:A

clong uen nann n9p lne Dleu quyet co cac n9l oung mil co oong oa oleu

quy6t cho thdnh vi6n Ban ki6m phii5u.

.... 1.^. ..1 t.
Ihe lg bleu quyet:

r ri. l r ), a a - r v + . 1. j ' ,r-? ,-,4L +-.,- - -!' t- l''.- M6i c6 phdn sd hiru hoac dai diQn theo iry quy6n img v<ri mQt dcrn vi bi6u

quy0t.

OOi vOi quy6t <tnh vO lo4i c6 phdn vd t6ng s6 c6 phdn c:ira timg lo4i; thay

d6i ngdnh, ngh6 vd linh v.uc kinh doanh; thay c16i co cdu t6 chric quan ly

c6ng ty; viQc t6 chtlc lai hay gi6i th6 c6ng ty; dU :in dAu tu ho{c giao dfch

mua, biin tii san C6ng ty ho{c c6c chi nhrffi thgc hiQn c6 gi|tri tt 35%

tro lOn t6ng gi6 tri tdi sdn ctra Cdng ty tinh theo 86o ctio tdi chinh gan nn6t

iluqc kiCm torin thi phdi tlugc sO cO <16ng sd hiru hoflc <tai diQn theo riy

quyAn cho ft *at eSy" t6ng s6 cd phan c6 quy6n bi€u quy6t tham dp d4i
, ^. -xnQl oong y.
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IV.

- f6t ctt cdcv6n eC kh6c cAn bi6u quyiit tai Dei hQi iluqc t)h6ng qua khi c6 sl5

i r^ r r ! r v 4 ' r'^c6 cl6ng sO hiru ho4c d4i diQn theo uy quy6n cho it nhAI65% t6ng sO cd

phdn c6 quy6n bi6u quytit tham dy clai hQi tl6ng f.

T BrEU.f Xrnn TAr DAr HQr

Nguy0n tic: C6 d6ng tham dp D4i hQi ph6t biCu f kiiSn th6o hr4n titin hdnh tldng

ky nQi dung ph6t bi6u tai Ban td chric vd dugc sy d6ng f cria Chu tga.

Hinh thric ph6t biOu: C6 eOng phrit bi6u ngin ggn vd tQp trun;g vdo dung nhirng

nQi dung trgng tdm cdn trao d6i, pht hqrp vcri nQi dung chucrrgl trinh nghf sg ctra

Dai hQi dd dusc th6ng qua. Chir tsa s€ sip *i5p cho c6 d6ng ph6t bi,5u theo thri tg

ddng ky, tl6ng thoi giii dap circ thhc mic cira cO dOng. Chri tga ,;6 quydn nhic nho
-). l a^ho{c d0 nghi c6 d6ng t{p trung vdo nQi dung trgng tAm cdn phdt bi6u dC ti6t kiQm

thcri gian vd tIAm b6o ch6t luq,ng th6o lu4n.

VA TRACH NHIEM CUA CHU TQA

:Di6u khi6n tlei hQi theo tfiing nQi dung chucmg trinh nghf sp, cil; ttr6 tC quy ch6 da

,cluoc Dai hQi th6ng qua. Chir tga ldm viOc theo nguyOn tilc t64, trung ddn chir vd

quy6t dlnh theo <la s6.

Hucmg aan Oai hQi th6o lu4n, 6y f ki6n bi6u quy6t c6c v6n dC nim trong nQi

rlung chucrng trinh nghi sy ctra D4i hQi vd cdc vSnd6 c6 li6n quan trong su5t qu6

rtrinh Dai hoi.

,ttChri tga c6 quyOn thltc hiQn c6c biQn ph6p cdn thiet de di6u khi€n cuQc hqp mQt

o6ch hgp I!, c6 trQt tg, dring theo chucmg trinh il6 ilugc th6ng; qua vd phan 6nh
.A
rlugc mong mudn ctra da s6 ngucri dU hqp.

tOhtr tga c6 quyOn:

- YOu cAu t6t cd ngudi dU hqp chfu sy kiOm tra ho{c ciic biQn ph6p an ninh

kh6c;

- YOu cAu co quan c6 thAm quyAn duy tri trflt t.u cuQc hqrp, y6u cAu nhimg

ngudi kh6ng tudn thri quyAn di0u hanh ctra cht tga, c6 !, edy rtii tr6t t.u,

ngdn can titin trirSn binh thuong cria cuQc hgp ho{c kh6n;g tuan thri c6c y€u

cAu vA kii5m tra an ninh ra kh6i cuQc hgp Dai hQi ddng cii d6ng.

, ). ^ . r ^. -l ;' 4^ t- ( .' +-(lhi toa c6 quy6n hodn cuQc hgp Dai hQi ddng cO cl6ng dd c6 thi sd ngudi dang kf
<lu hqp theo quy tlinh dtin mQt thoi tli6m kh6c hopc thay tlOi d|a <ti6m hgp trong

c6c trudrng hgp sau:

- Dia di6m hqp khdng dri ch6 ng6i thu4n tiQn cho tdt cirnguoi dU hqp.

., C6 nguoi dU hqp c6 hdnh vi can trd, g6y rtii trAt tU, c6 nguy co ldm cho

cuQc hqp kh6ng duqc ti.sn hanh mQt c6ch c6ng bnng vd hqtp ph6p.



\i.

\/I.

- Thdi gian hoan t6i tta kh6ng qu6 03 (ba) ngdy tc6 ttr ngdy cuQc hqp dU

tlinh khai m4c.

i.6. GiAi quy6t c6c vAn dO niy sinh trong su6t qu6 trinh Dai hQi.

TRACH NHIEM CU,q. BAN THU Krf

1. Ghi ch6p dAy dri, trung thgc toan b0 nQi dung di6n bi6n dai h6,i vd nhrmg v6n O'ii

dE ilugc c6c c6 d6ng thdng qua ho{c c6c v6n dO cdn luu f tai Diri hQi.

2. So4n th6o Bi€n ban hqp D4i hQi ghi nfr4n t6t citcitc nQi dung tai Dai hQi.

IRAcH NHrEM c0,q. BAN BAU c(I - xrnu pHrEU

1. X6c dinh ktit qu6 bi6u quytit cria c6 d6ng ho{c dai diQn theo riy quyAn cta cii d6ng

vd c6c nQi dung th6ng qua t4i DAi hQi.

2. Trinh Dai hQi d6ng c6 d6ng thuong ni6n ndm2022 th6ng qua (luy ch6 bAu cri vd

Bi6n bdn ki6m phi6u b6u cri thay thti thanh vi6n Ban Ki6m sorit nhiQm ky 2021-

2026.

3. T6 chric vi hucmg d6n c6c c6 d6ng, dai diQn theo riy quy6n ctar cta c6 d6ng thyc

hiQn b6u cu theo dung Quy ch6 bAu ctr thay th6 thenh vi6n Barr Ki0m so6t nhiem

ky 2021 -2026 dE duo. c Dai hQi ddng cd d6ng thuong ni€n202'.2th6ng qua.

4, Thyc hiQn th6ng b6o cho Ban Thu k1t k6t qui bi6u quyiit vd k6t qud bAu crl.

vrr. BrtN rrAN Hep DAr Hgr ooNc cO oONc

1, lat ca c6c nQi dung t4i Eai hQi d6ng c6 cl6ng phii duo. c Thu kf dpi hQi ghi vdo

.Bi6n ban hgp D4i hQi tl6ng c6 d6ng.

2, ;DU th6o Bi0n ban hqp Dai hQi d6ng cO d6ng phdi ttugc tlgc vd th6ng qua trudc khi

lbti m4c Dai hQi.

Tr€)n ddy ld todn b0 Quy ctr6 tam viQc cria Dai hQi cO d6ng thucrng ni6n ndm 2022 cua Cdng ty

C6 phan Thyc phAm N6ng san Xu6t khAu Sdi Gdn.

Kfirh trinh Dai hQi xem xdt th6ng qua.

NG QUIIN TRI
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CONG TY CO PHAN
THIIc rHAM NONc sAN xuAr rnAu sAr coN

Dia chi: 58 V6 Vin TAn, Phudmg V6 Thi S6u, QuOn 3, Tp. HO Chi Minh
DiQn tho4i: (84.28) 3930 4464
Email: info@asrexland.com

Fax: (84.28) 3930 3186
Website : http://wvnv.agrexland.com

TP. HO Chi Minh, ngay 18 thdng 08 ndm 2022

co

Dai hOi

Sdi Gdn

nQi dung i ddy:

guyGin tic chung

llu4t, dring DiAu lQ t6 chirc vd ho4t dQng sta aOi tAn VI cira C6ng ty C6 phAn Thpc

lr{6ng s6n XuAt k}rAu Sdi Gdn.

tlrrlc thyc hiQn: bo phii5u kin theo phuong thfc bAu phO thOng.

6t qua biu cu clugc tinh tr€n sti c6 phAn c6 quyAn bi€u quytit cria cl5 rl6ng trgc ti6p hoflc

diQn theo iry quyOn dU hqp.

rtari bi€u c6 d6ng dugc ph6t mQt ThO bAu crt duy nh6t flhe bAu crl do Ban t6 chrlc dpi

i ph6t ra, c6 d6ng d6u treo cta C6ng ty Cd phAn Thgc phAm NOng sdn Xu6t khAu Sdi

).

phAn cria Ban BAu crt - Ki6m phiiSu phii tlugc Dai hQi thdng qrua. Thdnh vi6n cria

Biiu crl - Ki6m phi6ukhdng phni ld ngudi c6 t6n trong danh s6ch <t€ ctltmg ctr.

tu'qng thgc hiQn bAu cfr

d6ng so hiru c6 phAn c6 quyAn bi6u quyiSt vd ttai diQn theo riy quyAn ,cria c6 ddng so hfru

phAn c6 quydn bi€u quyiit (theo danh sSch c6 tl6ng Cdng ty ch6t ngdy 16/0812022) c6

QUY CHE
BAU ctl rrr.q.Y TIm THAIIH vrnN BAI\ rrnvr SOAT

G TY cO PHAN THIIC PHAM N6NC SAN XUAT XTT,zLU SAI GON

NHIEM KY 202I.2026

Cd'n c{e LuQt Doanh nghiQp s6 59/2020/QH14 ngdy 17/06/2020;

Cd'n crh Diiu t€ sua diii hin thtb VI cila C6ng ty CO phdn ThUc phAm N6ng sdn Xutit
khdu Sdi Gdn iluqc Dqi hQi Ci5 dAng C6ng ty th6ng qua ngdy 20/04/2018;

Cdn c{r Don tir nhi€m vi tri thdnh viAn Bqn KiAm sodt C6ng ry Cd phdn ThUc phiim

N6ng sdn Xutit khiiu Sdi Gdn cila Bd Trinh Thiry Linh ngay 0I/07/2A22.

cO dOng thuong ni6n n[m 2022 cua COng ty C6 phan Thgc phAm ]{6ng san Xu6t ktrAu

hdnh bAu cr? thay th6 01 (mQt) thinh vi6n Ban ki6m so6t nhiQm ky 21021 -2026 theo c6c

omu 2:

tai Eai hQi.



OIDU S: 56lu'qng thhnh vi6n Ban Ki6m so6t bAu b6 sung:

- SO luqng thanh vi6n Ban Ki6m so6t tlugc bAu thay th6 h 0l (mQt) thanh vi6n.

DIEU 4: Th6 b,Au cfr vh ghi Th6 bAu cfr

Danh s6ch img crl vi6n Ban kiiSm so6t duo. c s6p x6p theo thrl tg l\.BC theo t€n vi ghi

elAy dri h9 vi t6n tr€n Th6 bAu cri.

Th6 bAu cri vd ghi Th6 bAu cr?

- The bAu cri du-o. c in thdng nh6t, c6 s6 c6 phAn c6 quyAn bitiu quytit, sti phitiu
bdu theo md sl5 tham du.

- CO ddng hoflc dpi diQn theo riy quy€n cria c6 d6ng dugc ph6t Thd bAu cri Ban
kii5m so6t theo m6 sti tham du.

- Trudng hgp ghi sai, cO ddng, tt4i diQn theo riy quyAn criar c6 d6ng c6 th6 de

ngh!Ban bAu cri eOi me bAu cri kh6c.

- C6 d6ng, ttai dien theo riy quyAn cria c6 <tdng phdi tp mi.nh tt6nh d6u vdo 6
"Bi6u quytit bAu" tucrng img v6i tdn img cu vi0n mi minh bdu chon.

C6c trudng hgp The bAu cu khdng hqp 19

- The bAu cri khdng phii ld thd theo mdu quy dlnh do Ban tr5 chrlc D4i hQi ph6t

hdnh cho cO d6ng hoflc nguoi <tei dign theo riy quy€n dU hqp.

-','l- The bdu cri ghi tdn ngudi ngodi danh s6ch <10 cu, ring ct md EAi hQi th6ng qua

hoflc phi€u bdu bi gqch, x6a, tdy ho4c srla chira.

- The bAu cri ktr6ng bAu cho mQt tmg crl vi6n nio ho[c sti thdnh vi6n dugc bAu

vuot quii sd thdnh vi€n dugc bAu thay thti cta Ban ki6m solrt.

DIEU 5: Phucrng thric bAu cfr

N{5i c6 <t6ng dg hgp dugc c6p mQt Thd b6u cir Ban kirim so6t (c6 ghi sin sti c6 phdn
, X r.i L A r.l 'i ,1 a Lt

Crc 9uYen Dleu quyeL so pnleu Dau tneo ma so mam OF).

!'iQc bdu thdnh vi6n Ban ki6m so6t dugc thpc hiQn theo phuong thric bAu ph6 th6ng
,,,4 A.., ^ i. I(bi6u quy6t thOng thuong), theo d6 m6i c6 ddng hoqc ngudi dai di€n theo riy quy€n dg

K 1.^ rt ,) A A rt , i ,.4 K.
hgp c6 s6 phi6u bAu bdng s6 cO ph6n c6 quy6n bi6u quy€t cta c6 d6ng ho4c nguoi <lpi

diQn theo riy quy6n tham dy hop cria c6 ddng <16.

C:O d6ng, dai diQn theo riy quyAn cfia cti <16ng bAu cho it nh6t m6t img crl vi0n vd ttii
dra bing sti luqng thdnh vi6n Ban ki6m so6t bAu thay th6 de duqrc p4i hQi d6ng co

d,Ong 6n dinh. SO phi6u bAu cho m5i ung crl vi6n bing s6 phi6u bAu cria cd d6ng d6.

Khi ti6n hdnh bdu cri, c6 d6ng, dpi diQn theo ty quy6n cta c6 d6ng phii tg diAn vdo

Th6 bAu cri cria minh bing c6ch d6nh d6u vdo 6 "Bi6u quy6t bAu" tucmg rmg vdi t€n

rlng cri viOn md minh bAu chgn.

Truong hgp c6 sp ghi nhAm, hoflc thay A6i ung cr] vi€n md minh bAu chgn, C6 d6ng,

drli diqn theo riy quy6n cria cO ttdng li€n hQ vdi Ban BAu crl - Ki6m phi6u d6 tluqc c6p

la,i Th6 bAu crl m6i v6i diAu kiQn phni nQp lqi Th6 bAu ct cfi.

b.

c.
J
(

C

FI

c/.rf

b.



f. Th6 bAu cri tlucr. c bo vdo thirng phi6u ttd ni6m phong.

OIEU O: Ban Iliu cfr - Ki6m phi6u, nguyOn tic b6 phi6u vi ki6m phi6u

a. B:rn BAu cfr - Ki6m phi6u

- Ban BAu crl - Ki€m phi6u do Chri tga <16 ct vd du-o. c D4i hQi rl6ng cO d6ng thOng

qua.

- Ban BAu crl - Ki6m phi6uc6 tr6ch nhipm:

+ Trinh Dai hQi c6 d6ng th6ng qua Quy ch6 bAu cti;

+ Gi6i thiQu th6 vi phrit Th6 bAu crl, hu6ng ddn vd giii d6p thic mic trong
qurl trinh bdu crl;

+ Ti6n hdnh ki6m phitiu;

+ COng bO kt5t qui bAu ct tru6c D4i hQi itdng cO d6ng.

- Thdnh vi€n Ban BAu crl - Ki6m phitiu khdng dugc ld nguoi c6 t€n trong danh s6ch

tt6 cri vd img cri vdo Ban Ki€m so6t.

b. Nguy6n tic b6 phi6u vi ki6m phi6u

- Ban BAu crl - Ki6m phitiu titin hinh ki6m tra thirng phii5u tru6c sg chimg kiiSn cira

c6c c6 tl6ng.

- ViQc bo phitiu tlugc b6t dAu krhi viQc ph6t ThO bAu ct duo. c hobn t6t vi ktit thric khi
cO d6ng cutii cirng"b6 The bAu cri vdo thtng phitiu, trong mgii trucmg hqp khOng

vugt qu6 15 phrit kC ttr khi hoin tdt viQc phrit Th6 bdu cir.

- Viec ki6m phitiu phdi dugc titin hdnh ngay sau khi viQc b6 phitiu ktSt thric.

- I(i5t qud ki6m phitiu dugc l4p thdnh vdn bin vd dugc Truorng llan BAu ct - Ki6m
phir5u c6ng b6 trudc D4i hQi.

OfnU Z: Nguy0n tic trrfing cfr thinh vi0n Ban Ki6m so6t :

- Ngudi trung crl thinh vi6n Ban ki6m so6t dugc x6c tllnh theo sfi phiitiu bAu tinh ttr cao

xu6ng thdp,bht dAu tir ring cri vi€n c6 sii phi6u bAu cao nh6t cho tltin khi dri st5 thdnh vi6n

bAu thay th6 md Eai hQi tt6ng c6 d6ng 6n <t!nh nhung trong mgi truong hqp phii nhpn dugc

s6 phiilu bAu t6i thi6u tuong duong v6i 65% sd c6 phdn c6 quy6n bi6u quytit tham dg tl4i

h0i.

- Iruong hgp c6 tt hai (02) ung cr? vi€n trd l€n il4t cirng s6 phiiSu bAu rnhu nhau cho v! trf
thdnh vi6n cutii cirng cria Ban ki6m so6t thi sE ti6n hdnh bAu l4i trong sti c6c img crl vi6n c6

s6 phi(lu bAu ngang nhau.

oItU 8: Lflp v,i cdng b6 Bi6n bin ki6m phi6u

Sau khi ki6m phitiu, Ban BAu cu - Ki6m phi6u phai lap bi€n b6n ki6m phit5u. NQi dung bi6n

rdn kitlm phit5u bao gdm: TOng sO c6 d0ng, dpi diQn theo 0y quy€n cri;a ci5 d6ng tham gia

,ly hgp, t6ng sti cti d6ng, dai diQn theo riy quyAn cria cli tl6ng tham gia bo phiiiu, t! lQ phi6u

bAu cta cO d6ng, dpi diQn theo riy quyAn cta c6 tl6ng tham gia bo phitiu so vdi t6ng s6

phi6u bAu cria c6 d6ng, tlai dien theo riy quyAn cta c6 d6ng tham gia dg ho.p, sli vi ti lp



philiu hqp lQ, phiiiu kh6ng hqp l9; s6 vd ti lQ phiiiu bAu cho ttmg tmg cri'vi6n cta Ban KiiSm

sodt.

Todn vdn Bi6n ban ki6m phitiu phii itugc c6ng b6 trudc D?i hQi.

Nhting kliiiu npi vA viQc bAu vd ki6m phitiu sE do chri top cuQc hgp gilii quyiit vd dugc ghi
vdo bi6n bdn cu6c ho.p D4i hQi tl6ng cO ddng.

Quy chti ndy g6m c6 09 (chfn) tti6u vd dugc t19c c6ng khai tru6c Dqi hQi rtdng cO d6ng
thudrng ni6n ndm 2022 d6bi0u quytit thdng qua.

G QUAN T,RI

vO tnI HUYDN LAr\
w'.iH

4
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Tp. HO Chi Minh, ngdy 18 thdng 08 ndm 2022

BAO CAO CU,q. BAN TONG GIAM DOC

KEI eUA KINH DOANH 202r VA KE HOACH HOAT DQNG 2022

Kfnh giri: DdI HQr DONG CO OONC THIIoI{G NIf,N NAnn 2022

TthUc hiql c6c Nghi quyt5t cria D4i hQi d6ng c6 d6ng vd HQi ddng quan trf C6ng ty C6 phan thgc

plAm N6ng san XuAt khAu Sdi Gdn, Ban Tdng Gi6m <t6c trdn trgng b6o c6o Dai hQi d6ng cO d6ng

vi! t tit qui ho4t tlQng ndm 2021 vitkti hoach ndm2022 nhu sau:

r. nAo cAo HoAT DQNG NAM 2021

1. K6t qui ho4t tlQng kinh doanh hqp nhfitn5rm2021

(*') T6ng doanh thu thudn bao g6m doanh thu n\i b0 gitta COng ty me vd COng ty con ld

2ti,7 ti'ding.

T6ng Doanh thu thgc hiQn ndm 2021 dqt 688,7 tf <t6ng, dqt 103,8%o so voi lii ho4ch, trong d6:

- Thgc phAm ctri5 Uitin ilat ti 19 l03,8yo so vcvi kti hoach.

- Dich v.u cho thue vdn phdng, nhd xucmg dat ti lQ gg,lo so vcri k6 h,r4ch.

- Thu nhfp tdi chfnh ttat ti l0 134,0% so voi kti hoach

Lqi nhuan sau thu6 thUc hiQn ndm202l le 70,0 tf d6ng dqt 137,8% so vsi kti ho4ch

Don vi tinh: fj, d6ng

t03.8%

1033%

99.1%

134.0%

' ':Doanh thu chA bi€n th4c phom

Doanh thu dichvq cho thu?

