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PHAN MO DAU 

Các quy djnh cCia Diu Ie^ nay là cci s& pháp 1 Cho toàn bo^ hott ding cUa Cong ty C 

phn Vn tãi cia phi.rong thirc Duyên Hal - du'âi day là "Cong ty", duc thành lp và hoat dng 

theo Ludt Doanh nghip. 

Diu l, các quy djnh cüa Cong ty, các quyt djnh cüa Dii hi dng c dông và Hi dng 

quán trj nu cia &rc thông qua mt cách ho le^ ph u% hqp vâi lut pháp lien quan sê là nhüng quy 

tttc và quy djnh de^ tin hành hot dng kinh doanh cCta Cong ty. 

Diu Ie^ nay &rçlc Cong ty C65  phAn Vn tái cia phuang thirc Duyên Hái thông qua theo 

nghjquyt hçp I cüa Dji hi dng c dOng thung niên t ch(rc chInh thtrc vào ngày 24 thang 

03 näm 2018. SCra di, b0̂  sung tai Dii hi dng co^ dông thtrng niên t chCrc chInh thtrc vào 

ngày 06 tháng 06 näm 2020. 

I. DNH NGH1A CAC THUAT NGfr TRONG IMEU Lt  

Diu 1: Dinh nghia 

L Trong Diu Ie^ nay, nhü'ng thut ng& duâi day së thrçc hiu nhu sau: 

a. "Von diu l" là thng giá trj mnh giá Co phn cia ban các loi hoc cia dw?rc clang kI 
	 AG 

mua tai thii dim dang kI thành lp doanh nghip và quy djnh ti Diu 5 cña Diu i nay; 

b. "Lut Doanh nghip" Co nghia là Ludt Doanh nghip s6 68/2014/QHI3 chxçrc Quc 	 rl 
hi thông qua ngày 26 tháng 11 näm 2014; 

	 H 

C. "Ludt Chtrng khoán" là Ludt ChCrng khoán ngày 29 tháng 6 näm 2006 và Lut sCra 

di, bi sung mt s di cüa Lut ChCrng khoán ngày 24 tháng 11 nàm 2010. 

d. "Ngày thành lip" là ngày Cong ty duqc cp Giy chCrng nhn clang k doanh nghip 

Ian du; 

e. "Ngiii diu hành" là T6ng giám d6 c, Phó tng giám dc, Ke^ toán truOng, và Giám 

doe tài chInh. 

f. "Ngi.r?ri cO lien quan" là cá nhân hoc to chcrc nào duçc quy djnh ti Khoãn 4 Diu 17 

cOa Lut Doanh nghip và khoán 34 Diu 6 Lut chCrng khoán; 

g. "Th?ii hmn hoit dng" là thai hin hoit dng cUa Cong ty dirge quy djnh tai Diu 2 cüa 

Diu l nay và thi gian gia hn (nu cO) duxçe D?i  hi dng ci dOng cUa Cong ty  thông qua 

bang nghj quyt; 

h. "Vit Nam" là nuâc Cong hoà Xà hi ChCi nghia Vit Nam. 

5 



2. Trong Diu le^ nay, các tham chiu tOi mt hoc mt S6 quy djnh hoc van bàn khác 

sê bao gm Ca nhrng s&a di hoc van bàn thay the^ chüng. 

3. Các tiêu d (chixcng, diu cüa Diu l nay) d.rc scr ding nhm thun tin cho vic 

hiu ni dung và không ánh hi.râng tâi ni dung cUa Diu le^ nay; 

4. Các tir hoc thut ngQ dà di.rçc djnh nghia trong Lut Doanh nghip (nu không mâu 

thun vâi chU th hoc ngU cánh) sê có nghia tung tir trong Diu l nay. 

II. TEN, H!NH THUC, TRy S, CHI NHANH, VAN PHONG BI DIN VA 

THfl HJN HOAT BONG CUA CONG TY 

Dieu 2: Ten, hInh thfrc, tru s&, chi nhánh, van phông diii din và thô'i hin hoit ding 

cüaCôngty 

1. Ten Côngty 

- Ten ting Vit: 	Cong ty Co phãn Vn tãi Da phuong thñ'c Duyên Hal 

- Ten ting Anh: 	Duyen Hai Multi Modal Transport Joint Stock Company 

2. Cong ty la' cong ty c o^ phn có ti.r cách pháp nhân phti hçp v6i pháp lust  hi hành cCia 

Viet Nam. 

3. Tri sâ dang k cüa Cong ty la': 

- Dja chi: S6̂  189 Dixmg di Dinh Vu, phung Dông Hài 2, Qun Hal An, TP Hái 

Phông. 

Din thoal: 	0225.3978895 

- Fax: 	 0225.3978895 

- Website: 	www.tasaduyenhai.com  

- Email: vptttasagroup.com.vn  

4. Cong ty có 01 ngLuii di din theo pháp lut. Chu' tjch Hi dng quãn trj la' di din 

theo pháp lut cüa Cong ty. Quyn và nghTa vv cüa nhfrng nguYi dii din theo pháp lust thrçic 

quy djnh tai  Diu le^ nay và trong Quy che^ Quán trj cCia Cong ty. 

5. Cong ty có the^ thành lp chi nhánh và van phông di din ti dja bàn kinh doanh d 

thirc hin các mic tiêu hoit dng cüa Cong ty phü hQp vâi nghj quyt cüa Hi dng quán trj và 

trong phm vi lut pháp cho phép. 

Eel 



6. Tth khi chm dirt hott dng truâc tho'fi hn theo Khoãn 2 Diu 55 cüa Diu l nay, 

thani htn hot dng cüa Cong ty sê bat du ttr ngày thành lp và kéo dài vô thani hin. 