Doanh thu tdi chtnh

rt4.6%

1I1.9%

r14.9%

r27.2%

CIP biAn thryc phiim

Dich vtt cho thuA

Thu nhQp tdi ch{nh



IL

2. Ho4t elQng dffu tu nilm2021

a. Diu tu xiy dqng drl:ln

C6c dU 6nb6tcl6ng sin (Qufln 7, Qudn 8): titip tr,rc khai thac m4t bAnS; thue, hodn t6t c6c

thir tuc phAp lf vd c4p nhdt th6ng tin nham lua chon tho'i di0m phir hqp tri6n khai c6c dr,r

6n.

b. Ho4t ilQng cIAu tu nginh ctr6 ni6n thgc ph6m

COng ty 6p dpng hQ th6ng qudn li an todn thuc phAm ti6u chuAn ISO 22000, BRC,

HACCp, IFS vd HALAL cl6 cung c6p sAn phAm thuc phAm ch6 bi6n c6 chAt luolg t6t

d6p ring c6c yQu cdu cria thitrudng ti6u dirng trong nu6c vd nu6'c ngodi. V6'i mgc ti6u

ph6t tri6n 6n dinh vd b6n virng, c6c hoat clOng cAi t4o mo' r6ng kho chua hang. xuong

sdn xu6t d6 ctuo-c thuc hi6n hodn tdt vir ilua vdo su' dung trong ndm 2rJ2l g6p phin ndng

cao n[ng lgc c4nh tranh v]r khd ning cung fng do-n hdng d6p ring theo y€u cAu c0a

kh6ch hirng nhim t6i uu h6a hoat ddng kinh doanh.

KrD HOACH HOAT DQNG NAM 2022

1. Cdc chi ti6u K6 hoach kinh doanh hgp nh6t nilm2022

Linh vrlc kinh doanh
. " -i(uvt: ty oong)

Chi ti6u kG ho4ch

Doanh thu
Loi nhuAn

sau tnue

Thgc phAm cnti u;6n

Dich vu cho thu6 vdn phdng, nhd xu'ong

Hoat dQng tdi chinh

829,78

41,21

14,76

46,22

19,37

12,10

Tdng cQng 885,75 77.69

at t,

:oN(

lcp
inxr

lGr

tn gi2.

a.

Kt5 ho4ch hinh tlQng nilm2022

Hogt itQng cho thuA vdn phbng vd nhir xuilng:

Dich vU cho thu€ vin phdng: Duy tri hiQu quA cdng t6c qu6n lf vdn hdrnh tda nhd, chti

trong cdng tdc bho tri, nAng c6p hd th6ng k! thuflt nhdm giir vd thu hrit kh6ch thu€ dpt tj'

Iq l5p dAy nhu hiQn nay.

Nhd xu'6'ng cho thu6: Titip tqc thuc hiQn c6c thrl tuc hohn thiQn hd so- ph6p ly theo quy

dinh cfia co quan chr?c ndng. Cdng ty ti6p tuc khai thric m[t bdng ,J6 cho thu6 vd c4p

nhdt th6ng tin nhim lua chon thoi c1i6m cfAu tu phir ho. p.

Hoqt ilQng cne nrcn thryc phdm:

C6ng ty ti6p tqc nghi€n cf'u c6c phuong 6n sfa chira, c6itao mo'r6ng qu;r m6 cho hopt ilQng

sAn xuAt, dAy manh c6ng nghd h6a ciic hopt dQng vdn hdnh cira Cdng t1r. ki,3m soiit vir ti6t



c.

Tr€n

Gi6m

Kinh
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nAo cAo cua Her oONc euAN rRI
vs c0NG TAc euAN r . NAvr 202rvA DINH HUOr{c NAvr 2022

Kinh thu'a Quy c6 d6ng,

HQi D6ng Quan tri C6ng ty CO phan c phAm N6ng san Xu6t khAu Sdi Gdn (HDQT) trdn trgng

b6o cin lru6c D4i hQi vd k6t qui ho4t dQng vd c6ng t6c quan tri cria HDQT t'ong nftm 2021 vd dinh

hucnrg ho4t dQng ndm2022 nhu sau:

r. rimr uiNn HoAT D9NG cU.q, HDer NAM 2021

1. 86o,c6o ho4t ilQng cria HDQT nilm2021

Troq3 ndm202l, HQi <16ng qudn tri d t6 chric 03 phiOn hgp tryc ti€p,07 mn 6y y ki€n bing vdn

bdn rd ban hanh 19 nghf quy6t HDQT.

HDQT tpp trung theo s6t c6c chi ti6u k6 ho4ch do D4i hQi d6ng cO d6ng dO ra tr6n co sd tinh hinh

thgc t6, di6n bi6n cria thi trucrng vd ciic kh6 khdn phai d6i mit trong thoi gian g:i1n crich xd hQi

phon3 ch6ng dich bqnh Covid-l9. HDQT dfl trgc titip chi d4o, girlm s6t Ban di6u hdnh trong c6c

ho4t rlQng san xu6t kinh doanh hang ngdy cira Cdng ty.

HDQT <td thyc hiQn ttung tr6ch nhiQm vd quy6n h4n cun; phOi hqrp ch?t chE v6i Elan TOng Gi6m
.K ..X
d6c d€ ra nhirng chir trucmg, phucrng iln, nhiing giiti ph6p th6o gd kh6 khAn, gitirn s6t viQc thyc

hiQn ngdn siich ciic hoat dQng dAu tu, kiOm so6t ch4t ch6 chi phf dAu ra -- dAu vdo dim bdo sri

dqng hiQu qth citc nguiin luc di5 d4t < gc c6c chi ti6u kti hopch DHDCD giao tr6n co sd tudn thir

c6c quy dinh cria ph6p luflt vd Di6u lQ C6ng ty. Mgi quytit dinh cira HD()T dAu duqc c6n nhic
1 -l ' t. , r \ r

cdn tr'gng dO c6 nhimg di6u chinh p thcri, c6c quy6t dinh phu hqp rmg ph6 tru:6c nhimg bi6n

dQng cta th!trucng cfing nhu diSn bitin cta dich benh d ) b6o toan lgc lugng lao rtQng vd duy tri

6n dinh hopt dQng san xu6t kinh do

2. D6nh gi6 tinh hinh thqc hiQn Nghi quy6t Dli hQi rldng c6 ddng nim 20111

Tron61 ndm202l, HDQT dd tritin kh thUc hien c6c nQi dung Ngh! quytit Dpi hQi d6ng c6 d6ng

^ ^. ,^^^.
thucnrg ni6n sd }I|212I|NQ-DHDCD ngiry 2810612021cU thd nhu sau:

o Trfch lQp chc qu! theo ph6 duyQt (Quf khen thucrng phric lqi CBNV, Khen thuong HEQT
vd Ban Ki0m so6t) ld 4,84t! d6ng.



c, Chi tra tht lao HQi ddng quan tri, Ban Ki6m so6t vi Thu kf theo dinh mric dd duo. c th6ng
qua ld l,02ty <16ng.

c, Lga chgn C6ng ty TNHH Ki6m torin AFC Vigt Nam thUc hien ki6m to6n Brio c6o tai
chfnh C6ng ty ndm 2021.

c Chi tri c6 tric ndm 2020 (10% menh gi6 c6 phan) le 10,8 ff ddngl du-o. c thgc hiQn trong
ndm2022.

ThUc hiQn kt5 ho4ch ho4t tlQng kinh doanh theo c6c chi ti6u Dai hQi d6ng c6 d6ng giao. tctit thirc

ndm tii chinh 202l,ki5t qu6 ho4t dQng san xuit kinh doanh cria C6ng ty iil{ dugc nhu sau:

Don vi ttnh: tj, ddng

O T,ing doanh thu thudn bao g6m doanh thu n\i b0 giiia C6ng ty me vd C6ng ty con ld 26.7 ti
s)
aong.

T6ng; Doanh thu nlm 2021 d1t 688,7 tj' tt6ng, dqt 103,8% ki5 ho4ch. Lgi nhu$n sau thu6 nlm

2021lir70,0 ty d6ng dat 137 ,8yo kti ho4ch.

Dintr ei6 chune:

NAm 2021 ti6p tqc ld mQt ndm kh6 khln cria n6n kinh tC ttr6 gioi n6i chung vd kinh tti Viet Nam

n6i ri6ng do dnh hucrng cira c14i dich Covid-l9 cung c6c chfnh s6ch gidn cfuchxdhQi sitit chpt vd

k6o ddi nh5m phdng chiSng dich dd t6c dQng it6n mqi met hoat tlQng cira C)6ng ty, ldm gi6n do4n

hopt rlQng kinh doanh trong mQt khoang thoi gian. Tru6c tinh hinh d6, IIDQT da tri6n khai linh

ho4t r:6c ho4t ilQng quAn tri, thich img nhanh vcri di6n bi6n cria dich benh nhArn h4n chti tOi da

cdc tiinth6t, tQp trung nguiin lpc ctng c6 ho4t <lQng san *u6t trong tr4ng th6i binh thuong moi,

xdy dpg c6ck€ ho4ch chudn bi sin sang ngudn luc v0 nhdn sU cfing nhur c6c chi phi ph6t sinh

nhdm duy tri sU an toan, hEr ctr6 tOi tla sg l6y lan cua dich benh, dim b6c, cOng dn viQc ldm thu

nhfp 0n dinh cho ngucri lao dQng.

Voi lriit qud kinh doanh d4t duo. c ctia n[m 2021, HDQT ttrffi gi6 cao sU n6 lyc, sring t4o, tinh

thdn rrugt kh6 ctia Ban ili6u hdnh cung tflp thiS CBCNV Cdng ty trong vi6o tritin khai ti5t c6c chri

2

r3010r

coNC
(ro pH,

-llJC pt
; sal xui
,'.. -!AI G(

u4

I Tdng doanh thu thudn (*) 663.3 68tf .7 l03.8Yo

Doanh thu chii biiin thurc phiim

Doanh thu dich vqt cho thuA

Doanh thu tdi ch[nh

587.3

65.7

10.3

609.7

6:i.I

r 3.8

103.8%

99.1%

r34.0%

2 Tdng lqi nhuAn tru6c thu6 74.4 8:;.2 rt4.6%

chii tien thuc phdm

Dich vu cho thu?

Thu nhQp tdi ch{nh

42.8

23.0

8.6

47.9

2t;.4

10.9

I 11.9%

114.9%

127.2%

a
J mng lqi nhu4n sau thu6 s0.8 70.0 r37 .8%



truorrg cria HDQT, bi6n th6ch thric thanh co hQi quytit tdm hoan thenh kti ho4ch Dai hQi ddng c6

d6ng d6 dd ra, khd"g dinh dinh hucmg ph6t tri6n 6n dinh vd b6n viing trong tuong lai.

DINrr HTIdNG HOAr DQNG NAM 2022

^i - 1
Dd gifi vEng sp 6n <linh vi ph6t tri6n cria C6ng ty vd <lim bno lqi ich t6i rta cho c6 d6ng, HDQT

v6n titip tUc tlinh huong c6c ho4t ttQng cira C6ng ty theo 02 mang SXKD c.hinh sau:

c Ho4t dQng kinh doanh b6t dgng san: duy tri 6n ttinh dich 4r cho thuO vdn phdng, nAng

^ ,^.,^ 'cdp hQ th6ng k! thuft, c6 ging duy tri kh6ch hang thuO ddi han trong di6u kiQn cho thu6

mat b6ng nhi6u biiSn dQng, canh tranh nhu hiQn nay; khai th6c ttii da ho4t <tQng cho thu6

nhd xucmg hiQn httu vd theo ddi hoan thiQn thti tUc h6 so ph6p l! cfuc dU rin b6t dQng san

dti thuc hiOn dAu tu.

c Hoat tlQng chiS biiin thpc phAm: Tii5p tgc dAu tu ndng c6p co sd v4t chdt, trang bf m6y

m6c thi6t bi nhdrn ndng cao ndng lgc san xu6t theo huong hiQn dai h6a; mo rQng quy m6
, A. a,

sdn xu6t <t6p tmg da d4ng c6c t16i tugng kh6ch hdng xudt khdu vd nQi dia.

Vdi (tinh huong nhu tr6n, HQi D6ng Quan tri d?t ra mUc ti6u cho Ban c1i€u hanh hoan thdnh chi

ti6u l:6 ho4ch kinh doanh hgrp nh6t trong ndm 2022 nhu sau:

Linh vqc kinh doanh
(Dfi: ff d6ng)

Chi tiOu k5 ho4ch "?"\
Doanh thu Lqi nhuan s

'fhgc phAm ctr0 UiCn

lDich vu cho thu6 vdn phdng, nhd xuong

Jlo4t dQng tdi chinh

829,7i}

41,21

14,715

19,37

12,r0

'I6ng cQng 885,715 77,69

TrOn t16y ld b6o c6o t6m thtketqui hopt dQng vd c6ng t6c quan tr! cria HQi tl6ng quan tr! Cdng ty

Cd plrdn Thgc phAm N6ng san Xu6t khAu Sai Gdn ndm 2021vd<llnh hucrng hoat dQng trong ndm

2022.

Kfnh lrinh Dai hQi it6ng c6 d6ng Cdng ty xem x6t th6ng qua.

NG QTIAN TRI
clr

v0 rrq HUYEN LAN
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BAO CAO CUA I}AN KIEM SOAI
T4i D4i hQi tl6ng c6 d6og thudng ni6n 2022

(Neay w0et2022)

Kfnh gfri: D4i hQi tl6ng c6 O6o9 thudng niGn nIm 2022

Cdn cri:

- LuQrtDoanh nghiQp s6 SgtZOZOlQHl4 <tuqc Qu6c hQi nudc CQng hod xZi hQi chtr nghia ViQt

Narn th6ng qua ngiry 17 thang 06 ndm 2020;

- Chric ndng nhiQm v.u cira Ban Ki6m so6t ("BKS") quy dinh tAi Di6u le cira C6ng ty C6 phan

Thlrc phAm N6ng san Xu6t khAu Sdi Gdn ("C6n g ty") sira t16i lan 6 tlugc Dai hQi ddng C6

d6ng ("EHDCD") C6ng ty th6ng qua ngiry 20104/2018;

- Biig c6o tdi chinh ri6ng vd 86o c6o tai chinh hq,p nhAt cta C6ng ty C)6 ph6n Thgc phAm

Ndlg san Xu6t khAu Sdi Gdn niOn d0 ktit thric t4i 3lll2l202l d6 duo. c kiiim to6n boi C6ng ty

TNHH Ki6m toan AFC Vi0t Nam;

- f6f qui hopt dQng ctra Ban ki6m so6t.

Ban ki6m so6t C6ng ty C6 phan thgc pham N6ng san Xu6t khAu Sdi Gdn nhiQm ky 2021-2026 xin

b6o citotru6c Dpi hQi tt6ng c6 d6ng thucrng ni6n ndm 2022k€tqud ki6m tra, g)iitm s6t c6c m4t ho4t

dQng cua rl6ng ty trong ndm202l nhu sau:

I. Ho4t dQng cia Ban ki6m soit

1. Bio c6o vd nhAn sq

Ban kiilm so6t nhiQm ky 2021 - 2026 tluqc Dei hQi tl6ne c6 d6ng thulng niOn ndm 2021 th6ng

nn6t pfe chufln voi c6c thenh vi6n g6m:

- Onil Kh6ng Vdn Minh - Truong Ban

- Ba Dqng Thu Hd - Thdnh vi6n

- Be Trinh Thny Linh - Thanh vi6n

Th6ng 7 ndm2022,bd Trinh Thty Linh - thd'nh vi6n Ban ki6m so6t ttd c6 lDon xin tir nhiem vi

ly do c6 nhfln gui Ban ki6m soiit vd HQi D6ng Quan trf C6ng ty. Tr) ngiry Ctll7l2022, Ban ki6m

sorlt hopt dQng v6i 2 thanh vi6n cdn l4i.

2, 86o c6o vd ho4t tlQng

Trong :tdm2)2l,Ban Ki6m so6t d6"thUc hiQn chfc ndng, nhiQm v.u theo dring c6c quy dinh li6n

quan. O6c ho4t dQng cria BKS cp thO nhu sau:



- Bar kirSm so6t <16 td chric c6c cuQc hgp ct6 phAn c6ng nhipm v.u ciic Thanh vi6n Ban kiCm

so6t, 16n kti ho4ch vd thpc hiQn cdng t6c ki6m so6t hang nim.

- Kid,m tra, gi6m s6t viQc tritin khai thlrc hiqn c6c nQi dung Nghi quyi5t Dai hQi ddng c6 tl6ng

vd t:huc hiQn c6c quyAtt cd d6ng.

- Tham dU dAy dir crlc cuQc hgp HQi d6ng qu6n tri, xem x6t vd tham gia y ki6n edi vOi c6c Td

trinh, Phitiu xin y kii5n HQi ddng quan trf cria Ban Tdng girim d6c C6ng ty vi t4i c6c cuQc

hop, d4i dign Ban kiOm sorit tham gia d6ng g6p y kiCn eOi voi HQi tl6np; quan tr! vA c6c v6n

eA tien quan d6n cdcho4t d6ng cira C6ng ty.

- Xern xdt tinh phSp Iy, trinh tp, thtr tpc ban hanh c6c Nghi quyi5t, Quy6rl dinh cira HQi d6ng

qudn trf, Ban T6ng gi6m d6c dim b6o tudnL thri theo c6c quy <linh cira phdp luat hien hdnh.

- Thqrc hign c6c dqt ki6m tra giim s6t ho4t dQng diAu hanh cria Ban Tdng; Gi6m di5c. BKS dE

th6o lufn vcri Ban TGD Cdng ty vA c6c nQi dung ki6m tra vd trao d6i th6ng tinL kip thoi vcri

HDQT vAi c6c ho4t dQng ki6m tra, girim s6t cira BKS.

- Thiim traBSo c6o tdi chinh ri6ng, b6o c6<> tii chinh hgp nh6t niOn dQ 2021 cua C6ng ty d6

tlu-crc kirSm toan bdi Ki6m toan dQc lap (Cdng ty TNHH Ki0m torln AFC 'ViQt Nam).

II. K6t qui gi6m sit hogt ilQng cria HDQT, Ban T6ng Gi6m tl6c vdr c6c ho4t tlQng r:ria C6ng fy

1. Horpt dQng cria HQi ddng quin tri
- HDQT dd thlrc hiQn chric rtog, nhiQm vp trong c6ng t6c dinh huong chi,5n lugc ph6t tri6n,

gi6rn s6t viQc tritin khai kO ho4ch sin xu6t kinh doanh vd chi cl4o cdng tilc quin ly trong

phem vi thAm quydn cria HQi d6ng quan tri, tuan thri dung theo Luft .Doanh nghiQp, Lu4t

chring khoiin, DiAu lQ cria C6ng ty, Nghi quytit cria D4i hQi <l6ng c6 dting vit cfuc quy dinh

kh6c cria ph6p luft.

- HDQT dd t6 chric c6c phi6n hgp ilinh k! c6 sg tham gia ctra c6c thdnlL vi6n FIDQT, thanh

vi6n Ban Ki6m so6t nhim nghe b6o c6o cria Ban T6ng Gi6m tt6c vA k6t qui ho4t dQng

SXKD cira C6ng ty vd dA ra chri trucrng cho C6ng ty ho4t dQng tlung hu6ng theo ki5 ho4ch dd

duqrc DHDCD thdng qua.

- Gi6m s6t Ban Tdng Gi6m di5c trong viQc tri6n khai thUc hign Nghi quy6t D?i hQi d6ng co

rt6ng giao cflng nhu Nghi quytit, Quytit <linh cira HDQT iI6 ban hdnh nhftm mang l4i hiQu qud

tOt:nh6t cho c6 ddng.

2, Horpt dQng cfia Ban T6ng Gi6m tl5c

- BarL T6ng Girim d6c dd tri6n khai kip thoi c6c Nghi quy6t, c6c chu tru<rng chi d4o cira HQi

ddng quan trf, chir ttQng lap k6 hopch quan lf di6u hdnh ho4t dQng kinh doanh ntrim troan

thilft c6c chi ti6u k6 hopch do D4i hQi d6ng c6 d6ng ndm202l t16 ra.

- Barr T6ng girim dric dd titip thu vd tritin khai klp thdi cdc f kitin kitin ngh.i cua Ban kiiSm so6t

nhim ttmg budc khic phpc circ bln c4p con t6n tpi trong cdng t6c quAn lf didu hdnh ho4t

dQng san xudt kinh doanh.

3. D6rrh gi6 tinh hinh thgc hiQn Nghi quy6t D3i hQi tldng cO ddng thuon,g ni6n ndm202l

C6ng li dd thyc hiQn c6c nQi dung sau:

- Trich l4p c6c qu! theo phO duyQt (QuI khen thuong phric lqi CBNV, Khon thuong HDQT vd

BKS) la 4,8 tj'd6ng.
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- Chi trA thir lao HDQT, BKS vd Thu kf theo mric d6 dugc thdng qua ld l,02ty ddng.



- Lgzr chgn C6ng ty TNHH Ki0m torln AFC Viet Narn ld don vi kiOm torin b6o c6o tdi chinh

ndn,202l cho C6ng ty.

- Thqrc hiQn kC hopch ho4t dQng kinh doanh theo c6c chi tiOu Dai hQi d6ng c6 d6ng giao.

- C6ng ty thUc hi.6n chi trA c6 tric ndm 2021 (10% menh gi6 c6 phan) cho c6c cO d6ng v6i s6

tiOrL ld 10,8 tj'd6ng trong ndm2022.

III. B6o c6o tinh hinh thi chinh vn K5t qui ho4t dQng sin xuAt kinh doanh nilm202l

1. TirLh hinh tii chinh

C6o biLo ctio tdi chinh ri6ng vd hgrp nhAt cira C6ng ty cho ndm Oi chinh t<tit thric vdo ngdy

3ll|2l202I duqc lflp tudn thri chudn rnpc ki5 torin vd cfr6 <tO tti torln theo Thdng tu

20Ql20l4lTT-BTC vd Th6ng tu 20212014/TT-BTC ngiry 2211212014 vii c6c quy dinh hiQn

hanh. B6o cito tdi chinh phan 6nh trung thgc vd hgp ly tinh hinh tei chinh cira C6ng ty niOn

<10 ktit thric ngiy 3lll2l202I du-o. c kiOm to6n boi Cdng ty TNHH Ki6m toan AFC ViQt Nam

vd,lugc HDQT, Ban TGD thiing nh6t thdng qua. Qua thAm dinh, Ban Ki6m so6t kh6ng c6

U6t ty it6 xu6t <ti6u chinh ndo kh6c vd sO tiQu trinh bdy trOn cfuc B6o c6o tai chinh dd dugc

ki6rn toan.

2. K6rlqui ho4t tlQng sin xu6t kinh doanh

SO neu t6ng hgp ktit qud kinh doanh theo c6c linh v.uc ho4t dQng nhu sau:

Donvi tinh: tj,d6ng

I Tdng doanh thu thu6tt (*) 663.3 688.7 t03.8%

Doanh thu ch€ bi1n thaic ph(im

Doanh thu dich vtt cho thuA

Doanh thu tdi chinh

587.3

65.7

10.3

609,7

65.1

13.8

10s.8%

99.1%

134.0%

2 T6ng lqi nhuAn trudc thu6 74.4 85.2 r14.6%

cn6 bPn thwc phiim

Dichvu cho thuA

Thu nhQp tdi chinh

42.8

23.0

8.6

47,9

26.4

10.9

111.9%

I r4.9%

127.2%

a
J T6ng lqi nhuan sauthu6 50.8 70.0 r37s%

(*) TOng doanh thu thuin bao g6m doanh thu nAi b0 giita C6ng ty mg vd COng ty con ld 26'7

tj,cl6ng.

Nhfrn xit:

VO t6ng th6, cdcchi tiOu ktit qui kinh doanh cria COng ty cld t14t ki5 hoech kinh doanh do D4i

hQi tl6ng cO d6ng d0 ra.

- Tdng doanh thu d4t 688,7 tf d6ng, d4t 103,8%o k6 hoach

- T6ng lqi nhuan sau thu6 dqt70,0 tj' d6ng, d4t l37,8Yo k6 hoach.

X6r; theo linh v.uc kinh doanh, krit qu6 ho4t <lQng ndm 2021ttpt vd vuqt k6 ho4ch tr6n cA chi

ti6u doanh thu vd lqi nhuan.

holrch ho4t tlQng cria Ban ki6m sodt ndm2022
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Trong ndm2022, BKS ti6p tUc thUc hiQn c6c c6ng viQc theo ttring quy6n hqn vd tr6ch nhiQm

trong d6 tfp trung chri ytiu c6c c6ng vipc theo ki5 hoach nhu sau:

- Gi6m s6t viQc thgc hiQn c6c Nghi q.ryi5t <luqc DAi hQi tl6ng cd d6ttg th6ng qua;

- GiAm s6t viQc tudn thri ph6p luflt, Di6u lQ c6ng ty vd c6c quy chti/qrry dinh cira C6ng ty
trong ho4t dQng quan tf diAu hanh doarnh nghi-Op;

- Gi6m s6t thyc hiQn c6c chi ti6u ki5 hoaoh san xu6t kinh doanh ndm2022 do Dei h$i it6ng
c6 d6ng t16 ra;

- GiAm s6t ho4t dQng dAu tu, sir dgng vd quan lf v6n;

- Ki6m tra vd thAm dinh 86o c6o ktit qud kinh doanh ft,lttg, B6o cilo tdi chinh quy, ndm;

- Xem x6t s6 kti torin, h6 so kO to6n vd c6c tdi liQu kh6c cria C6ng ty nhim kirSm tra tfnh

hqp ly, trung thyc, hgrp phrlp vd mric <tQ cAn trgng, nh6t quan cira cdrLg t6c kti to6n, th5ng

kO vd l{p b6o c6o tdi chinh;

- Thgc hiQn c6c c6ng viQc kh6c cira Ban ki6m so6t theo quy dinh cria Lu{t doanh nghiQp.

Kinh tlrua Dai hQi, trOn d6y ld b6o c6o ho4t dQng ndm 2021 cua BKS C6;ng ty CO pnan thyc
pham )I6ng san Xu6t khAu Sdi Gdn kinh trinh Dpi hQi d6ng cO ddng.

Trdn trrlng,

Thdnh Vi6n
Khdng VIn Minh
Trucmg;Ban

Noi nh0n:
- Nhu tr6n;
- HDQT Cty;
- Luu VT, Bl(S.



AGREX SAIGON

c0Nc rv cO pnAN
rHrlc pnAvr NONc sAN xuAr ruAu sAI GoN

Dia chi: s6 58 V6 Van Tan, Phulng V6 Thi S6u, Quan 3, Tp.Hd Chl Minh
DiQn tho4i: (84.28) 3930 4464
Email: info@asrexland.com

Fax: (84.28) 3930 3186
Website: http://w"ww.agrexladpom

TP. HO Ch{ Minh, ngdy 18 thdng 08 ndm 2022

cAc rornixn
DAr HQr OoNC CO DoNG Trruol{c NrtN NAVI 2022

c0Nc ry cO pHAN THrIc pnAnn NONc sAn xuAr xnAu sAr coN

- Cdn cu Ludt Doanh nghiQp sii SOtZOZOtgUl4 ngdy 17/06/2020;

- Cdn cft Diiu lQ sfta AAi mn thft VI cila C6ng ty CO phAn ThUc ph(im N6ng sdn Xuiit khiiu
Sdi Gdn("C6ng ty") duqc Eqi hQi ding cA dang C6ng ty th6ng qua ngay 20/04/2018; vd

- Cdn cth Nghl quyiit sii OS|ZOZZ\w}-HDQT ngoy I8/08/2022 cfia HQi ddng qudn tr! C6ng

ty v/v th6ng qua tdi li€u hpp DHDCD thudng ni€n ndm 2022.

HQi <16ng quan trf C6ng ty CO phan thgc phAm N6ng san Xu6t khAu Sdi Gdn trinh Dai hQi d6ng
i -^ 1 r

c6 tl6ng thuong ni6n ndm 2022 (*DHDCD") xem x6t vd cho f ki6n bi6u quy6t th6ng qua c6c nQi

dung sau:

o Td trinh s5 1: 86o c6o cria Ban Tdng Gi6m til6c ("Ban TGD"), 86o c6o ciia HQi tldng
quin tri ("HDQT") vdr 86o c6o cria Ban Ki6m soit ("BKS").

HDQT trinh DHDCD C6ng ty thdng qua 86o c6o cira Ban TGD vC tet qui kinh doanh ndm

2021; 86o c6o ho4t dQng cta HDQT vd B5o c6o ho4t tlQng cria BKS.

o Td trinh s6 2: B,[o c6o tiri chinh ki6m torln ndm202l

HDQT trinh DHDCD C6ng ty thdng qua 86o c6o tii chinh ri6ng vd 86o c6o tii chinh hqrp

nh6t cho ndm tdi chinh ktit thric ngity 3lll2l202I cria C6ng ty CO phan thgc pham N6ng san

Xu6t khAu Sdi Gdn dd clugc ki6m toan boi C6ng ty TNHH Ki0m to6n vd AFC ViCt Nam.

o Td trinh s5 3: Phuong 6n phf,n ptr6i tqi nhu$n nim202l

HDQT trinh DHDCD Cdng ty th6ng qua Phucrng 6n phdn ptrOi tqi nhuan ndm202l nhu sau:

STT CHI TIEU s6 tidn O/IIID)

1 Loi nhudn sau thu6 27.906.549.021

2 OuV khen thucvng HDQT & BKS (2,5yo LN sau thui5) 697.000.000

J Cd tric ndm202l bdne ti6n mdt: l0%o mOnh ei6 10,800,000,000

Td trinh s6 4: K6 ho4ch kinh doanhnilm2l22

HDQT trinh DHDCD C6ng t thdng qua Ki5 ho4ch kinh doanh n1nn2022 hgp nh6t nhu sau:

885,759,000,000Tdng doanh thu hgrp nh6t

Lqi nhuan sau thu6 hgp nhdt



Td trinh s5 5: chgn ilon vi ki6m to6n B6o cito tdri chinh nilm2022

HDQT trirrh DHDCD C6ng ty th6ng qua viQc try quyOn cho HDQT C6ng ty lga chqn dcrn vf

thUc hien l<i6m to6n 86o c6o tdi chinh ndm2022. Dcm vi ki€m toan dugc lua chgn phdi nim

trong DanJh s6ch c6ng ty kitim torln dugc ch6p thuan kirSm torin cho dcm vi c6 lqi ich c6ng

chring thuQc linh v.uc chimg khorin ndm2022 cira Uy ban chimg khorlnNhd nu6c.

Td trinh sii 6: Mi6n nhiQm 01 thhnh vi6n BKS nhiQm ky 2021-2026. Th6ng qua bAu

thay th6 01 thirnh vi6n BKS nhiQm l{y 2021- 2026.

HDQT trirrh DHDCD C6ng ty thdng qua viQc miSn nhiQm 1 thanh vi6n BKS nhiQm kir 2021

-2026 vd bdu cu thay thC 01 thdnh vi6n Cdng ty nhiQm ky 2021-2026 nhu sau:

1. Mi6rr nhigm tu c6ch thdnh vi0n Ban Ki6m so6t C6ng ty nhiQm ky 2021-202A d6i vOi

Bd Trinh Thuy Linh.

2. Th6rrg qua viQc bAu cir thay th6 thanh viOn Ban kir5m so6t C6ng ty nhiQm k, 2021-

2026:

- SO lugng thanh vi6n dugc bAu thay th6 : 01 ngucri.

Td trinh s6 7: B6o c6o k6t qufr thqc hiQn chi thi lao vi chi phi ho4t <IQng cria HDQT,

BKS vdr Thu ky nilm202l vdr trinh thdng qua chi phi ho4t tlQng nim 2022.

HDQT b6rc c6o DHDCD C6ng ty kt5t qui thgc hiQn chi thir lao vd chi phi ho4t dQng cua

HDQT, B1(S vd Thu ky ndm202l vd trinh th6ng qua mfc chi thir lao vd chi phi ho4t dQng

cria HDQII, BKS vd Thu ky ndm 2022 tthu sau;

1. Kt5t qui thUc hiQn chi thtr lao vd chi phi ho4t dQng cira HDQT, BKS vd Thu ky ndm

202r:

SO ti0n dugc ph6 duyQt: 1,020,000,0000 d6ng/ndm

- SO ti0n dd chi tr6: 1,020,000,0000 <16ng/ndm

2. Trinh th6ng qua mric chi thir lao vd chi phf ho4t ilQng ctra HDQT, BKS vd Thu ky ndm

2022 lir 1,020,000,0000 d6ng/ndm.

Td trinh sr6 8: Sfra A6i, nO sung Didu lQ COng ty vdr Quy ch6 nQi bQ vd quf,n tri Cdng ty

HDQT trinh DHDCD C6ng ty th6ng qua viQc stra d6i, b6 sung mQt s6 diAu khoan Di6u lq

C6ng ty vir euy chri nQi b0 vC quan tri C6ng ty theo ciic tdi liQu dinh kdm.

Lit do: Sdea d6i, bi5 sung Diiu l€ C6ng ty vd Quy ch€ n\i b0 vi qudn tri C6ng ry dA phil hqp

vdi LuAt l)oanh nghiQp ndm 2020 vd Th6ng tw I16/2020/TT-BTC ngay 3UI2/2020 huong

ddn vA qurin tri c6ng ty tip dtang diii vai c6ng ty dqi chting tqi Nghi dlnh sii 155/2020/ND-

Cp ngdy rtl/12/2020 ci,ta Chinh phil quy dinh chi tidt thi himh mQt sii aieu cila LuQt Ckimg

khodn.

Uy quyAn cho HDQT ban hdnh Di6u le Cdng ty vd Quy chi5 nQi b0 vA qu6n tr! C6ng ty theo

c6c nQi dung sria eOi, UO sung dd tlugc DHDCD thucmg ni6n2022 th6ng qua.

o Td trinh s@: Ban hinh Quy ch6 hogt rlQng cria HQi tldng Qu6n tri vh Ban Ki6m soft

HEQT trinh DHDCD COng ty th6ng qua viQc ban hanh Quy chi5 ho4t dQng cria HDQT vd

BKS c5n crri theo Th6ng tu 11612020/TT-BTC ngiry 3111212020 huong d6n vA quan tri c6ng

ty 6p dlrng eOi vOi c6ng ty d4i chung tai Nghi ttinh s6 155/2020ND-CP ngity 3111212020

cira Chinh phir quy dinh chi ti.5t thi hanh mQt sO aiAu cria Luflt Chtmg kho6n.
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uyAn cho HDQT ban hanh Quy ch6 ho4t ttQng cua HQi tl6ng Quan tri.

uyAn cho BKS ban hanh Qgv chii hoet dQng cua Ban Ki6m so6t.

hqng kinh trixh.

NG QUAN TRI

v6 rrq Hr.rYEN LAI\
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BẢNG TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ LẦN 7 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN 
 

   

 

Các căn cứ: 

- LDN :  Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

- LCK :  Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 

- NĐ155 :  Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; 

- TT 116 :  Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 08 tháng 09 năm 2022 
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STT Điều lệ DN hiện hành Nội dung sửa đổi Ghi chú  

1 Điều 1. Giải thích thuật ngữ   

 

Chưa quy định.  k. “Sở giao dịch chứng khoán” là Sở giao dịch chứng 
khoán Việt Nam và các công ty con. 

l.  “Cổ đông” là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ 
phần của Công ty. 

Bổ sung thuật ngữ phù hợp với 
LDN &TT 116  

 

e."Người điều hành doanh nghiệp" là Tổng Giám đốc, Phó 
Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, và người điều hành 
doanh nghiệp khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm; 

 

e. “Người quản lý doanh nghiệp”: Chủ tịch Hội đồng quản 
trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế 
toán trưởng và cá nhân giữ chức danh quản lý khác do 
Hội đồng quản trị bổ nhiệm; 

Điều chỉnh theo Khoản 24 
Điều 4 LDN 

 

f."Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại 
khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 
Luật chứng khoán; 

 

f. Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại 
khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, khoản 46 Điều 4 
Luật chứng khoán; 

 

Điều chỉnh tham chiếu luật 

 

g.Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành (sau đây 
gọi là thành viên không điều hành) là thành viên Hội đồng 
quản trị không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám 
đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo 
quy định của Điều lệ công ty. 

g.Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành (sau đây 
gọi là thành viên không điều hành) là thành viên Hội đồng 
quản trị không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám 
đốc, Kế toán trưởng và những người quản lý khác theo 
quy định của Điều lệ công ty. 

Sửa đổi phù hợp với điểm e 

2 Điều 6. Chứng nhận cổ phiếu   

 

2.Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty phát hành, bút toán ghi 
sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc 
một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu phải có đầy đủ 
các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật 
Doanh nghiệp. 

 

2. Cổ phiếu là chứng chỉ do Công ty phát hành, bút toán ghi 
sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc 
một số cổ phần của Công ty. Cổ phiếu phải có đầy đủ các 
nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh 
nghiệp. 

Điều chỉnh tham chiếu luật 
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3 Điều 9: Thu hồi cổ phần    

 

4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền 
chào bán quy định tại khoản 3 Điều 111 Luật Doanh 
nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền 
bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà 
Hội đồng quản trị thấy là phù hợp. 

 

4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền 
chào bán quy định tại khoản 3 Điều 112 Luật Doanh 
nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền 
bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà 
Hội đồng quản trị thấy là phù hợp. 

 

Điều chỉnh tham chiếu luật 

4 Điều 11. Quyền của cổ đông   

 

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

2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: 

a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng 
cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết/bầu cử trực tiếp 
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua các hình 
thức sau: 

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

- Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết/bầu cử 
tại cuộc họp; 

- Tham dự và biểu quyết /bầu cử thông qua họp trực tuyến, 
bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; 

- Gửi phiếu biểu quyết/bầu cử đến cuộc họp thông qua thư, 
fax, thư điện tử.  
Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng một phiếu biểu 
quyết/phiếu bầu cử; 

Bỏ khoản 1. 

 

 

 

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

cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết/bầu cử tại cuộc 
họp Đại hội đồng cổ đông thông qua các hình thức sau: 

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

- Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết/bầu cử 
tại cuộc họp; 

- Tham dự và biểu quyết /bầu cử thông qua họp trực tuyến, 
bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; 

- Gửi phiếu biểu quyết/bầu cử đến cuộc họp thông qua thư, 
fax, thư điện tử.  
Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng một phiếu biểu 
quyết/phiếu bầu cử; 

b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng 
cổ đông; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bổ sung quyền cổ đông 
Khoản 1, Điều 115, LDN 
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b. Tiếp cận thông tin về danh sách cổ đông có quyền dự họp 
Đại hội đồng cổ đông; 

c. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận 
một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ 
phần tại Công ty sau khi Công ty đã thanh toán các khoản 
nợ (bao gồm cả nghĩa vụ nợ đối với nhà nước, thuế, phí) 
và thanh toán cho các cổ đông nắm giữ các loại cổ phần 
khác của Công ty theo quy định của pháp luật; 

d. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường 
hợp quy định tại Điều 129 Luật doanh nghiệp; 

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

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

d. Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người 
khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, 
khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác 
của pháp luật có liên quan; 

e. Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ 
liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; 
yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; 

f. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công 
ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết 
Đại hội đồng cổ đông; 

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

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

i. Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại 
đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi 
ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần 
ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ 
phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua 
và công bố đầy đủ cho cổ đông; 

j. Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất 
thường do Công ty công bố theo quy định của pháp luật; 

k. Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề 
nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp; 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bổ sung quyền cổ đông 
Theo TT 116 
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3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ 
phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở 
lên có các quyền sau: 

a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm 
soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 2 Điều 25 
và Khoản 2  Điều 33 Điều lệ này; 

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại 
hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 
114 Luật Doanh nghiệp; 

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

d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên 
quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi 
xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; 
phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy 
chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá 
nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa 
chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc 
số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số 
lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng 
cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ 
sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần 
kiểm tra, mục đích kiểm tra; 

đ.   Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này. 

 

 

 

 

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ 
phần phổ thông trở lên có các quyền sau: 

a. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp 
Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 
115 Luật Doanh nghiệp; 

b. Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, 
quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán 
niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, 
giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu 
khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật 
kinh doanh của Công ty; 

c. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên 
quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi 
xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải 
bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, 
quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông 
là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp 
lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ 
chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần 
của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông 
và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn 
đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; 

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

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ 
phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội 
đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng 
tại các Khoản 3 Điều 25 và Khoản 2  Điều 33 Điều lệ này; 

 

 

 
Khoản 2, Điều 115, LDN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khoản 5, Điều 115, LDN 
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5 Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông   

 

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau: 
1. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ của Công 

ty; chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội 
đồng quản trị. 

2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện 
quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được 
ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể 
ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện 
cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.  

3. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy 
định. 

4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần. 
5. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật 

hiện hành. 
6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi 

hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây: 
a. Vi phạm pháp luật; 
b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc 

phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; 
c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài 

chính có thể xảy ra đối với Công ty. 

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau: 
1. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ của Công 

ty; chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội 
đồng quản trị. 

2. Tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực 
hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện 
được ủy quyền hoặc tham dự và biểu quyết thông qua 
hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện 
tử khác. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội 
đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ 
đông.  

3. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy 
định. 

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

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

6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới 
mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau 
đây: 

a. Vi phạm pháp luật; 
b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi 

hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; 
c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài 

chính có thể xảy ra đối với Công ty. 

 
 
Bổ sung nghĩa vụ của cổ đông 
theo Điều 119, LDN 
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7. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy 
định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông 
tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, 
gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá 
nhân khác. 

6 Điều 13. Đại hội đồng cổ đông   

 

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

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu 
quyết. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền 
cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được 
tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải 
họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày 
kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia 
hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường 
hợp cần thiết, nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày 
kết thúc năm tài chính.   

Khoản 2, Điều 139, LDN 

 

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng 
cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy 
định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua 
báo cáo tài chính năm và dự toán cho năm tài chính tiếp 
theo. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 
năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, Công 
ty có thể mời đại diện công ty kiểm toán độc lập dự họp 
Đại hội đồng cổ đông thường niên để giải thích các nội 
dung liên quan. 

 

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Địa điểm họp 
Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham 
dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Đại hội đồng 
cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy 
định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua 
báo cáo tài chính năm được kiểm toán và dự toán cho 
năm tài chính tiếp theo. Trường hợp Báo cáo kiểm toán 
báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ 
trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công 
ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận 
thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty dự họp 
Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức 
kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham 
dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.  

Khoản 1, Điều 140, LDN 
 
 
Khoản 4, Điều 273, NĐ 155 
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3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
bất thường trong các trường hợp sau: 

 

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 
Điều 12 Điều lệ này yêu cầu triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ 
đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu 
rõ lý do và mục đích cuộc họp có đủ chữ ký của các 
cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập 
thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông 
liên quan; 

e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban 
kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội 
đồng quản trị hoặc người điều hành doanh nghiệp khác 
vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 
160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành 
động hoặc có ý hành động ngoài phạm vi quyền hạn 
của mình; 

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
bất thường trong các trường hợp sau: 

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 
Điều 11 Điều lệ này yêu cầu triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ 
đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu 
rõ lý do và mục đích cuộc họp có đủ chữ ký của các 
cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập 
thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông 
liên quan; 

e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban 
kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội 
đồng quản trị hoặc người điều hành doanh nghiệp 
khác vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo 
Điều 140 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị 
hành động hoặc có ý hành động ngoài phạm vi quyền 
hạn của mình; 

Điều chỉnh tham chiếu luật 

 

4.Triệu tập Đại hội cổ đông bất thường: 

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

4. Triệu tập Đại hội cổ đông bất thường: 

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại 
hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 
13  thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban 
kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp 
Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 3 Điều 140 
Luật Doanh nghiệp 

 

Điều chỉnh tham chiếu luật  

 

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 
thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, 
nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 
này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 
triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 
6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp. 

 

 

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này 
thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm d 
khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty 
triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật 
Doanh nghiệp. 

Khoản 4, Điều 140, LDN 
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7 Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông   

 

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định về các vấn đề 
sau: 

d. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần 
phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền 
với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức 
mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến 
các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông. 

f. Lựa chọn công ty kiểm toán 

 

h. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị 
và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị; 

q.Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng 
được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp 
với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của 
Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; 

 

 

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định về các vấn 
đề sau: 

d.  Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại 
được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm 
của từng loại cổ phần; 

 

 

f. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; 
quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện 
kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên 
được chấp thuận khi xét thầy cần thiết; 

h.Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và 
lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;  

q.Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng 
được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp 
với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của 
Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; 

r. Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty; 

s. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế 
hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban 
kiểm soát.  

t.  Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các 
Quy chế khác của Công ty. 

 
 
 
 Điều 138 LDN 
Điều chỉnh tham chiếu luật 
 
 

8 Điều 15. Đại diện theo ủy quyền dự họp   

 

1.Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông theo quy định của pháp luật có thể ủy quyền cho cá 
nhân, tổ chức đại diện tham dự. 

 

1. Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông theo quy định của pháp luật có thể ủy quyền cho cá 
nhân, tổ chức đại diện tham dự. Cổ đông, người đại diện 
theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham 

Khoản 1 Điều 144 LDN 
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dự họp Đại hội đồng cổ đông hoặc ủy quyền cho một hoặc 
một số cá nhân, tổ chức khác dự họp. 

 

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

 

 

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải 
nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào 
phòng họp. 

2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại 
hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy 
quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và 
phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số 
lượng cổ phần được ủy quyền: 

Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ 
đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp 
trước khi vào phòng họp. 

Khoản 2 Điều 144 LDN 
 

9 Điều 16. Thay đổi các quyền   

 

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với 
một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm 
giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua 
đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu 
quyết của loại cổ phần ưu đãi nêu trên biểu quyết thông 
qua. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một 
loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu 
trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc 
đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một 
phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã 
phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu 
trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi (30) 
ngày sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại 
đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) 
có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền 
đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc 
họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những 
người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc 
qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ 

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền 
với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông 
đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả 
cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 
về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ 
đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được 
số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số 
cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ 
đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi 
loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị 
quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 

2. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại 
cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên 
chỉ có giá trị khi có tối thiểu 02 cổ đông (hoặc đại diện theo 
ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu 1/3 giá trị mệnh giá 
của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có 
đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại 
trong thời hạn 30 ngày tiếp theo và những người nắm giữ 
cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người 
và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo 

Khoản 6, Điều 148 LDN 

 



11 
 

phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại 
các cuộc họp nêu trên. 

ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại 
các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, 
những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp 
hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi 
cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại 
các cuộc họp nêu trên. 

10 
Điều 17. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo 
họp Đại hội đồng cổ đông 

 
 

 

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

a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và 
biểu quyết/bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông. Danh 
sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 
được lập không sớm hơn mười (10) ngày trước ngày 
gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông; 

 

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

a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và 
biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách 
cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập 
không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp 
Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về 
việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại 
hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký 
cuối cùng; 

 

 

Khoản 1, Điều 141, LDN 

Khoản 1, Điều 273 NĐ 155 

 

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả 
các cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử 
của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch 
chứng khoán. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong 
Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười (10) 
ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
(tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một 
cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). 
Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên 
quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi 
cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử 
của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm 

3.Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho 
tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được 
địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang 
thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty 
niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại 
hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các 
cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm 
nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày 
thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). 
Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên 
quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi 
cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử 

Khoản 1, Điều 143 LDN  
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thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp 
phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ 
đông có thể tiếp cận, bao gồm: 

........ 

của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm 
thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp 
phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ 
đông có thể tiếp cận, bao gồm: 

…… 

 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 
Điều 11 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào 
chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải 
bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) 
ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng 
cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ 
thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy 
chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân 
hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh 
nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối 
với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó 
nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp. 

4.Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 
Điều 11 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào 
chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải 
bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) 
ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng 
cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ 
thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy 
chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân 
hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh 
nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối 
với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó 
nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp. 

Điều chỉnh tham chiếu 

 

5.Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ 
chối những đề xuất liên quan đến Khoản 4 Điều 17 trong 
các trường hợp sau: 

a. Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không 
đủ, không đúng nội dung; 

b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông 
không có đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời 
gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại 
Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này; 

c. Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của 
Đại hội đồng cổ đông bàn bạc và thông qua; 

d. Các trường hợp khác. 

 

5.Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ 
chối những kiến nghị liên quan đến Khoản 4 Điều 17 trong 
các trường hợp sau: 

a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 
4 Điều này; 

b.Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông 
không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên theo 
quy định tại khoản 2 Điều 11 Điều lệ này; 

c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết 
định của Đại hội đồng cổ đông; 

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

Trường hợp người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ 
chối kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều 17 thì chậm nhất 

 

 

Khoản 2, Điều 115, LDN 

 

 

 

 

 

 

Khoản 3 Điều 142, LDN 
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là 02 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội 
đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

 

11 Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ 
đông 

  

 

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông 
dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu 
quyết 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có 
số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng cổ phần có 
quyền biểu quyết. 

Khoản 1 Điều 145 LDN 

12 Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông   

 

1. Các nghị quyết, quyết định khác được thông qua khi được 
số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết 
của tất cả cổ đông dự họp tán thành hoặc ít nhất 65% tổng 
số phiếu có quyền biểu quyết tán thành bằng hình thức 
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trừ các trường hợp quy 
định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

2. Nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được thông 
qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số 
phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông (hoặc các 
đại diện được ủy quyền) dự họp tán thành:  

a. Thông qua các báo cáo tài chính năm; 
b. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 
c. Gia hạn hoạt động Công ty; 
d. Định hướng phát triển công ty; 
e. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn 

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

f. Tổ chức lại, giải thể công ty. 
g. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu cử thành viên 

HĐQT/BKS. 
 

1. Các nghị quyết, quyết định khác được thông qua khi 
được số cổ đông đại diện ít nhất 50% tổng số phiếu biểu 
quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành hoặc ít nhất 
50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành bằng 
hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,  trừ các 
trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. 
 

2. Nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được thông 
qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu 
biểu quyết của tất cả cổ đông (hoặc các đại diện được ủy 
quyền) dự họp tán thành: 

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 

d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng 
giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính 
gần nhất của công ty; 

e. Tổ chức lại, giải thể công ty. 

Khoản 2 Điều 148 luật DN 
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13 
Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến bằng văn 
bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Quyết định được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến 
bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% 
tổng số phiếu biểu quyết tán thành và có giá trị như quyết 
định thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn 
bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông khi xét 
thấy cần thiết vì lợi ích của công ty, trừ các trường hợp sau: 

a. Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty; 
b. Định hướng phát triển công ty; 
c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 
d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản 

trị và Ban kiểm soát; 
e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% 

tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài 
chính gần nhất của công ty; 

f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 
g. Tổ chức lại, giải thể công ty. 

8. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý 
kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được 
thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số 
phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán 
thành. 

Khoản 1&2, Điều 147, LDN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoản 4 Điều 148 LDN 

 

 

 

 

14 Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông   

 

j. Chữ ký của chủ tọa và thư ký. 

 

j. Chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư 
ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu 
được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự 
họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. 
Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản 
họp. 

Khoản 1, Điều 150, LDN 
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15 Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng 
cổ đông 

 
 

 

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được 
biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả 
kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thành viên 
Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, cổ 
đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 11 
Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem 
xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết 
của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được 
biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả 
kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cổ đông hoặc 
nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 11 Điều lệ này 
có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ 
nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội 
đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

Điều 151 LDN  

 

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông 
bằng văn bản và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh 
nghiệp và Điều lệ này, trừ trường hợp quy định tại khoản 
2 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp. 

2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi 
phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty. 

1.Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông 
bằng văn bản và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh 
nghiệp và Điều lệ này, trừ trường hợp quy định tại khoản 
2 Điều 152 của Luật Doanh nghiệp. 

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

Điều chỉnh tham chiếu luật 

 

 

 

Bỏ trình tư, thủ tục vì đã quy 
định ở điểm 1 

16 Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của Hội đồng quản 
trị 

 
 

 

1.  Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (5) 
người và nhiều nhất là mười một (11) người.  Nhiệm kỳ của 
Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành 
viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên 
Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không 
hạn chế.  Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều 
hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên 
Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng 
quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo 
phương thức làm tròn xuống.   

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) thành 
viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. 
Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 
năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được 
bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành 
viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít 
nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản 
trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị 
không điều hành/độc lập được xác định theo phương 
thức làm tròn xuống.   

Khoản 1, Điều 154, LDN 
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3.Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong 
thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số 
quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các 
ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông 
nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu 
quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% 
được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% 
được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% 
được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% 
được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% 
được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được 
đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% 
được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.  

 

3.Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có 
quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau 
để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc 
nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ 
phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 
20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 
30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 
40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 
50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 
60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 
70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 
80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

Khoản 5, Điều 115, LDN 

 

17 Điều 26. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị   

 
2; 3.d,f,l ... người điều hành doanh nghiệp …. người quản lý doanh nghiệp Theo thuật ngữ LDN  

 

18 Điều 27. Chủ tịch Hội đồng quản trị   

 

1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa 
chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu 
Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm 
chức vụ Tổng giám đốc của Công ty. Chủ tịch Hội đồng 
quản trị thay mặt HĐQT ký kết HĐLĐ với Tổng Giám 
Đốc.  

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo 
việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính năm, báo cáo 
hoạt động của Công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo 

1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên 
Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng 
quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của 
Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT ký 
kết HĐLĐ với Tổng Giám Đốc.  
 

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

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết 
định của Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội 
đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi nhiệm, Hội đồng quản 
trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày. 

 

hội đồng cổ đông và các báo cáo, tài liệu khác theo quy 
định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết 
định của Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội 
đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi nhiệm, Hội đồng quản 
trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày 
kế từ ngày bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.  

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc 
không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy 
quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện 
quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 
Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ 
tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang 
chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý 
hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục 
bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng 
lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ 
hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 
nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn 
lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ 
tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên 
còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội 
đồng quản trị. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoản 4, Điều 156, LDN 

19 Điều 28. Các cuộc họp hội đồng quản trị 
 

 

 

1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì cuộc họp 
đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch 
và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến 
hành trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết 
thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này 
do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường 
hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số phiếu bầu cao 
nhất ngang nhau thì các thành viên này bầu một người 

 1. Cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị để 
bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền 
phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, 
kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. 
Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu 
tập. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số 
phiếu bầu cao nhất ngang nhau thì các thành viên này bầu 
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trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị theo nguyên 
tắc đa số. 

 

một người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị theo 
nguyên tắc đa số. 

 

11. Biểu quyết: 

c.Theo quy định tại Điểm d Khoản 9 Điều 28 khi có vấn đề 
phát sinh trong một cuộc họp của Hội đồng quản trị liên 
quan đến lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị hoặc 
liên quan đến quyền biểu quyết một thành viên mà những 
vấn đề đó không được giải quyết bằng việc tự nguyện từ 
bỏ quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị có 
liên quan, những vấn đề phát sinh đó được chuyển tới cho 
chủ tọa cuộc họp quyết định. Phán quyết của chủ tọa liên 
quan đến vấn đề này có giá trị là quyết định cuối cùng trừ 
trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên 
Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ;  

11. Biểu quyết: 

c.Theo quy định tại  Điểm d Khoản 10 Điều 28 khi có 
vấn đề phát sinh trong một cuộc họp của Hội đồng quản 
trị liên quan đến lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị 
hoặc liên quan đến quyền biểu quyết một thành viên mà 
những vấn đề đó không được giải quyết bằng việc tự 
nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng 
quản trị có liên quan, những vấn đề phát sinh đó được 
chuyển tới cho chủ tọa cuộc họp quyết định. Phán quyết 
của chủ tọa liên quan đến vấn đề này có giá trị là quyết 
định cuối cùng trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi 
ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được 
công bố đầy đủ; 

 

Điều chỉnh tham chiếu 

20 Điều 33. Kiểm soát viên 
 

 

 

1. Việc xác định ứng viên và công bố thông tin ứng viên 
thực hiện tương tự quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ 
này. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) 
đến năm (05) người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên 
không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số 
nhiệm kỳ không hạn chế. 
Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện 
theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, 
Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau: 

a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; 

1. Việc xác định ứng viên và công bố thông tin ứng viên 
thực hiện tương tự quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ 
này. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) đến 
năm (05) người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không 
quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm 
kỳ không hạn chế.  

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện 
theo quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp, 
Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau: 
 

a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; 

 

Điều chỉnh tham chiếu luật 
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b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc 
lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công 
ty trong ba (03) năm liền trước đó. 

2. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng 
người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. 
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 
10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 
một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối 
đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử 
tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề 
cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được 
đề cử tối đa năm (05) ứng viên.  

4. Các Kiểm soát viên bầu một (01) người trong số họ làm 
Trưởng ban theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát 
phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và 
phải làm việc chuyên trách tại Công ty. Trưởng ban kiểm 
soát có các quyền và trách nhiệm sau: 

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 
b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người 

điều hành doanh nghiệp khác cung cấp các thông tin 
liên quan để báo cáo Ban kiểm soát. 

c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham 
khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng 
cổ đông.  

 

 

b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc 
lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công 
ty trong ba (03) năm liền trước đó. 

2.Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng 
người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. 
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 
20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một 
(01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 
hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối 
đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối 
đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa 
năm (05) ứng viên. 

4. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số 
các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi 
nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn 
một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban 
kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một 
trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm 
toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên 
quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trưởng 
ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau: 

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 
b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người 

điều hành doanh nghiệp khác cung cấp các thông tin 
liên quan để báo cáo Ban kiểm soát. 

c.  Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham 
khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng 
cổ đông.  

 

 

Điều chỉnh theo Khoản 5, 
Điều 115, LDN 

 

 

 

 

 

Khoản 2, Điều 168, LDN 

21 Điều 34. Ban kiểm soát   
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1. Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định 
tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ 
sau: 

e. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp; 

 

1. Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định 
tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ 
sau: 

e. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của tại 
Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 
31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Chứng khoán; 

g. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình 
Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

 

Điều chỉnh tham chiếu Luật  

 

 

Điều 290, NĐ 155 

 
 

Bổ sung theo TT 116 

22 Điều 38. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ   

 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập tại Khoản 3 Điều 11 
có quyền trực tiếp hoặc qua người được ủy quyền, gửi 
văn bản yêu cầu được kiểm tra danh sách cổ đông, các 
biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc 
trích lục các hồ sơ đó trong giờ làm việc và tại trụ sở 
chính của công ty. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được ủy 
quyền của cổ đông phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ 
đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng 
của giấy ủy quyền này. 

 

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, 
cụ thể như sau: 

a. Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục 
thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ 
đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin 
không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục 
hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội 
đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông Khoản 2 Điều 11 của Điều 
lệ có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và 
nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài 
chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, 
hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và 
tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, 
bí mật kinh doanh của Công ty. 

2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm 
cổ đông yêu cầu tra cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm 
theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà 

Khoản 1 và 2, Điều 115 LDN 
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người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy 
quyền này. 

23 Điều 48. Kiểm toán   

 
3.Bản sao của báo cáo kiểm toán được gửi đính kèm báo cáo 

tài chính năm của Công ty. 
3.Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm 

của Công ty. 
TT 116/2020/TT-BTC 

24 Điều 49. Con dấu   

 

1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính 
thức của Công ty và con dấu được khắc theo quy định của 
luật pháp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông 
tin sau đây: 

a. Tên doanh nghiệp; 
b. Mã số doanh nghiệp. 

2. Trước khi sử dụng, Công ty có nghĩa vụ thông báo mẫu 
con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công 
khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 
nghiệp. 

3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý con 
dấu theo quy định của pháp luật hiện hành. 
Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy 
định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận 
về việc sử dụng dấu. 

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu 
dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về 
giao dịch điện tử. 

2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức 
và nội dung dấu của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện 
của Công ty (nếu có). 

3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc sử dụng và quản lý 
dấu theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 

TT 116/2020/TT-BTC 

 

25 Điều 55. Ngày hiệu lực   

 

2.Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, 
trong đó: 
a. Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của 

địa phương; 
b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo 

quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố;  
c. Bốn (04) bản lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty. 

2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như 
nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 
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DỰ THẢO QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY  

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN 

(Ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số … ngày …. tháng …. năm 2022) 
 

Căn cứ:  

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết một số điều 
của Luật chứng khoán; 

- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài 
Gòn sửa đổi lần 7 ngày …. tháng …. năm 2022; 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số … ngày … tháng … năm 2022. 

 

Hội đồng Quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Thực 
phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn sửa đổi lần 1. 

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn bao 
gồm các nội dung sau: 
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CHƯƠNG 1 – QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được 
xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định về quản trị 
công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. 

Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông 
sản Xuất khẩu Sài Gòn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những 
chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm 
soát, Ban Tổng Giám đốc và những người quản lý doanh nghiệp khác. 

Quy chế này cũng là cơ sở để đánh giá việc thực hiện quản trị doanh nghiệp của Công ty.  

Điều 2.  Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt 

1. Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật 
doanh nghiệp, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán; 

2. Thành viên HĐQT không điều hành (sau đây gọi là thành viên không điều hành) là 
thành viên được quy định tại khoản 56 Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP; 

3. Công ty: là Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn; 

4. ĐHĐCĐ: là Đại hội đồng cổ đông Công ty 

5. HĐQT: là Hội đồng quản trị Công ty 

6. BKS: là Ban Kiểm soát 

7. VSD: là Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 

8. Đại biểu: là Cổ đông, người đại diện (người được cổ đông ủy quyền) 

9. Ứng cử: là tự đề cử. 

 

 
 



Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn _Sửa đổi lần 1 

  
 

  
Trang 6 

 

CHƯƠNG 2 – QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

I. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ BẤT 
THƯỜNG 

Mục 1. THỂ THỨC TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 3.  Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông  

(Căn cứ quy định tại Điều 13 Điều lệ công ty) 

1. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên: Đại hội cổ đông thường niên 
được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời 
hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia 
hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 
sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

2. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường: 

a. HĐQT phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể 
từ ngày số thành viên HĐQT, thành viên HĐQT không điều hành, Kiểm soát viên còn 
lại như quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 13 Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu 
quy định tại Điểm d và Điểm e Khoản 3 Điều 13 Điều lệ công ty; 

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 
định tại Điều 13 Điều lệ công ty thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban 
kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 
định Khoản 3 Điều 140 Luật doanh nghiệp; 

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định 
tại Điều 13 Điều lệ công ty thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, 
nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điều 13 Điều lệ công ty có quyền thay thế Hội 
đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 
4 Điều 140 Luật Doanh nghiệp; 

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ 
đông có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, 
tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu 
tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được công ty hoàn lại. Chi phí này không 
bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại. 

Điều 4.  Nhân sự Đại hội đồng cổ đông 

(Căn cứ quy định tại Điều 146 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 19 Điều lệ công ty) 

1. Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa:  

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

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

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

d. Chủ toạ đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng 
cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại khoản 8 Điều 
146 Luật doanh nghiệp. 

e.   Một số quyền và nghĩa vụ khác của Chủ tọa theo quy định của luật hiện hành. 

f.   Đoàn Chủ tọa gồm từ  03 – 05 người, bao gồm 01 Chủ tịch và các Thành viên.  

g.   Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa: 

 Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình 
dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

 Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình; 

 Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; 

 Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu; 

 Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội. 

h. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập 
thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. 

2. Thư ký đại hội  

a. Chủ tọa chỉ định một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp. 

b. Nhiệm vụ của Thư ký đại hội: 

 Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội; 

 Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu; 

 Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

 Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty. 

3. Ban kiểm phiếu  
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a. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị 
của chủ tọa cuộc họp. 

b. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu: 

 Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết; 

 Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; 
chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết; 

 Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký; 

 Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc 
đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết. 

4. Ban kiểm tra tư cách đại biểu 

a. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm từ 03 - 05 người, bao gồm 01 trưởng 
ban và các thành viên, do Đoàn Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua. 

b. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu: 

 Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp. 

 Trưởng Ban kiển tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình 
cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền 
có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự 
thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành. 

Điều 5.  Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông  
(Căn cứ quy định tại Điều 18 Điều lệ công ty) 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho 
trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.  

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

Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết 
trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội 
đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày 
dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không 
phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là 
hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông lần thứ nhất. 
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Mục 2. QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 6.  Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ  

(Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 273 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; Quy chế Quy chế thực 
hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam) 

1. HĐQT tổ chức họp và ban hành Nghị quyết HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng lập 
danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội. Nghị quyết HĐQT phải được công bố thông 
tin chậm nhất hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến.  

2. Công ty thực hiện thủ tục lập danh sách cổ đông với VSD: 

a. Công ty phải gửi hồ sơ thông báo thực hiện quyền đầy đủ, hợp lệ đến VSD chậm nhất 
tám (08) ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng, trong đó phải nêu rõ các thông 
tin cơ bản sau: 

i. Thông tin về ngày đăng ký cuối cùng: Ngày đăng ký cuối cùng là ngày làm việc 
do VSD trên cơ sở ủy quyền của Công ty ấn định để xác định danh sách người sở 
hữu chứng khoán được hưởng quyền phù hợp với thông báo của Công ty, VSD và 
quy định của pháp luật. 

ii. Hồ sơ thông báo thực hiện quyền:  

Công ty gửi cho VSD hồ sơ thông báo thực hiện quyền, bao gồm: 

 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (Mẫu 07/THQ - Quy chế thực hiện 
quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt 
Nam). 

 Các tài liệu kèm theo như sau: 

+ Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông 
có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước 
ngày đăng ký cuối cùng; 

+ Các tài liệu liên quan đến nội dung họp Đại hội đồng cổ đông, lấy ý kiến 
bằng văn bản (bản cứng và file dữ liệu) (nếu có); 

+ Nghị quyết của HĐQT thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ 
đông bất thường (Trường hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường do 
HĐQT triệu tập); 

+ Văn bản của Ban Kiểm soát thông báo cho VSD về việc thay thế HĐQT 
triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường kèm theo các tài liệu chứng 
minh HĐQT không thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp về 
việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường (Trường hợp Đại hội 
đồng cổ đông bất thường do Ban Kiểm soát triệu tập);  
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+ Biên bản họp của Ban Kiểm soát về vệc thống nhất thay thế HĐQT triệu 
tập Đại hội đồng cổ đông bất thường (Trường hợp Đại hội đồng cổ đông 
bất thường do Ban Kiểm soát triệu tập); 

+ Văn bản của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có thẩm quyền thông báo cho 
VSD về việc thay thế HĐQT, Ban Kiểm soát triệu tập Đại hội đồng cổ 
đông bất thường kèm theo các tài liệu chứng minh HĐQT, Ban Kiểm 
soát không thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp về việc 
triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường (Trường hợp Đại hội đồng cổ 
đông bất thường do cổ đông hoặc nhóm cổ đông có thẩm quyền triệu 
tập theo quy định của Luật Doanh nghiệp);  

+ Tài liệu chứng minh cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng 
số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (Trường 
hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường do cổ đông hoặc nhóm cổ đông có 
thẩm quyền triệu tập theo quy định của Luật Doanh nghiệp).  

iii. Tài liệu liên quan khác (nếu có). 

b. Trong vòng một (01) ngày làm việc sau ngày đăng ký cuối cùng, VSD chuyển Danh 
sách người sở hữu chứng khoán lưu ký được phân bổ quyền bỏ phiếu (Mẫu 08/THQ 
Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán số tại Trung tâm lưu ký 
chứng khoán Việt Nam) dưới dạng chứng từ điện tử cho Thành viên lưu ký, tổ chức 
mở tài khoản trực tiếp. 

c. Trong vòng hai (02) ngày làm việc sau ngày đăng ký cuối cùng, VSD gửi Công ty 
Danh sách tổng hợp phân bổ quyền bỏ phiếu cho người sở hữu chứng khoán (Mẫu 
09/THQ Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Trung tâm lưu 
ký chứng khoán Việt Nam). File dữ liệu Danh sách trên sẽ được VSD gửi vào địa chỉ 
email Công ty đã đăng ký với VSD. 

d. Trường hợp Công ty không chấp thuận thông tin trong Danh sách tổng hợp phân bổ 
quyền bỏ phiếu cho người sở hữu chứng khoán, trong vòng tám (08) ngày làm việc 
kể từ ngày đăng ký cuối cùng, Công ty phải gửi thông báo bằng văn bản cho VSD 
nêu rõ lý do. 

e. Trường hợp Công ty uỷ quyền VSD trong việc gửi thư mời hoặc làm đại lý thực hiện 
việc bỏ phiếu điện tử hoặc các công việc khác liên quan đến việc tổ chức đại hội cổ 
đông, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,… việc tổ chức triển khai được thực hiện theo 
quy định tại thỏa thuận ký kết giữa VSD và Công ty. 

Điều 7.  Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông  
(Căn cứ quy định tại Điều 17 Điều lệ công ty) 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Điều 3 
Quy chế này. 

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: 
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a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết/bầu cử tại Đại hội 
đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập 
không quá mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. 
Trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quy chế này; 

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; 

c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 

d. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; 

e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; 

f. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có 
quyền dự họp; 

g. Các công việc khác phục vụ đại hội. 

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức 
bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng 
khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự 
họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày thông báo được gửi 
hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên 
quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng 
trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm 
thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn 
bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm: 

a.  Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; 

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

c.  Thẻ biểu quyết, bầu cử; 

d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp; 

e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Điều lệ Công ty có quyền 
kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải 
được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước 
ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ 
đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân 
dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã 
số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ 
chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào 
chương trình họp. 
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5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại  Khoản 
4 Điều 17 Điều lệ Công ty nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

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

b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 5% cổ phần 
phổ thông trở lên theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Điều lệ Công ty; 

c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ 
đông; 

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Trường hợp người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến nghị thì chậm nhất là 
02 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng 
văn bản và nêu rõ lý do. 

Điều 8.  Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông  

(Căn cứ quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Khoản 2 Điều 12; Điều 
15 Điều lệ Công ty; Khoản 1,2,3 Điều 19 Điều lệ công ty) 

1. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội 
đồng cổ đông 

a. Cách thức đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được qui định rõ tại Thư 
mời họp Đại hội đồng cổ đông. 

b. Cổ đông chọn hình thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo cách thức đã 
ghi trong thông báo, bao gồm:  

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

- Ủy quyền cho một đại diện khác tham dự và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp và tuân 
thủ quy định tại Khoản 2 Điều này; (Trường hợp có nhiều hơn một đại diện được cử 
thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu cử/biểu quyết được uỷ quyền cho 
mỗi đại diện); 

- Các hình thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông khác phù hợp với qui định 
của Pháp luật mà công ty lựa chọn. 

2. Quy định về việc ủy quyền tham dự đại hội  

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

b. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn 
bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ 
tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền: 
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 Trường hợp cổ đông cá nhân là người uỷ quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký 
của cổ đông đó và và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy 
quyền dự họp; 

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

 Trong trường hợp khác thì giấy uỷ quyền phải có chữ ký của người đại diện theo 
pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp; 

 Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền 
khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.  

c. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định người đại diện, 
việc chỉ định người đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy 
chỉ định người đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư. 

d. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 15 Điều lệ công ty, thẻ biểu quyết/thẻ bầu 
cử của người được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn có hiệu lực khi 
có một trong các trường hợp sau đây: 

 Người uỷ quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực 
hành vi dân sự; 

 Người uỷ quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định uỷ quyền; 

 Người uỷ quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc uỷ quyền. 

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về 
một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc 
trước khi cuộc họp được triệu tập lại. 

3. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông và Kiểm tra tư cách đại biểu vào ngày 
tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 

a. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải 
thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết; 

b. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy 
quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết/thẻ bầu cử, trên đó ghi số đăng ký, họ 
và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết/phiếu 
bầu của cổ đông đó; 

c. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc đến dự Đại 
hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu 
quyết/bầu cử tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ toạ không có trách nhiệm dừng đại 
hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu 
quyết/bầu cử trước đó không thay đổi.  
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Điều 9.  Các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 

(Căn cứ quy định tại Điều 147 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 14 Điều lệ công ty) 

1. Các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Khoản 1 Điều 14 
Điều lệ Công ty. 

2. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây: 

a. Thông qua các hợp đồng quy định tại Khoản 1 Điều 14 Điều lệ Công ty khi cổ đông 
đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng; 

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

Điều 10.  Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội  

(Căn cứ quy định tại Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông) 

1.  Nguyên tắc chung 

a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại 
hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai. 

b.  Thẻ biểu quyết và Thẻ bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại 
biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông). Mỗi đại biểu 
được cấp Thẻ biểu quyết và Thẻ bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết và Thẻ bầu cử có ghi rõ 
mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại 
biểu đó. 

2.  Quy định về tính hợp lệ của thẻ biểu quyết và thẻ bầu cử 

a. Thẻ biểu quyết 

Thẻ biểu quyết hợp lệ là thẻ theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, 
cạo sửa, rách, nát,… không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này 
và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham 
dự. Thẻ biểu quyết vi phạm một trong các quy định này đều được coi là không hợp lệ. 

Trên thẻ biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) 
trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung 
không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. 

b. Thẻ bầu cử 

 Thẻ bầu cử hợp lệ: là thẻ bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, 
cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu phải có chữ 
ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.. 

 Thẻ bầu cử không hợp lệ: 
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 Ghi thêm nội dung khác vào thẻ bầu;  

 Ghi nội dung trên thẻ  bầu bằng viết chì; 

 Gạch tên các ứng cử viên; 

 Thẻ bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, thẻ không có dấu treo của 
công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho thẻ 
bầu; 

 Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội 
đồng cổ đông thông qua; 

 Thẻ có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn 
tổng số phiếu được phép bầu; 

 Thẻ nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu; 

 Không có chữ ký của đại biểu tham dự. 

 Các quy định khác theo Quy chế bầu cử đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty 
quy định. 

Điều 11.  Cách thức biểu quyết  

(Căn cứ quy định tại Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông) 

1.  Nguyên tắc chung 

 Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương 
trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ thẻ, bỏ thẻ trực tiếp. 

 Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến 
một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc 
điền các phương án lựa chọn trên thẻ biểu quyết.. 

2.  Các hình thức biểu quyết 

a.  Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ 
biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. 
Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, 
Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành 
vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu 
quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như 
biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên 
Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết 
tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ. 

b.  Biểu quyết bằng hình thức điền vào thẻ biểu quyết: khi biểu quyết bằng hình thức điền vào 
thẻ biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, 
“Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong thẻ biểu quyết bằng cách đánh 
dấu “X” hoặc “” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại 
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hội, đại biểu gửi thẻ biếu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo 
hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Thẻ biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại 
biểu. 

Điều 12.  Cách thức bầu cử  

(Căn cứ quy định tại Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông) 

1.  Nguyên tắc chung 

 Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ công ty; 

 Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào 
HĐQT và Ban kiểm soát. 

2. Phương thức bầu cử: Bầu cử theo phương thức bầu phổ thông 

- Theo đó mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp có số phiếu bầu bằng số 
cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự họp 
của cổ đông đó; 

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông bầu cho ít nhất một ứng cử viên và tối đa 
bằng số lượng ứng viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, số phiếu bầu 
cho mỗi ứng cử viên bằng số phiếu bầu của cổ đông đó ; 

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được 
cấp lại thẻ bầu cử mới và phải nộp thẻ cũ; 

- Cách ghi thẻ bầu cử: Mỗi đại biểu được phát các thẻ bầu cử. Các đại biểu phải tự điền 
vào thẻ bầu cử của mình bằng cách đánh dấu vào ô “Biểu quyết bầu” tương ứng với tên 
ứng cử viên mà mình bầu chọn. 

- Nguyên tắc trúng cử: 

+ Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt 
đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu 
nhưng trong mọi trường hợp phải nhận được số phiếu bầu tối thiểu tương đương với 
65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.  

+ Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau 
cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số 
phiếu được bầu ngang nhau. 

+ Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử 
cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu. 

Điều 13.  Cách thức kiểm phiếu  

(Căn cứ quy định tại Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông) 
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Ban kiểm phiếu phân loại thẻ biểu quyết, thẻ bầu cử theo tiêu chí hợp lệ và không hợp lệ; tập 
hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến theo từng nội dung biểu 
quyết; số phiếu bầu cho từng ứng cử viên theo danh sách đề cử, ứng cử. 

Điều 14.  Thông báo kết quả kiểm phiếu  

(Căn cứ quy định tại Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông) 

Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp và cung cấp kết quả kiểm phiếu biểu biểu quyết của từng vấn đề, 
kết quả bầu cử của từng ứng cử viên cho Ban thư ký của Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được 
Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội. 

Điều 15.  Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông  

(Căn cứ quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14) 

1. Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, 
nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ 
phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số 
lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được 
gửi đến công ty trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua 
nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này. 

2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với 
giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời 
hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận 
được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. 
Công ty giới thiệu ít nhất ba (03) tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn 
và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng. 

Điều 16.  Lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông  

(Căn cứ quy định tại Điều 22 Điều lệ công ty) 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu 
giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm 
bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đổng cổ đông; 

c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 

d. Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
về từng vấn đề trong chương trình họp; 
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f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử của các cổ đông dự họp, phụ lục 
danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu tương 
ứng; 

g.  Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức 
biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không 
có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; 

h.  Tổng hợp số phiếu bầu đối với từng ứng viên (nếu có); 

i.  Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; 

j.  Chữ ký của chủ tọa và thư ký.Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì 
biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham 
dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ 
việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp. 

2. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường 
hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên 
bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 

3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc 
cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, 
chính xác của nội dung biên bản. 

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

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

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

Điều 17.  Thông qua và công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

(Căn cứ quy định tại Điều 20, Khoản 3 Điều 22 Điều lệ công ty) 

1. Nghị quyết, quyết định các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty được 
thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết 
của tất cả cổ đông (hoặc các đại diện được ủy quyền) dự họp tán thành. 

2. Các nghị quyết, quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 50% 
tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành hoặc ít nhất 50% tổng số 
phiếu có quyền biểu quyết tán thành bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trừ 
các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này. 
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3. Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và/hoặc Ban Kiểm soát sẽ được thực hiện theo 
phương thức bầu phổ thông. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ấn định số lượng thành viên 
của Hội đồng quản trị và/hoặc Ban Kiểm soát. Mỗi cổ đông có số phiếu bầu bằng số cổ 
phần có quyền biểu quyết tham dự họp. Cổ đông bầu cho ít nhất một ứng cử viên và tối đa 
bằng số lượng thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc Ban Kiểm soát. Số phiếu bầu cho mỗi 
ứng cử viên bằng số phiếu bầu của cổ đông đó. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản 
trị và/hoặc Ban Kiểm Soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt 
đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên mà Đại hội 
đồng cổ đông ấn định nhưng trong mọi trường hợp phải nhận được số phiếu bầu tối thiểu 
tương đương với 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Trường hợp có từ 
02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên cuối cùng của 
Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên 
có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công 
ty. 

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

5. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố theo quy định pháp 
luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại Công ty. 

Mục 3. QUY ĐỊNH VỀ BÁO CÁO BẮT BUỘC TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
THƯỜNG NIÊN 

Điều 18.  Báo cáo hoạt động của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 

(Căn cứ quy định tại Điều 280 Nghị định 155/2020/NĐ-CP) 

Báo cáo hoạt động của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tối thiểu phải bao gồm 
các nội dung sau: 

a. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT 
theo quy định tại khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

b. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT; 

c. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc; 

d. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm 
quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và 
những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong 
đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh 
nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; 

e. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị (nếu có); 

f. Kết quả giám sát đối với người quản lý khác; 

g. Các kế hoạch trong tương lai. 
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Điều 19.  Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên  

(Căn cứ quy định tại Điều 290 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ) 

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tối thiểu phải bao 
gồm các nội dung sau: 

a. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát 
viên theo quy định tại Điều 172 Luật Doanh nghiệp  và Điều lệ công ty; 

b. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát; 

c. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng 
nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, 
Tổng giám đốc, người quản lý khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của 
đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, 
Tổng giám đốc, người quản lý khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là 
người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; 

d. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty; 

e. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và các người quản lý doanh nghiệp 
khác; 

f. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng Giám đốc 
và các cổ đông. 

Điều 20.  Báo cáo tình hình quản trị công ty  

(Căn cứ quy định tại Điều 297 Nghị định 155/2020/NĐ-CP) 

1. Báo cáo tình hình quản trị công ty tuân thủ các nội dung theo phụ lục 05 Thông tư số 
96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020. 

2. Công ty phải báo cáo tình hình quản trị công ty tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường 
niên và tại Báo cáo thường niên của Công ty theo quy định của pháp luật chứng khoán và 
thị trường chứng khoán. 

II. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 

Điều 21.  Trường hợp được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  

(Căn cứ quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty) 

HĐQT có quyền lầy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng 
cổ đông bất cứ lúc nào và về các vấn đề xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty ngoại trừ các 
nội dung quy định tại Điều 22 của Quy chế này. 

Điều 22.  Trường hợp không được lấy ý kiến bằng văn bản 

HĐQT không được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các nội dung theo quy định tại 
Điều 20 Điều lệ Công ty. 
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Điều 23.  Quy trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  

(Căn cứ quy định tại Điều 149 Luật doanh nghiệp; Điều 21 Điều lệ công ty) 

1. HĐQT tổ chức họp và ban hành Nghị quyết HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng lập 
danh sách cổ đông có quyền biểu quyết. Nghị quyết HĐQT phải được công bố thông tin 
chậm nhất hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến.  

2. HĐQT phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và 
các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. HĐQT phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho 
các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười 
(10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý 
kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Điều lệ công 
ty. 

3. Quy định về Phiếu lấy ý kiến 

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

 Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số đăng ký doanh nghiệp; 

 Mục đích lấy ý kiến; 

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

 Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 

 Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối 
với từng vấn đề lấy ý kiến; 

 Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 

 Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Công ty. 

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

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

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

 Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử 
phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. 
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Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu 
lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm 
kiểm phiếu trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến 
không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. 

4. Kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu: 

HĐQT kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc 
của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội 
dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 

c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết cử trong đó phân biệt 
số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, phương thức gửi thẻ biểu 
quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

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

e. Các vấn đề đã được thông qua; 

f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT,  người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu. 

Các thành viên HĐQT, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu 
trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách 
nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không 
trung thực, không chính xác. 

5. Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu: 

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

b. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thực hiện 
theo Khoản 8 Điều 21 Điều lệ công ty và có giá trị như quyết định được thông qua tại 
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

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

7. Yêu cầu hủy bỏ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến bằng 
văn bản 
a. Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng 

cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cổ đông 
hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 11 Điều lệ công ty có quyền yêu cầu 
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Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết 
của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

i. Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ra quyết 
định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 152 
Luật Doanh Nghiệp; 

ii. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty. 

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

CHƯƠNG 3 – HĐQT VÀ CUỘC HỌP HĐQT 

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 24.  Thành phần và nhiệm kỳ HĐQT  

(Căn cứ quy định tại Điều 25 Điều lệ công ty) 

1. Số lượng thành viên HĐQT là 05 người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 
năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.  

2. Cơ cấu thành viên HĐQT như sau: 

Tổng số thành viên HĐQT không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng 
số thành viên HĐQT. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT không điều hành được xác 
định theo phương thức làm tròn. 

3. Thành viên HĐQT không còn tư cách thành viên HĐQT trong các trường hợp sau: 

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

b. Có đơn từ chức; 

c. Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của HĐQT có những bằng chứng chuyên 
môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi; 

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

e. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

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

4. Việc bổ nhiệm thành viên HĐQT phải được công bố thông tin theo các quy định của 
pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

5. Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông của Công ty. 
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Điều 25.  Quyền và trách nhiệm của Thành viên HĐQT  

(Căn cứ quy định tại Điều 277 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) 

1. Thành viên HĐQT có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật 
liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về 
tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của các đơn vị trong công ty. 

2. Thành viên HĐQT có trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công 
ty, ngoài ra phải đảm bảo các trách nhiệm sau: 

a. Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất 
của cổ đông và của công ty; 

b. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có ý kiến rõ ràng về các vấn đề được 
đưa ra thảo luận; 

c. Báo cáo kịp thời và đầy đủ HĐQT các khoản thù lao mà họ nhận được từ các công 
ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác mà họ là người đại diện phần vốn góp 
của công ty; 

d. Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công 
ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ 
với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; 
giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành 
viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất 
trước thời điểm giao dịch; 

e. Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và thực hiện 
công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty theo quy định của 
pháp luật. 

3. Thành viên HĐQT có thể được công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp 
thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những 
trách nhiệm của thành viên HĐQT liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ 
công ty. 

Điều 26.  Trách nhiệm và nghĩa vụ của HĐQT  

(Căn cứ quy định tại Điều 278 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) 

HĐQT phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và 
Điều lệ công ty, ngoài ra HĐQT có các trách nhiệm và nghĩa vụ sau: 

1. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của công ty; 

2. Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên 
quan đến công ty; 

3. Đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy 
định nội bộ của công ty; 
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4. Xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

5. Xây dựng Quy chế hoạt động của HĐQT và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

6. Giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị, thành 
viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác, bao gồm việc sử dụng tài 
sản công ty sai mục đích và lạm dụng các giao dịch với bên liên quan; 

7. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 18 Quy 
chế này; 

8. Báo cáo về tình hình quản trị công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và tại Báo 
cáo thường niên của công ty. 

Mục 2. QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM THÀNH 
VIÊN HĐQT 

Điều 27.  Tiêu chuẩn Thành viên HĐQT  

(Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị 
định số 155/2020/NĐ-CP) 

1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng là cá nhân sau đây 
không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại 
khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp: 

i. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công 
chức, viên chức; 

ii. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc 
phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan 
chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, 
trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp 
của Nhà nước tại doanh nghiệp; 

iii. Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những 
người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà 
nước tại doanh nghiệp khác; 

iv. Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất 
năng lực hành vi dân sự;  

v. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết 
định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc 
hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công 
việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các 
trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham 
nhũng. 
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b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và 
không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy 
định khác. 

c. Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác. 

2. Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT thực hiện theo Điều 24 Quy chế này. 

3. Thành viên HĐQT của 01 công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 
05 công ty khác. 

Điều 28.  Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên 
HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty  

(Căn cứ quy định tại Khoản 3,4 Điều 25 Điều lệ công ty) 

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của 
từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ 
đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) 
ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được 
đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 
50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối 
đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên 
được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

2. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng 
cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ 
chế được Công ty quy định tại Khoản 4 Điều 33 Quy chế này. Thủ tục HĐQT đương 
nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT thực hiện theo quy định tại Điều 33 Quy chế này và 
phải được công bố rõ ràng. 

Điều 29.  Công bố thông tin ứng viên tham gia bầu Thành viên HĐQT  

(Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 274 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Khoản 2 Điều 25 Điều 
lệ công ty) 

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

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b. Trình độ học vấn; 

c. Trình độ chuyên môn; 
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d. Quá trình công tác; 

e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh 
quản lý khác; 

f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó 
hiện đang là thành viên HĐQT của Công ty; 

g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có); 

h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có); 

i. Các thông tin khác (nếu có). 

Điều 30.  Cách thức bầu thành viên HĐQT 

(Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 3 
Điều 20; Khoản 4 Điều 25 Điều lệ công ty) 

1. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu phổ thông, theo đó 
mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp. 
Cổ đông bầu cho ít nhất một ứng cử viên và tối đa bằng số lượng thành viên Hội đồng 
quản trị cần bầu đã được Đại hội đồng ổ đông thông qua. Số phiếu bầu cho mỗi ứng cử 
viên bằng số phiếu bầu của cổ đông đó. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác 
định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu 
cao nhất cho đến khi đủ số thành viên mà Đại hội đồng cổ đông ấn định nhưng trong 
mọi trường hợp phải nhận được số phiếu bầu tối thiểu tương đương với 65% số cổ phần 
có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng 
số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại 
trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy 
chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn 
không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử 
viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế này. Cơ chế đề 
cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị 
phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến 
hành đề cử. 

Điều 31.  Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT  

(Căn cứ Điều 160 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14) 

1. Thành viên HĐQT bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:  

a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 của Luật doanh 
nghiệp; 

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 
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2. Thành viên HĐQT có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong 
các trường hợp sau: 

a. Không tham gia các hoạt động của HĐQT trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường 
hợp bất khả kháng; 

b. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

Điều 32.  Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT 

Sau khi có quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, Công ty có trách nhiệm 
công bố thông tin theo trình tự và quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 33.  Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên HĐQT 

1. Số lượng, tiêu chuẩn ứng viên tham gia bầu cử, cách thức đề cử, ứng cử theo quy định 
tại Điều 27 và Điều 28 Quy chế này. Việc bầu cử sẽ được thực hiện tại Đại hội đồng cổ 
đông gần nhất.  

2. Công ty ban hành thông báo công bố công khai về việc bầu cử thành viên HĐQT và các 
trình tự thủ tục về triệu tập và bầu cử sẽ thực hiện theo Chương 3 Quy chế này trong đó 
ghi rõ lý do bầu cử, số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện, cách thức bầu cử, thủ tục thực 
hiện ứng cử, đề cử … 

3. HĐQT tổng hợp danh sách ứng viên thông qua đề cử, ứng cử và thẩm định thông tin về 
từng ứng viên nhằm đảm bảo các ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm 
Thành viên HĐQT theo quy định tại khoản 2 Điều này.  

4. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số 
lượng cần thiết, HĐQT sẽ chuẩn bị danh sách ứng viên theo các tiêu chí sau:  

 Số lượng ứng viên: là số lượng còn thiếu sau khi tổng hợp danh sách ứng viên hợp 
lệ thông qua đề cử, ứng cử tại Khoản 3, Điều này; 

 Ứng viên do HĐQT giới thiệu phải được đa số Thành viên HĐQT đương nhiệm tiến 
hành biểu quyết thông qua; 

 Ứng viên do HĐQT giới thiệu phải đảm bảo tối thiểu các điều kiện, tiêu chuẩn theo 
quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp. 

Mục 3 – QUY ĐỊNH VỀ CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 34.  Cuộc họp HĐQT  

(Căn cứ quy định tại Điều 157 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 279 Nghị định số 
155/2020/NĐ-CP; Điều 28 Điều lệ công ty) 

1. Quy định chung về cuộc họp HĐQT  

a. HĐQT phải tổ chức họp ít nhất mỗi quý một (01) lần và có thể họp bất thường theo 
trình tự được quy định tại Điều lệ công ty và Điều 35 Quy chế này. Việc tổ chức 
họp HĐQT, chương trình họp và các tài liệu liên quan được gửi trước cho các thành 
viên HĐQT trong thời hạn ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. 
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b. Biên bản họp HĐQT phải được lập chi tiết và rõ ràng. Tất cả thành viên HĐQT 
tham dự họp và người ghi biên bản phải ký tên vào biên bản cuộc họp, Biên bản 
họp HĐQT phải được lưu giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

2. Quy định về cuộc họp đầu tiên 

Chủ tịch HĐQT sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT trong thời 
hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ đó. Cuộc họp 
này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập. 
Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu 
bầu cao nhất thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong 
số họ triệu tập họp HĐQT. 

3. Quy định về cuộc họp định kỳ và bất thường 

a. Chủ tịch HĐQT phải triệu tập các cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường, lập 
chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ngày làm việc 
trước ngày họp. Chủ tịch có thể triệu tập họp khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý 
phải họp ít nhất một (01) lần. 

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

i. Ban kiểm soát; 

ii. Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người quản lý doanh nghiệp khác; 

iii. Ít nhất hai (02) thành viên HĐQT. 

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

d. Trường hợp có yêu cầu của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo 
tài chính của Công ty, Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT để bàn về báo cáo 
kiểm toán và tình hình Công ty. 

Điều 35.  Quy định về trình tự và thủ tục tổ chức họp HĐQT  

(Căn cứ quy định tại Khoản 6,7,8 Điều 157; Điều 158 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; 
Điều 28 Điều lệ công ty) 

1. Thông báo họp HĐQT (gồm chương trình họp, thời gian, địa điểm, các tài liệu liên 
quan và các phiếu bầu cho những thành viên HĐQT không thể dự họp): 

a. Thông báo họp HĐQT phải được gửi cho các thành viên HĐQT và các Kiểm soát 
viên ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Thành viên HĐQT có thể từ 
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chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc 
hủy bỏ bằng văn bản của thành viên HĐQT đó. Thông báo họp HĐQT phải được 
làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, 
chương trình, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về những 
vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp. 

b. Thông báo mời họp được gửi bằng thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, 
nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên HĐQT và các 
Kiểm soát viên được đăng ký tại Công ty. 

c. Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm 
theo đến các Kiểm soát viên như đối với các thành viên HĐQT. Kiểm soát viên có 
quyền dự các cuộc họp của HĐQT; có quyền thảo luận nhưng không được biểu 
quyết. 

d. Địa điểm họp: Các cuộc họp HĐQT được tiến hành tại trụ sở chính của Công ty 
hoặc những địa điểm khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ 
tịch HĐQT và được sự nhất trí của HĐQT. 

e. Các hình thức họp khác: 

Cuộc họp của HĐQT có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành 
viên của HĐQT khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với 
điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể: 

 Nghe từng thành viên HĐQT khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp; 

 Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời.  

Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại 
hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành 
viên HĐQT tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm 
cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên 
HĐQT, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp. 

2. Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành 
một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định 
bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên HĐQT tham dự cuộc họp này. 
Điều kiện tổ chức họp HĐQT: 

a. Các cuộc họp của HĐQT lần thứ nhất được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) 
số thành viên HĐQT có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy 
quyền). Thành viên HĐQT chỉ được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết 
nếu được đa số thành viên HĐQT chấp thuận;  

b. Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu 
tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. 
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Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành 
viên HĐQT dự họp; 

c. Thành viên HĐQT chỉ được uỷ quyền cho người khác dự họp nếu được đa số thành 
viên HĐQT chấp thuận. 

3. Cách thức biểu quyết 

a. Trừ quy định tại Khoản 2 điều này, mỗi thành viên HĐQT hoặc người được ủy 
quyền theo quy định tại Khoản 2 Điều này trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại 
cuộc họp HĐQT có một (01) phiếu biểu quyết; 

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

c. Theo quy định tại Mục d Khoản 3 Điều này, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp 
liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên HĐQT mà thành viên đó 
không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết định cuối 
cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên HĐQT liên quan 
chưa được công bố đầy đủ; 

d. Thành viên HĐQT hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Khoản 4 Điều 36 
Điều lệ Công ty được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó; 

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

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

4. Cách thức thông qua nghị quyết của HĐQT: 

a. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành 
viên HĐQT dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang 
bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch HĐQT là phiếu quyết định. 
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b. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến 
tán thành của đa số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu 
lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.  

5. Ghi biên bản họp HĐQT: 

a. Các cuộc họp của HĐQT phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ 
dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm 
bằng tiếng nước ngoài, có các nội dung chủ yếu sau đây: 

i. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

ii. Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

iii. Thời gian, địa điểm họp; 

iv. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức 
dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 

v. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

vi. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của 
cuộc họp; 

vii. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành 
và không có ý kiến; 

viii. Các vấn đề đã được thông qua; 

ix. Họ, tên, chữ ký của tất cả thành viên HĐQT dự họp và người ghi biên bản. 
Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được 
tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội 
dung theo quy định tại khoản 5 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. 

b. Biên bản họp HĐQT và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ 
chính của Công ty; 

c. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có hiệu lực ngang nhau. Trường 
hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội 
dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng; 

d. Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm gửi nghị quyết, biên bản họp HĐQT tới các thành 
viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong 
cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) 
ngày kể từ ngày gửi. 

6. Thông báo nghị quyết HĐQT. 

Sau khi ban hành Nghị quyết HĐQT, Công ty có trách nhiệm công bố thông tin theo trình tự 
và quy định của pháp luật hiện hành. 
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CHƯƠNG 4 – BAN KIỂM SOÁT 

Mục 1 -  QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 36.  Thành phần Ban Kiểm soát  

(Căn cứ quy định tại Điều 168 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 33 Điều lệ công ty) 

1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty từ 03 đến 05 người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên 
không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

2. Các Kiểm soát viên bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng ban theo nguyên tắc đa số. 
Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc 
bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số 
thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học 
trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản 
trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau: 

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 

b. Yêu cầu HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý doanh nghiệp khác cung cấp các 
thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; 

c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của HĐQT để trình 
Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 37.  Quyền và nghĩa vụ của Kiểm soát viên  

(Căn cứ quy định tại Điều 287 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) 

1. Kiểm soát viên có các quyền theo quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật liên quan và 
Điều lệ công ty, trong đó có quyền tiếp cận các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình 
hoạt động của công ty. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý doanh nghiệp 
khác có trách nhiệm cung cấp các thông tin kịp thời và đầy đủ theo yêu cầu của Kiểm soát 
viên. 

2. Kiểm soát viên có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và đạo 
đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Công ty có thể hướng 
dẫn quy định về hoạt động và thực thi nhiệm vụ của Kiểm soát viên theo quy định của pháp 
luật và Điều lệ công ty. 

Điều 38.  Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát  

(Căn cứ quy định tại Điều 288 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ) 

Ban Kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và 
Điều lệ công ty, ngoài ra Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ sau: 

1. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện 
kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty; 
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2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình; 

3. Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên 
HĐQT, Tổng Giám đốc, người quản lý doanh nghiệp khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban 
kiểm soát với HĐQT, Tổng Giám đốc và cổ đông; 

4. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành 
viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý doanh nghiệp khác, phải thông báo bằng văn 
bản với HĐQT trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và 
có giải pháp khắc phục hậu quả; 

5. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

6. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 19 Quy chế này. 

Mục 2 – QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM KIỂM 
SOÁT VIÊN 

Điều 39.  Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên  

(Căn cứ quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14) 

1. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản 
lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh 
ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc 
và người quản lý doanh nghiệp khác; 

c. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc 
người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác; 

d. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều 
lệ công ty; 

e. Kiểm soát viên công ty đại chúng, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ 
không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty 
và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà 
nước tại công ty mẹ và tại công ty. 

2. Kiểm soát viên của Công ty không thuộc các trường hợp sau: 

 Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

 Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo 
cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó. 

Điều 40.  Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí Kiểm soát viên 
theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty  

(Căn cứ quy định tại Điều 33 Điều lệ công ty) 
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1.  Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người 
lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 
10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 
20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử 
tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% 
trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên. 

2.  Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số 
lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề 
cử theo cơ chế quy định tại Khoản 4 Điều 45 Quy chế này. Thủ tục Ban kiểm soát đương 
nhiệm giới thiệu ứng viên Ban kiểm soát thực hiện theo quy định tại Điều 45 Quy chế này 
và phải được công bố rõ ràng. 

Điều 41.  Công bố thông tin ứng viên tham gia bầu Kiểm soát viên  

(Căn cứ quy định tại Điều 33 Điều lệ công ty) 

Việc xác định ứng viên và công bố thông tin ứng viên thực hiện tương tự quy định tại Điều 29 
Quy chế này. 

Điều 42.  Cách thức bầu Kiểm soát viên 

(Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 3 Điều 
20 Điều lệ công ty) 

1. Việc bầu Kiểm soát viên được thực hiện theo phương thức bầu phổ thông, theo đó mỗi cổ 
đông có tổng số phiếu bầu bằng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp. Cổ đông bầu 
cho ít nhất một ứng cử viên và tối đa bằng số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu đã 
được Đại hội đồng ổ đông thông qua. Số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên bằng số phiếu bầu 
của cổ đông đó. Người trúng cử Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ 
cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành 
viên mà Đại hội đồng cổ đông ấn định nhưng trong mọi trường hợp phải nhận được số 
phiếu bầu tối thiểu tương đương với 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. 
Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên 
cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu 
bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ 
số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức 
đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế này. Cơ chế Ban kiểm soát đương 
nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng 
cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử. 

Điều 43.  Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên  

(Căn cứ quy định tại Điều 174 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ) 

1. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 
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a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Luật doanh 
nghiệp; 

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty. 

2. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường 
hợp bất khả kháng; 

c. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định 
của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

d. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty. 

Điều 44.  Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên 

Sau khi có quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên, Công ty có trách nhiệm 
công bố thông tin theo trình tự và quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 45.  Cách thức giới thiệu ứng viên Ban kiểm soát  

1. Ban kiểm soát triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát về việc bầu cử Kiểm soát viên để phổ biến 
nội dung bầu cử: số lượng, tiêu chuẩn ứng viên tham gia bầu cử, cách thức đề cử, ứng cử 
theo quy định tại Điều 40 Quy chế này. Việc bầu cử sẽ được thực hiện tại Đại hội đồng cổ 
đông gần nhất.  

2. Công ty ban hành thông báo công bố công khai về việc bầu cử Kiểm soát viên và các trình 
tự thủ tục về triệu tập và bầu cử sẽ thực hiện theo Chương 4 Quy chế này trong đó ghi rõ 
lý do bầu cử, số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện, cách thức bầu cử, thủ tục thực hiện ứng 
cử, đề cử … 

3. Công ty tổng hợp danh sách ứng viên thông qua đề cử, ứng cử và thẩm định thông tin về 
từng ứng viên nhằm đảm bảo các ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm 
soát viên theo quy định tại khoản 2 Điều này.  

4. Trường hợp số lượng ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng 
cần thiết, BKS sẽ chuẩn bị danh sách ứng viên theo các tiêu chí sau:  

 Số lượng ứng viên: là số lượng còn thiếu sau khi tổng hợp danh sách ứng viên hợp lệ 
thông qua đề cử, ứng cử tại Khoản 3, Điều này; 

 Ứng viên do BKS giới thiệu phải được đa số Kiểm soát viên đương nhiệm tiến hành 
biểu quyết thông qua; 

 Ứng viên do BKS giới thiệu phải đảm bảo tối thiểu các điều kiện, tiêu chuẩn theo 
quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp. 
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Mục 3 – QUY ĐỊNH VỀ CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT  

Điều 46.  Cuộc họp Ban kiểm soát  

(Căn cứ quy định tại Điều 289 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Khoản 7 Điều 34 Điều lệ công 
ty) 

1. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức 
hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và 
cuộc họp được tiến hành khi có từ hai phần ba (2/3) số Kiểm soát viên trở lên dự họp. 

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và đại diện công ty 
kiểm toán độc lập tham dự và trả lời các vấn đề mà các Kiểm soát viên quan tâm. 

CHƯƠNG 5 – NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

Điều 47.  Các tiêu chuẩn của người quản lý doanh nghiệp  

(Căn cứ quy định tại Điều 64, 162 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 51, 52, 54 Luật 
kế toán số 88/2015/QH13, Điều 19 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP) 

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng Giám đốc 

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các cá nhân sau đây không có quyền 
thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của 
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: 

i. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, 
viên chức; 

ii. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng 
trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên 
nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những 
người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà 
nước tại doanh nghiệp; 

iii. Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định 
tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 , trừ những 
người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà 
nước tại doanh nghiệp khác; 

iv. Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất 
năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ 
chức không có tư cách pháp nhân; 

v. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định 
xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc 
đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất 
định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác 
theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng. 

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty. 
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2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Phó Tổng Giám đốc 

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các cá nhân sau đây không có quyền 
thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại Điều 17 của Luật 
Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: 

i. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, 
viên chức; 

ii. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng 
trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên 
nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những 
người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà 
nước tại doanh nghiệp; 

iii. Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định 
tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, trừ những 
người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà 
nước tại doanh nghiệp khác; 

iv. Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất 
năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ 
chức không có tư cách pháp nhân; 

v. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định 
xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc 
đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất 
định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác 
theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng. 

c. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty; 

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kế toán trưởng: 

a. Không thuộc đối tượng những người bị cấm đảm nhiệm công tác kế toán quy định tại 
điều 52 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 và Điều 19, Nghị định 174/2016/NĐ-CP; 

b. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp 
luật; 

c. Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán; 

d. Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên; 

e. Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng; 

f. Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là hai (02) năm đối với người có chuyên 
môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế 
toán ít nhất là ba (03) năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ 
trung cấp, cao đẳng. 
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Điều 48.  Việc bổ nhiệm người quản lý doanh nghiệp  

(Căn cứ quy định tại Điều 30 và Điều 31 Điều lệ công ty ) 

1. Việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc: 

a. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên HĐQT hoặc một người khác làm Tổng 
Giám đốc; ký hợp đồng trong đó quy định thù lao, tiền lương và lợi ích khác. Thù lao, 
tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ 
đông thường niên, được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm và được 
nêu trong Báo cáo thường niên của Công ty. 

b. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. 
Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng 
Giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các 
tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

2. Việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người quản lý doanh nghiệp 
khác:  

a. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và được sự chấp thuận của HĐQT, Công ty được 
tuyển dụng người quản lý khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy 
chế quản lý của Công ty do HĐQT quy định. Người quản lý doanh nghiệp phải có trách 
nhiệm mẫn cán để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ 
chức. 

b. Thù lao, tiền lương, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với 
Tổng Giám đốc do HĐQT quyết định và hợp đồng với những người quản lý khác do 
HĐQT quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc. 

Điều 49.  Ký hợp đồng lao động với người quản lý doanh nghiệp 

(Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 27, Điểm c Khoản 3 Điều 31 Điều lệ công ty ) 

Thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký kết và quyết định các điều khoản của hợp 
đồng lao động đối với người quản lý doanh nghiệp được quy định tại  Khoản 1 Điều 27, Điểm c 
Khoản 3 Điều 31 Điều lệ công ty. Chủ tịch HĐQT sẽ ký kết hợp đồng lao động với Tổng Giám 
đốc. Tổng Giám đốc sẽ ký hợp đồng lao động với người quản lý doanh nghiệp khác sau khi 
được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.  

Điều 50.  Các trường hợp miễn nhiệm người quản lý doanh nghiệp  

(Căn cứ quy định tại Điều 64, 162 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14) 

1. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 47 Quy chế này; 

2. Có đơn xin nghỉ việc. 

Điều 51.  Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người quản lý doanh nghiệp 

Sau khi có quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm người quản lý doanh nghiệp, công ty có trách 
nhiệm công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành. 
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CHƯƠNG 6 – QUY ĐỊNH VỀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HĐQT,  
BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Điều 52.  Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả 
họp giữa HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc 

Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa HĐQT, 
Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc được thực hiện theo thủ tục, trình tự triệu tập họp HĐQT được 
quy định tại Điều 35 Quy chế này.  

Điều 53.  Thông báo nghị quyết của HĐQT cho Ban kiểm soát  

Nghị quyết, biên bản họp HĐQT sau khi được ban hành phải được gửi đến cho các Kiểm soát 
viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT.  

Điều 54.  Thông báo nghị quyết của HĐQT cho Tổng Giám đốc 

Nghị quyết HĐQT (với các nội dung liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của 
Tổng Giám đốc) sau khi được ban hành phải được gửi đến cho Tổng Giám đốc cùng thời điểm 
và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT. 

Điều 55.  Các trường hợp Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp HĐQT và 
những vấn đề cần xin ý kiến HĐQT 

(Căn cứ quy định tại Điểm h Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Khoản 1 
Điều 287 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Khoản 3 Điều 28, Khoản 3 Điều 31 Điều lệ công ty) 

1. Các trường hợp đề nghị triệu tập họp HĐQT 

a. Ban kiểm soát có thể đề nghị triệu tập họp HĐQT trong các trường hợp sau:  

 Khi xét thấy quyền tiếp cận các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động 
của công ty của Kiểm soát viên không được thực hiện đầy đủ theo pháp luật hiện 
hành và Điều lệ công ty; 

 Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên 
HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý doanh nghiệp khác sau khi đã thực hiện 
thông báo bằng văn bản với HĐQT theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 Điều lệ công 
ty nhưng người có hành vi vi phạm chưa chấm dứt vi phạm hoặc có giải pháp khắc 
phục hậu quả; 

b. Tổng Giám đốc có thể đề nghị triệu tập họp HĐQT trong các trường hợp sau: 

 Khi xét thấy các quyền của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều 31 Điều lệ công ty 
không được thực thi; 

 Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của những 
người quản lý doanh nghiệp khác sau khi đã thực hiện thông báo bằng văn bản với 
HĐQT nhưng người có hành vi vi phạm chưa chấm dứt vi phạm hoặc có giải pháp 
khắc phục hậu quả. 

2. Những vấn đề cần xin ý kiến HĐQT: 
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a. Kiến nghị với HĐQT về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; 

b. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty; 

c. Kiến nghị số lượng và người quản lý doanh nghiệp mà Công ty cần tuyển dụng để 
HĐQT bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế nội bộ và kiến nghị thù lao, tiền lương 
và lợi ích khác đối với người quản lý doanh nghiệp để HĐQT quyết định; 

d. Tham khảo ý kiến của HĐQT để quyết định số lượng người lao động, việc bổ nhiệm, 
miễn nhiệm, mức lương, trợ cấp, lợi ích, và các điều khoản khác liên quan đến hợp 
đồng lao động của họ; 

e. Xin ý kiến HĐQT phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo 
trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm 
(05) năm; 

f. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi là 
bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty 
theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, 
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng 
năm tài chính phải được trình để HĐQT thông qua và phải bao gồm những thông tin 
quy định tại các quy chế của Công ty; 

g. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

h. Các nội dung khác khi xét thấy lợi ích của Công ty. 

Điều 56.  Báo cáo của Tổng Giám đốc với HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn 
được giao 

(Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 31 Điều lệ công ty) 

1. Báo cáo về tình hình thực hiện nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch 
kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông 
qua; 

2. Định kỳ hàng quý, hàng năm báo cáo đánh giá tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty; 

3. Báo cáo về những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý; 

4. Báo cáo hằng năm về việc triển khai thực hiện các nghĩa vụ đối với môi trường, cộng đồng, 
người lao động; 

5. Báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền 
khác;  

6. Thực hiện báo cáo các vấn đề khác theo yêu cầu của HĐQT. 
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Điều 57.  Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT đối 
với Tổng Giám đốc 

Căn cứ vào báo cáo của Tổng Giám đốc về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao 
theo quy định tại Điều 56 Quy chế này, HĐQT sẽ tiến hành kiểm điểm kết quả thực hiện nghị 
quyết và các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT với Tổng Giám đốc. 

Điều 58.  Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông 
báo cho HĐQT, BKS 

(Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 291 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ) 

1. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho 
HĐQT: 

a. Khi có đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty, Tổng 
Giám đốc gửi cho HĐQT sớm nhất có thể nhưng không ít hơn mười (10) ngày làm việc 
trước ngày nội dung đó cần được quyết định; 

b. Khi chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi 
là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty 
theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, 
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng 
năm tài chính phải được Tổng Giám đốc trình để HĐQT thông qua; 

c. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến việc 
tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen 
thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người quản lý doanh nghiệp; 

d. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến quan 
hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách 
quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ Công ty, các quy chế 
của Công ty và quy định pháp luật hiện hành; 

e. Tổng Giám đốc có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT các giao dịch giữa công ty, công ty 
con, công ty do Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn nắm quyền 
kiểm soát với chính thành viên đó hoặc với những người có liên quan tới thành viên đó 
theo quy định của pháp luật; 

f. Các nội dung khác cần xin ý kiến của HĐQT phải được gửi trước ít nhất là bảy (07) 
ngày làm việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng bảy (07) ngày làm việc. 

2. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho 
BKS : 
a. Tổng Giám đốc có trách nhiệm hỗ trợ, phối hợp với BKS nhằm đảm bảo BKS thực hiện 

đúng trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; 

b. Báo cáo của Tổng Giám đốc trình HĐQT hoặc tài liệu khác do công ty phát hành được 
gửi đến các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên 
HĐQT; 
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c. HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người quản lý doanh nghiệp khác phải cung 
cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và 
hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Kiểm soát viên hoặc Ban kiểm soát. 

Điều 59.  Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên HĐQT, 
các kiểm soát viên và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu trên 

(Căn cứ quy định tại Điều 170, Điều 171 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Khoản 1 Điều 
287, Điều 288, Khoản 2 Điều 289 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Điều 34, Khoản 4 Điều 36 
Điều lệ công ty) 

1. Phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT: BKS có vai trò giám sát, phối hợp, tư vấn và 
thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác. Cụ thể như sau:  

a. Thường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động, tham khảo ý kiến của 
HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông; 

b. Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên 
HĐQT (cùng lúc yêu cầu cả Tổng Giám đốc, thành viên kiểm toán nội bộ (nếu có) và 

kiểm toán viên độc lập) tham dự và trả lời các vấn đề mà các Kiểm soát viên quan tâm; 

c. Các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của BKS phải có kết luận bằng văn bản (không 

trễ hơn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc) gửi cho HĐQT để có 
thêm cơ sở giúp HĐQT trong công tác quản lý Công ty. Tùy theo mức độ và kết 

quả của cuộc kiểm tra trên, BKS cần phải bàn bạc thống nhất với HĐQT, Tổng 
Giám đốc trước khi báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp không thống 

nhất quan điểm thì được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản và Trưởng BKS 
có trách nhiệm báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất; 

d. Trường hợp Ban kiểm soát phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm 
Điều lệ công ty của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát thông báo bằng văn bản với 

HĐQT trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt 
vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả; 

e. Kiểm soát viên có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT các giao dịch giữa công ty, công ty 
con, công ty do Công ty cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn nắm quyền 

kiểm soát với chính thành viên đó hoặc với những người có liên quan tới thành viên đó 
theo quy định của pháp luật; 

f. Đối với các kiến nghị liên quan đến tình hình hoạt động và tài chính của Công ty thì 
BKS phải gửi văn bản cùng tài liệu liên quan trước ít nhất mười (10) ngày làm việc 

so với ngày dự định nhận được phản hồi; 

g. Các nội dung kiến nghị đến HĐQT phải được gửi trước ít nhất là bảy (07) ngày làm 

việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng bảy (07) ngày làm việc.  

2. Phối hợp hoạt động giữa BKS và Tổng Giám đốc: BKS có chức năng kiểm tra và giám sát. 
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a. Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tổng Giám 

đốc (cùng lúc yêu cầu cả thành viên HĐQT, thành viên kiểm toán nội bộ (nếu có) và 
kiểm toán viên độc lập) tham dự và trả lời các vấn đề mà các Kiểm soát viên quan tâm; 

b. Các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của BKS phải có kết luận bằng văn bản (không 
trễ hơn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc) gửi cho Tổng Giám đốc để 

có thêm cơ sở giúp Tổng Giám đốc trong công tác quản lý Công ty. Tùy theo mức 
độ và kết quả của cuộc kiểm tra trên, BKS cần phải bàn bạc thống nhất với Tổng 

Giám đốc trước khi báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp không thống 

nhất quan điểm thì được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản và Trưởng BKS 

có trách nhiệm báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất; 

c. Trường hợp Ban kiểm soát phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm 

Điều lệ công ty của Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát thông báo bằng văn bản với Tổng 
Giám đốc trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm 
dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả; 

d. Kiểm soát viên có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc tạo điều kiện tiếp cận hồ sơ, tài liệu 
liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty tại Trụ sở chính hoặc nơi lưu trữ hồ 

sơ; 

e. Đối với thông tin, tài liệu về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo 

tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, văn bản yêu cầu cung cấp của BKS phải 
được gửi đến Công ty trước ít nhất bốn mươi tám (48) giờ làm việc so với ngày dự 

định nhận được phản hồi. BKS không được sử dụng các thông tin chưa được phép 
công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan; 

f. Các nội dung kiến nghị về các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức 
quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh công ty của BKS phải được 

gửi đến Tổng Giám đốc trước ít nhất bảy (07) ngày làm việc so với ngày dự định 
nhận được phản hồi. 

3. Phối hợp hoạt động giữa Tổng Giám đốc và HĐQT: Tổng Giám đốc là người thay mặt điều 
hành hoạt động của Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động liên tục và hiệu quả.  

a. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và HĐQT về việc thực 
hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu 

cầu; 

b. Khi có đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty, Tổng 

Giám đốc gửi cho HĐQT sớm nhất có thể nhưng không ít hơn mười (10) ngày làm 
việc trước ngày nội dung đó cần được quyết định; 

c. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi là 
bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty 

theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, 
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báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng 

năm tài chính phải được trình để HĐQT thông qua và phải bao gồm những thông tin 
quy định tại các quy chế của Công ty;  

d. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến việc 
tuyển dụng, cho người lao động thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen 

thưởng và kỷ luật đối với người lao động và cán bộ quản lý; 

e. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến quan 

hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách 

quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của 

Công ty và quy định pháp luật hiện hành; 

f. Tổng Giám đốc có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT các giao dịch giữa công ty, công ty 

con, công ty do Công ty cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn nắm quyền 
kiểm soát với chính thành viên đó hoặc với những người có liên quan tới thành viên đó 
theo quy định của pháp luật; 

g. Các nội dung khác cần xin ý kiến theo quy định tại Khoản 2 Điều 55 Quy chế này 
HĐQT phải được gửi trước ít nhất là mười (10) ngày làm việc so với ngày dự định 

nhận được phản hồi HĐQT. 

CHƯƠNG 7 – TIỂU BAN TRỰC THUỘC HĐQT 

Điều 60.  Các tiểu ban trực thuộc HĐQT 

(Căn cứ quy định tại Khoản 16 Điều 28 Điều lệ Công ty) 

1. Để hỗ trợ hoạt động của HĐQT, HĐQT có thể thành lập và uỷ quyền cho các tiểu ban trực 
thuộc theo quy định Điều 28 Điều lệ công ty. 

2. HĐQT công ty có thể thành lập các tiểu ban hỗ trợ hoạt động của HĐQT là tiểu ban nhân 
sự, tiểu ban lương thưởng và các tiểu ban khác.  

3. Trường hợp, không thành lập các tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng, HĐQT có thể 
phân công thành viên độc lập HĐQT giúp HĐQT trong các hoạt động nhân sự, lương 
thưởng. 

4. HĐQT quy định chi tiết về việc thành lập tiểu ban, trách nhiệm của từng tiểu ban, trách 
nhiệm của thành viên của tiểu ban hoặc trách nhiệm của thành viên độc lập được cử phụ 
trách về nhân sự, lương thưởng. 
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 CHƯƠNG 8 – QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG 
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, KIỂM SOÁT VIÊN, 

TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP KHÁC 

Điều 61.  Quy định về việc đánh giá hoạt động của Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, 
Tổng Giám đốc và người quản lý khác 

1. HĐQT có trách nhiệm xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động cho tất cả các đối tượng 
là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác. 

2. Các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động phải hài hòa giữa lợi ích của người quản lý doanh nghiệp 
với lợi ích lâu dài của Công ty và cổ đông. Các chỉ số tài chính và phi tài chính được sử 
dụng trong đánh giá được HĐQT cân nhắc thận trọng và quyết định tại từng thời điểm. 
Trong đó, các chỉ tiêu phi tài chính có thể được đề cập như: quyền lợi của các bên liên quan, 
hiệu quả hoạt động, những tiến bộ và cải tiến đạt được, ….  

3. Hàng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công và các tiêu chuẩn đánh giá đã 
được thiết lập/các kết quả đạt được, HĐQT tổ chức thực hiện đánh giá hoạt động thành viên 
HĐQT.  

4. Việc đánh giá hoạt động của các Kiểm soát viên được tổ chức thực hiện theo phương thức 
được đề cập tại cơ cấu tổ chức và hoạt động của BKS.  

Điều 62.  Khen thưởng 

HĐQT có trách nhiệm xây dựng hệ thống khen thưởng và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 
việc khen thưởng được thực hiện dựa trên kết quả đánh giá hoạt động tại Điều 61 của Quy chế 
này. 

Điều 63.  Kỷ luật  

1. HĐQT có trách nhiệm xây dựng hệ thống kỷ luật dựa trên tính chất và mức độ của việc vi 
phạm. Việc kỷ luật phải có hình thức cao nhất là bãi nhiệm, cách chức. 

2. Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, người quản lý doanh nghiệp khác không hoàn thành 
nhiệm vụ của mình so với yêu cầu với sự trung thực, siêng năng, cẩn trọng sẽ phải chịu 
trách nhiệm cá nhân về những thiệt hại do mình gây ra.  

Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, người quản lý doanh nghiệp khác khi thực hiện nhiệm 
vụ mà có hành vi vi phạm quy định pháp luật hoặc quy định của Công ty thì tuỳ theo mức 
độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo 
quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Trường hợp gây thiệt hại đến lợi ích của Công ty, 
cổ đông hoặc người khác sẽ phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

CHƯƠNG 9 - SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Điều 64.  Bổ sung và sửa đổi Quy định về quản trị Công ty 

1.  Việc bổ sung hoặc sửa đổi Quy chế này phải được Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và 
quyết định. 
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2.  Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty 
chưa được đề cập trong bản quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của 
pháp luật khác với những điều khoản trong quy chế này thì những quy định của pháp luật đó 
đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của công ty. 

CHƯƠNG 10 – NGÀY HIỆU LỰC 

Điều 65.  Ngày hiệu lực 

1. Quy chế này gồm 10 chương 65 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thực 
phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn thông qua ban hành ngày 20/04/2018, được sửa đổi lần 
1 ngày…../…../2022 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của quy định này. 

2. Quy chế này là duy nhất và chính thức của Công ty. 

3. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế về quản trị công ty phải có chữ ký của Chủ tịch HĐQT 
mới có giá trị. 
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DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
(Ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  số….ngày….tháng…..năm 2022) 

 

CHƯƠNG 1 – QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Căn cứ pháp lý 

- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản trị công ty áp 
dụng đối với công ty đại chúng;  

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn sửa 
đổi lần 7 ngày …… tháng ….. năm 2022; 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ...ngày ...tháng 09 năm 2022. 
 

Điều 2. Giải thích thuật ngữ 

1. “ Luật Doanh nghiệp”: là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 

2. “ Công ty”: là Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn. 

3. “ Điều lệ Công ty”: là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản 
Xuất khẩu Sài Gòn sửa đổi lần 7 ngày …… tháng ….. năm 2022. 

4. “Quy chế quản trị Công ty”: là Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi lần 1 
ngày…..tháng….năm 2022 ban hành theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2022. 

5. “ĐHĐCĐ”: là Đại hội đồng cổ đông Công ty. 

6. “ HĐQT”: là Hội đồng Quản trị Công ty. 

Điều 3. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi: Quy chế hoạt động của HĐQT quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, 
quyền hạn, nghĩa vụ của HĐQT và các thành viên HĐQT nhằm quản trị Công ty theo quy định 
tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho HĐQT, các thành viên HĐQT. 
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Điều 4. Nguyên tắc hoạt động của HĐQT 

1. HĐQT do ĐHĐCĐ  bầu ra, là cơ quan quản lý Công ty, thay mặt ĐHĐCĐ  thực hiện chức năng 
nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

2. HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của HĐQT chịu trách nhiệm cá nhân về 
phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các 
nghị quyết, quyết định của HĐQT đối với sự phát triển của Công ty. 

3.  HĐQT giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết 
định của HĐQT. 

CHƯƠNG 2 – THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT 

1. Thành viên HĐQT có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, pháp luật liên 
quan và Điều lệ Công ty . 

2. Nghiên cứu, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp vào việc xác định 
phương hướng, chiến lược phát triển của Công ty trong từng thời kỳ. 

3. Thành viên HĐQT có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc và bất kỳ cán bộ quản lý cấp dưới nào trong 
Công ty cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công 
ty và của các đơn vị trong Công ty. Cán bộ quản lý phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác 
các thông tin, tài liệu theo yêu cầu đồng thời phải báo cáo Tổng Giám đốc về thông tin đã cung 
cấp.  

4. Các thành viên HĐQT có thể kiêm nhiệm các chức danh quản lý ở Công ty hoặc ở các công ty 
khác nhưng không vi phạm các quy định của pháp luật. Các thành viên này có trách nhiệm hoàn 
thành nhiệm vụ điều hành của mình đồng thời không được làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các 
nhiệm vụ của một thành viên HĐQT.  

5. Thành viên HĐQT có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và các nghĩa vụ sau: 

a.  Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ 
đông và của Công ty; 

b.  Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận; 

c.  Báo cáo kịp thời, đầy đủ với HĐQT các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công 
ty liên kết và các tổ chức khác mà họ là người đại diện phần vốn góp của Công ty; 

d.  Báo cáo HĐQT tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác 
do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và 
những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó 
thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời 
gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; 

e. Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của 
pháp luật. 

Điều 6. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT 

Số lượng thành viên HĐQT là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) 
năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên HĐQT không điều 
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hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT. Số lượng tối thiểu thành viên 
HĐQT không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống. 

Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT 

1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng là cá nhân sau đây không có 
quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 17 
của Luật Doanh nghiệp: 

i. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên 
chức; 

ii. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng 
trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp 
trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được 
cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh 
nghiệp; 

iii. Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người 
được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh 
nghiệp khác; 

iv. Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng 
lực hành vi dân sự;  

v. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử 
lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị 
cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên 
quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định 
của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng. 

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất 
thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác. 

c. Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác. 

2. Thành viên HĐQT Công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty. 

Điều 8. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1.  Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên HĐQT. 

2.  Chủ tịch HĐQT Công ty không được kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc. 

3.  Chủ tịch HĐQT có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a.  Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT; 

 b.  Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ 
tọa các cuộc họp HĐQT; 

c.  Tổ chức việc thông qua Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; 

d.  Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; 

đ.  Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

e. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều 27 Điều lệ Công 
ty. 

4.  Trường hợp Chủ tịch HĐQT có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, HĐQT phải bầu người thay thế 
trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng 
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mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một 
thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ công 
ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch HĐQT chết, mất tích, bị tạm giam, 
đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện 
bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi 
dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các 
thành viên giữ chức Chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến 
khi có quyết định mới của HĐQT. 

Điều 9. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế, bổ sung Thành viên HĐQT 

1. ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên HĐQT trong trường hợp sau đây: 

a.  Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp; 

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c.  Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

2. Thành viên HĐQT có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các 
trường hợp sau: 

a. Không tham gia các hoạt động của HĐQT trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất 
khả kháng; 

b.  Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

3. HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ để bầu bổ sung thành viên HĐQT trong trường hợp số thành 
viên HĐQT bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp này, 
HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá 
một phần ba. ĐHĐCĐ bầu thành viên mới thay thế thành viên HĐQT đã bị miễn nhiệm, bãi 
nhiệm tại cuộc họp gần nhất. 

Điều 10. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT 

1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định theo nguyên tắc bỏ 
phiếu. Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 20, khoản 3,4,5 Điều 25 Điều lệ Công ty, Điều 
30, 31 Quy chế quản trị Công ty và qui định của pháp luật. 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT thực hiện theo các 
quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 

CHƯƠNG 3 – HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 11: Quyền và nghĩa vụ của HĐQT 

Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do luật pháp, Điều lệ công ty và ĐHĐCĐ quy định : 

1. Trình ĐHĐCĐ quyết định, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ quy định tại 
Điều 14 Điều lệ Công ty. 

2. Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm. 

3. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được ĐHĐCĐ thông qua. 

4. Trình ĐHĐCĐ Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị Công ty. 

5. Bổ nhiệm và miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, người quản lý doanh 
nghiệp khác và quyết định mức lương của họ. Việc bãi nhiệm nêu trên không được trái với các 



5 

quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có); cử người đại diện theo ủy quyền 
tham gia Hội đồng thành viên hoặc ĐHĐCĐ  ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền 
lợi khác của những người đó. 

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

7. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với người quản lý doanh nghiệp cũng như quyết định 
lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với 
Người quản lý đó. 

8. Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại. 

9. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp. 

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

11. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong trường hợp 
được ĐHĐCĐ ủy quyền.  

12. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của 
pháp luật. 

13. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm ứng trong trường hợp được ĐHĐCĐ 
ủy quyền; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh 
doanh. 

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

15. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty. 

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

17. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ. 

18. Tổ chức triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên và bất thường theo quy định tại Điều 13 và Điều 17 
Điều lệ Công ty. 

19. Ban hành các quy định nội bộ liên quan đến tổ chức, quản trị và hoạt động Công ty phù hợp với 
quy định của Điều lệ và pháp luật trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát và 
ĐHĐCĐ. 

20. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo ủy quyền của ĐHĐCĐ và các quy định tại Điều lệ Công 
ty và pháp luật (nếu có). 

21. HĐQT phê chuẩn và thông qua các vấn đề sau: 

a. Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của Công ty; 

b. Thành lập các công ty con của Công ty;  

c. HĐQT tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn 
của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thâu tóm công ty và liên doanh) 
trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật 
Doanh nghiệp; 

d. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty ủy nhiệm là đại diện thương mại và Luật 
sư của Công ty; 
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e. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của 
Công ty; 

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

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

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

i. Việc mua lại hoặc thu hồi không quá 10% tổng số cổ phần;  

j. Quyết định mức giá mua hoặc thu hồi cổ phần của Công ty; 

k. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà HĐQT quyết định cần phải có sự chấp thuận 
trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình. 

Điều 12: Các tiểu ban giúp việc của HĐQT và Thư ký HĐQT 

1. HĐQT có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương 
thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do HĐQT quyết định 
có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của HĐQT và thành viên bên ngoài. Hoạt động của 
tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của HĐQT. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có 
đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban. 

2. Việc thực thi quyết định của HĐQT, hoặc của tiểu ban trực thuộc HĐQT phải phù hợp với các 
quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công 
ty. 

3. Khi xét thấy cần thiết, HĐQT quyết định bổ nhiệm thư ký HĐQT. Thư ký HĐQT có quyền và 
nghĩa vụ sau đây: 

a.  Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp ĐHĐCĐ, HĐQT; ghi chép các biên bản họp; 

b.  Hỗ trợ thành viên HĐQT trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao; 

c.  Hỗ trợ HĐQT trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công ty; 

d.  Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ 
đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành 
chính. 

4.  Thư ký HĐQT có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ 
Công ty. 

CHƯƠNG 4 – CUỘC HỌP HĐQT VÀ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN 

Điều 13. Cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT 

Chủ tịch HĐQT sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT trong thời hạn bảy 
(07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành 
viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn 
một (01) thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất thì các thành viên 
này bầu một người trong số họ triệu tập họp HĐQT theo nguyên tắc đa số. 
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Điều 14. Các cuộc họp thường kỳ và bất thường 

1. Chủ tịch HĐQT phải triệu tập các cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường. Chủ tịch có thể triệu 
tập họp khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một (01) lần. 

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

a. Ban Kiểm soát; 
b. Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người quản lý doanh nghiệp khác; 
c. Ít nhất hai (02) thành viên HĐQT. 

3. Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được đề nghị nêu tại khoản 2 Điều này. Trường hợp không chấp nhận triệu tập họp theo 
đề nghị thì Chủ tịch HĐQT phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; 
người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch HĐQT triệu tập họp HĐQT. 

4. Trường hợp có yêu cầu của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của 
Công ty, Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình 
Công ty. 

Điều 15. Quy định về trình tự và thủ tục tổ chức họp HĐQT 

1. Cách thức tổ chức cuộc họp HĐQT thực hiện theo Điều 28 Điều lệ Công ty và khoản 1 và 2 
Điều 35 Quy chế quản trị Công ty . 

2.  Cuộc họp HĐQT được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp 
cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy 
định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ 
nhất.Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên HĐQT dự 
họp. 

3.  Thành viên HĐQT được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây: 

a.  Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b.  Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết. Thành viên được ủy quyền cho người 
khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên HĐQT chấp thuận. 

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

d.  Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 

4.  Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong 
phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch HĐQT chậm nhất là 01 giờ trước khi khai 
mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp. 

5.  Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc không phải là thành viên HĐQT có quyền dự các 
cuộc họp của HĐQT; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. 

Điều 16. Biên bản họp HĐQT 

Các cuộc họp của HĐQT phải được ghi biên bản thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 35 Quy chế 
quản trị Công ty và các quy định của pháp luật liên quan. 

Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên 
khác của HĐQT tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định thì biên bản này có hiệu lực. 
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Điều 17. Thông qua các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT 

1.  Nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc 
lấy ý kiến bằng băn bản. 

2.  Nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành 
(trên 50%) bao gồm cả phiếu biểu quyết bằng văn bản và biểu quyết theo ủy quyền; trường hợp 
số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐQT.  

3. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành 
của đa số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị 
quyết được thông qua tại cuộc họp. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông 
qua nghị quyết của HĐQT được thực hiện theo quy định sau đây:  

a.  HĐQT có quyền lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết HĐQT khi xét thấy cần 
thiết theo tình hình thực tế của Công ty. 

b. Theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT, Thư ký HĐQT chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, các tài liệu 
liên quan gửi đến tất cả các thành viên HĐQT chậm nhất 03 ngày trước thời hạn phải gửi 
lại phiếu lấy ý kiến. 

c.  Việc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản có thể thông qua hình thức gửi thư điện 
tử (email) đến địa chỉ email của từng thành viên HĐQT song song với bản cứng bằng 
phương thức gửi thư. Ý kiến của thành viên HĐQT gửi qua email có giá trị là căn cứ để 
Chủ tịch HĐQT ban hành nghị quyết. Các thành viên HĐQT phải ký vào văn bản xin ý 
kiến gửi về Công ty theo đúng quy định. Trong trường hợp quá thời hạn đề nghị gửi lại 
theo quy định thì ý kiến trả lời qua email có giá trị tương đương ý kiến được trả lời bằng 
văn bản. 

d.  Thư ký HĐQT tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng 
kiến của Chủ tịch HĐQT và thành viên ban kiểm phiếu. 

e. Biên bản kiểm phiếu kèm Nghị quyết HĐQT được thông qua dựa trên kết quả kiểm phiếu 
phải được gửi đến các thành viên HĐQT trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm 
phiếu. 

CHƯƠNG 5 – BÁO CÁO CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH 

Điều 18. Trình báo cáo hàng năm 

Kết thúc năm tài chính, HĐQT phải trình ĐHĐCĐ báo cáo sau đây: 

a.  Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; 

b.  Báo cáo tài chính đã kiểm toán; 

c.  Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty; 

d.  Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát. 

Điều 19. Thù lao và lợi ích khác của Thành viên HĐQT 

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên HĐQT theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. 

2. Thành viên HĐQT (không tính các đại diện được ủy quyền thay thế) được nhận thù lao cho công 
việc của mình dưới tư cách là thành viên HĐQT. Tổng mức thù lao cho HĐQT do Đại hội đồng 
cổ đông quyết định. Khoản thù lao này được chia cho các thành viên HĐQT theo thỏa thuận 
trong HĐQT hoặc chia đều trong trường hợp không thỏa thuận được. 
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3.  Thù lao của từng thành viên HĐQT được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định 
của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài 
chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên. 

4.  Thành viên HĐQT nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên HĐQT làm việc tại các tiểu ban 
của HĐQT hoặc thực hiện những công việc khác mà theo HĐQT là nằm ngoài phạm vi nhiệm 
vụ thông thường của một thành viên HĐQT, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một 
khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình 
thức khác theo quyết định của HĐQT. 

5.  Thành viên HĐQT có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí 
hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên HĐQT của mình, bao 
gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT hoặc các tiểu 
ban của HĐQT. 

6.  Thành viên HĐQT có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của 
ĐHĐCĐ. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên HĐQT 
liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty. 

Điều 20. Công khai các lợi ích liên quan 

1. Thành viên HĐQT của Công ty phải kê khai cho công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao 
gồm: 

a. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp 
mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc 
cổ phần đó; 

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

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc, 
kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty 
trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng. 

3.  Thành viên HĐQT nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới 
mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội 
dung của công việc đó trước HĐQT và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của 
HĐQT chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của HĐQT 
thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty. 

4. Thành viên HĐQT không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó 
hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

CHƯƠNG 6 – MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 21. Mối quan hệ giữa các Thành viên HĐQT 

1.  Quan hệ giữa các thành viên HĐQT là quan hệ phối hợp, các thành viên HĐQT có trách nhiệm 
thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công. 

2.  Trong quá trình xử lý công việc, thành viên HĐQT được phân công chịu trách nhiệm chính phải 
chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên HĐQT khác phụ 
trách. Trong trường hợp giữa các thành viên HĐQT còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu 
trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức 
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họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và 
Quy chế này. 

3.  Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên HĐQT thì các thành viên HĐQT phải 
bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và 
báo cáo Chủ tịch HĐQT về việc bàn giao đó. 

Điều 22. Mối quan hệ với Ban điều hành 

Với vai trò quản trị, HĐQT ban hành các Nghị quyết để Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành thực 
hiện. Đồng thời, HĐQT kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết. 

Điều 23. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát  

1.  Mối quan hệ giữa HĐQT và Ban Kiểm soát là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa HĐQT 
với Ban Kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn 
nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ. 

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát, HĐQT có trách 
nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn 
chỉnh kịp thời. 

CHƯƠNG 7 – NGÀY HIỆU LỰC 

Điều 24. Ngày hiệu lực 

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn 
bao gồm 07 Chương, 24 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày......tháng 09 năm 2022. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                 CHỦ TỊCH 
 
 

 

       VÕ THỊ HUYỀN LAN   
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CÔNG TY CP THỰC PHẨM 

NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN 
 
 

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

 
            TP. Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng …..  năm 2022 

DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 
(Ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ  số….ngày….tháng…..năm 2022) 

 

CHƯƠNG 1 – QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Căn cứ pháp lý 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản trị công ty áp 
dụng đối với công ty đại chúng;  

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn sửa 
đổi lần 7 ngày …… tháng ….. năm 2022. 

Điều 2. Giải thích thuật ngữ 

1. “ Luật Doanh nghiệp”: là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020. 

2. “ Công ty”: là Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn. 

3. “ Điều lệ Công ty”: là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản 
Xuất khẩu Sài Gòn sửa đổi lần 7 ngày …… tháng ….. năm 2022. 

4. “Quy chế quản trị Công ty”: là Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi lần 1 
ngày…..tháng….năm 2022 ban hành theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. 

5. “ĐHĐCĐ”: là Đại hội đồng cổ đông Công ty. 

6. “ HĐQT”: là Hội đồng Quản trị Công ty. 

7. “BKS”: là Ban kiểm soát Công ty. 

Điều 3. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi: Quy chế hoạt động của BKS quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, 
quyền và nghĩa vụ, cơ chế hoạt động, giám sát của BKS và mối quan hệ giữa các thành viên BKS 
với HĐQT, Ban điều hành nhằm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công ty và các quy 
định của pháp luật. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho BKS, các thành viên BKS. 

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động của BKS 

1. BKS làm việc theo chế độ tập thể kết hợp chế độ trách nhiệm cá nhân theo công việc được phân 
công của từng thành viên trong BKS. 
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2. Các thành viên của BKS chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách 
nhiệm trước ĐHĐCĐ, trước pháp luật về các quyết định của BKS. 

CHƯƠNG 2 – THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của Thành viên BKS 

1.  Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ và đạo đức nghề nghiệp trong 
thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao. 

2.  Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm 
lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty. 

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

4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

5. Kiểm soát viên có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh 
và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty 
trong giờ làm việc. 

6.  Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 của Điều này gây thiệt hại cho Công ty 
hoặc người khác thì thành viên BKS phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt 
hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà thành viên BKS có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công 
ty. 

7.  Trường hợp phát hiện có thành viên BKS vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao 
thì phải thông báo bằng văn bản đến BKS, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi 
vi phạm và khắc phục hậu quả. 

Điều 6. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên BKS 

1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty từ 03 đến 05 người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không 
quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

2. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 

3. BKS phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. 

4.  Trường hợp thành viên BKS có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên BKS nhiệm kỳ 
mới chưa được bầu thì thành viên BKS đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa 
vụ cho đến khi thành viên BKS nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. 

Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên BKS 

1. Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 
17 của Luật doanh nghiệp: 

i. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên 
chức; 

ii. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng 
trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp 
trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được 
cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh 
nghiệp; 
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iii. Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người 
được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh 
nghiệp khác; 

iv. Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng 
lực hành vi dân sự;  

v. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử 
lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị 
cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên 
quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định 
của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng. 

b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản 
trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty; 

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người 
quản lý khác; 

d. Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động 
của Công ty; 

e. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

f. Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện 
kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó. 

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên BKS theo quy định tại 
điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của 
người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh 

nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty. 

Điều 8. Trưởng Ban Kiểm soát 

1.  Trưởng BKS phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, 
tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt 
động kinh doanh của doanh nghiệp.  

2.  Trưởng BKS do BKS bầu trong số các thành viên BKS; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo 
nguyên tắc đa số. 

3.  Trưởng BKS có các quyền và trách nhiệm sau: 

a. Triệu tập cuộc họp BKS; 

b. Yêu cầu HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý doanh nghiệp khác cung cấp các thông 
tin liên quan để báo cáo BKS. 

a. Lập và ký báo cáo của BKS sau khi đã tham khảo ý kiến của HĐQT để trình ĐHĐCĐ.  

Điều 9. Đề cử, ứng cử thành viên BKS 

1. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng 
viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền 
biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng 
viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề 
cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên. 
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Việc đề cử người vào BKS được thực hiện như sau: 

a.  Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào BKS phải thông báo về việc 
hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ; 

b.  Căn cứ số lượng thành viên BKS, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được 
quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng cử viên BKS. 
Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử 
viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng cử viên còn lại do 
HĐQT, BKS và các cổ đông khác đề cử. 

2.  Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần 
thiết theo quy định, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy 
định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của BKS. 
Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi 
ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật. 

Điều 10. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên BKS 

1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên BKS do ĐHĐCĐ quyết định theo nguyên tắc bỏ 
phiếu. Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty, Điều  42, 43 Quy chế quản 
trị Công ty và qui định của pháp luật. 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên BKS thực hiện theo các quy 
định hướng dẫn về công bố thông tin. 

Điều 11. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên BKS 

1. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Luật doanh 
nghiệp; 

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty. 

2. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp 
bất khả kháng; 

c. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của 
Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

d. Theo quyết định của ĐHĐCĐ; 

e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty. 

CHƯƠNG 3 – BAN KIỂM SOÁT 

Điều 12: Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của BKS 

1.  BKS thực hiện giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. 

2.  Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành 
hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và 
lập báo cáo tài chính. 
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3.  Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài 
chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và trình 
báo cáo thẩm định tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người 
có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và đưa ra khuyến nghị về 
hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ. 

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

5.  Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều 
hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết ĐHĐCĐ hoặc theo yêu 
cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 11 Điều lệ Công ty. 

6.  Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 11 Điều lệ Công ty, 
BKS thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong 
thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, BKS phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu 
kiểm tra đến HĐQT và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của BKS quy 
định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của HĐQT, không gây gián đoạn 
điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. 

7.  Kiến nghị HĐQT hoặc ĐHĐCĐ biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, 
giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. 

8.  Khi phát hiện có thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc vi phạm quy định tại Điều 165 Luật doanh 
nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho HĐQT, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm 
dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

9.  Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT và các cuộc họp khác của 
Công ty. 

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

11.  BKS có thể tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên 
ĐHĐCĐ. 

12.  Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đề 
nghị của cổ đông. 

13.  Yêu cầu HĐQT phải triệu tập họp bất thường ĐHĐCĐ. 

14.  Thay thế HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp HĐQT không 
triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp. 

15.  Đề nghị Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT. 

16.  Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai Danh sách người có liên 
quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 164 Luật Doanh 
nghiệp. 

17.  Đề xuất và kiến nghị ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực 
hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện 
kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. 

18.  Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

19. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên HĐQT, Tổng Giám 
đốc, người quản lý khác trong các hoạt động. 

20.  Đảm bảo phối hợp hoạt động với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông. 

21.  Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên 
HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, BKS phải thông báo bằng 
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văn bản cho HĐQT trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và 
có giải pháp khắc phục hậu quả. 

22.  Xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS sau khi thống nhất với HĐQT và trình 
ĐHĐCĐ thông qua. 

23.  Chứng kiến HĐQT tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu nếu được HĐQT yêu cầu 
trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ. 

24.  Trưởng BKS điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp đối với trường hợp Chủ tịch vắng mặt 
hoặc tạm thời mất khả năng làm việc mà các thành viên HĐQT còn lại không bầu được người 
làm chủ tọa. Trường hợp này, người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. 

25.  Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty 
và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. 

Điều 13. Quyền được cung cấp thông tin của BKS 

1. Được cung cấp các tài liệu liên quan đến các cuộc họp HĐQT, lấy ý kiến thành viên HĐQT 
bằng văn bản vào đúng thời điểm vào phương thức như đối với thành viên HĐQT. 

a. Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQTvà tài liệu kèm theo; 

b. Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của ĐHĐCĐ, HĐQT; 

c. Báo cáo của Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc trình HĐQT hoặc tài liệu khác do Công ty 
phát hành. 

2. Được gửi báo cáo Ban Tổng Giám đốc trình HĐQT hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành 
được gửi đến các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên 
HĐQT. 

3. Được HĐQT và Tổng Giám đốc, người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông 
tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu 
của thành viên BKS hoặc BKS. 

Điều 14. Trách nhiệm của BKS trong việc triệu tập họp bất thường ĐHĐCĐ 

1.  BKS có trách nhiệm thay thế HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ trong thời hạn 30 ngày trong trường 
hợp HĐQT không triệu tập họp ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau đây: 

a.  Số thành viên HĐQT, BKS còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật; 
b. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 11 Điều lệ Công 

ty; 
c. Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường ĐHĐCĐ của BKS nhưng HĐQT không thực 

hiện. 

2. Trường hợp BKS không triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định thì BKS phải bồi thường thiệt 
hại phát sinh cho Công ty. 

3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp ĐHĐCĐ theo quy định tại khoản 1 Điều này sẽ được Công 
ty hoàn lại. 

CHƯƠNG 4 – CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT 

Điều 15. Cuộc họp của BKS 

1.  BKS phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là 
hai phần ba (2/3) số thành viên BKS. 

2.  BKS có quyền yêu cầu thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được 
chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ. 



7 

Điều 16. Biên bản họp BKS 

Biên bản họp BKS được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên BKS dự 
họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của BKS phải được lưu giữ nhằm 
xác định trách nhiệm của từng thành viên BKS. 

CHƯƠNG 5 – BÁO CÁO CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH 

Điều 17. Trình báo cáo hàng năm 

Các Báo cáo của BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên bao gồm các nội dung sau đây: 

1.  Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám 
đốc để trình ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên. 

2.  Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS. 

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng thành viên BKS. 

4.  Tổng kết các cuộc họp của BKS và các kết luận, kiến nghị của BKS; kết quả giám sát tình hình 
hoạt động và tài chính của Công ty. 

5.  Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền 
kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Tổng 
Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty 
trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong 
thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. 

6.  Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp 
khác. 

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cổ 
đông. 

8. Đề xuất và kiến nghị ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực 
hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện 
kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. 

Điều 18. Thù lao và quyền lợi khác  

1. ĐHĐCĐ quyết định tổng mức thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm 
của BKS. 

2.  Thành viên BKS được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập 
với mức hợp lý khi họ thực thi các hoạt động của BKS. Tổng mức thù lao và chi phí này không 
vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của BKS đã được ĐHĐCĐ chấp thuận, trừ trường 
hợp ĐHĐCĐ có quyết định khác. 

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

 Điều 19. Công khai các lợi ích liên quan 

1. Thành viên BKS của Công ty phải kê khai cho công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao 
gồm: 

a. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp 
mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc 
cổ phần đó; 
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b. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp 
mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc 
cổ phần trên 10% vốn điều lệ. 

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm 
việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công 
ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng. 

3.    Thành viên BKS và những người có liên quan của các thành viên BKS chỉ được sử dụng những 
thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty. 

4. Thành viên BKS có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho HĐQT, BKS về các giao dịch giữa 
Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm 
(50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên BKS hoặc với những người có liên quan của thành viên 
BKS theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do ĐHĐCĐ hoặc HĐQT chấp 
thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp 
luật chứng khoán về công bố thông tin. 

5.   Thành viên BKS và những người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng hoặc 
tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan. 

CHƯƠNG 6 – MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Điều 20. Mối quan hệ giữa các Thành viên BKS 

 Các thành viên BKS có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng có sự phối hợp, cộng 
tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của BKS theo quy 
định pháp luật và Điều lệ công ty. Trưởng BKS là người điều phối công việc chung của BKS nhưng 
không có quyền chi phối các thành viên BKS. 

Điều 21. Mối quan hệ với Ban điều hành 

BKS có mối quan hệ độc lập với Ban điều hành Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt 
động của Ban điều hành. 

Điều 22. Mối quan hệ với HĐQT 

 BKS có mối quan hệ độc lập với HĐQT Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động 
của HĐQT. 

CHƯƠNG 7 – NGÀY HIỆU LỰC 

Điều 23. Ngày hiệu lực 

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn 
bao gồm 07 Chương, 23 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày......tháng 09 năm 2022. 

 
 TM. BAN KIỂM SOÁT 

        TRƯỞNG BAN 

    

 

   KHỔNG VĂN MINH   
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