III. MIJC TIEU, PHAM VI KINH DOANH VA HOiT DQNG CUA CONG TY 

Diu 3: Miic tiêu hoit dng cüa Cong ty 

1. LTnh vtrc kinh doanh cüa Cong ty la': 

- Van tái hang hóa bng dtxing b. Chi tit: Vn tái hang hóa bang ô to, xe Container 

- Kho bâi và lisu giCr hang hóa 

- SCra chita may móc, thit bj: Chi tit: Djch vi scra chüa, bão duOrng may móc, thit bj 

(khong bao gm tàu bin, may bay, hoc phucmg tin và thit bj 4n tãi khac) 

- Hot dng djch vu ho^ trq khác lien quan den 4n tãi. Chi tMt: Djch vv thông quan; 

Vn tái da phwing thüc (Khong bao gm kinh doanh vn chuyn hang không và kinh doanh 

hang không chung); Djch vi Logistics; Djch vii di l tàu bin 

- Ban phii tüng và các b phn phi trçY cüa ô to và xe có dng cor khác 

- Ban buôn d dung khác cho gia dInh. Chi ti&: Ban buôn nisOc hoa, hang m phm và 

ch phm ve^ sinh 

- Kinh doanh bat dng san, quyn scr dung dt thuc chü sâ hu, chci scr dung hotc di 

thuê (bao gm cho thuê van phông, nhà xuong). 

- San xut than xe 0 to và xe có dng ca khác, ror moóc và ban rci moóc 

- Vn tái hang hóa yen bin và vin dixcing; 

- 

V A n tái hang hóa duing sat. 

- Ban le'thu,c, dung cu y t& 
My  phm và vt phAm v sinh trong các cCra hang chuyên 

doanh. Chi tit: Ban le' hoa, m5 phm và vt phm v sinh trong các cCra hang chuyên 

doanh 

- Cho thuê may móc, thi& bj và d dung hQu hInh khác khong kern nguani diu khin. 

Chi ti&: Cho thuê may rnóc, thit bj xp dc hang hoá; Cho thuê container 

- Cho thuê xe có dng cci. 

Ngoài các ngành ngh kinh doanh chInh trên, trong qua trInh hoit dng Cong ty duçic 

quyn b sung them các nganh ngh kinli doanh khác không thuc các ngành ngh bj phap 1ut 

cAm ma 
CA  ty thAy có 1i cho Cong ty và các c dong. 
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2. Miic tiêu ho?t dng cüa Cong ty la' không ngirng phát trin các hott dng kinh doanh 

trên các linh virc nêu tai dim 1 Diu nay và các ngành nghe^ khác phü hqp vi Ludt doanh 

nghip nhAm t6i da các ngun lçii nhun cüa Cong ty, dam bão lqi Ich Cho Cale c6 dong. Cái thin 

diu kin lam vic, nâng cao thu nhp và diii sng cUa ngui lao dng trong Cong ty. Thrc hin 

np thu Va CC nghia viii tài chInh khác theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Dieu 4: P1iim vi kinh doanh và hoit dIng 

1. Cong ty dixçc phép lp k hoch và tin an tht ca các hoat dng kinh doanh theo 

nganh ngh cUa Cong ty dã dtrçic Cong b6 trên C6ng thông tin dang k9 doanh nghip quc gia và 

Diu le^ nay, phü hqp vâi quy djnh cUa pháp lut hin hành và thtrc hin các bin pháp thIch hgp 

de^ dit duçic các mic tiêu cUa Cong ty. 

2. Cong ty có the^ tin hành hott dng kinh doanh trong các ngành, nghe^ khác dt.rçc pháp 

lut Cho phép và duçc Di hi dng co^ dông thông qua.. 

IV. VON BIEU LE,  CO PHAN, CO BONG SANG LIP 

D  u 5: Von diu I, cob phn, co^ dông sang 1p 

1. V6n diu l cüa Cong ty la'187.110.000.000 VND (Met tram tam mLrcri bay t', mt 

tram mux?ii triu dng Vit Nam). 

Tang s6 vn diu le^ cüa Cong ty thrçic Chia thành 18.71 1.000 (Mui tam triu, bay tram 

muii mt ngàn) c phAn vâi mnh giá la' 10.000 (Mthi ngàn) VND/c phn. 

2. CA  ty có th thay di vein diu l khi du9c Dii hi dng cei dông thông qua và phi 

hçip vii các quy djnh cüa pháp lut. 

3. Các cei phn cCia Cong ty vào ngày thong qua Diu l nay la'cei phAn phei 	thong. Các 

quyn và nghTa viii kern theo duçic quy djnh ti Diu 15, Diu 16 cüa Diu l nay. 

4. Cong ty có the phát hành các loui cei phAn iiu dâi khác sau khi có sur chip thun cUa 

Di hi deing cei dOng và phui hçp vâi các quy djnh cüa pháp lut. 

5. Co phAn phei thông phãi du'çc uu tiên  chào ban Cho các cei dOng hin h&u theo t l 
ll tuclng trng vi t l sâ hcru cei phun phei thông cüa ho trong Cong ty, trir trixông hçp Dui hi dng 

cei dong quyt djnh khác. Sei cei phn cei dông không dang k' mua h& sê do Hi deing quán trj 

cUa Cong ty quyt djnh. Hi deing quãn trj có the phân pheii sei cei phn do Cho các deii tuqng theo 

các diu kin và cách thirc ma Hi deing  quãn trj thy là phü hçip, nhung khOng dixçic ban sei cei 

phn do theo các diu kin thun lçii horn so vâi nhüng diu kin dâ chào ban Cho các cei dông 
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hin hrru trir tnrông hçip c phAn dt.rçc ban qua Sâ giao djch chirng khoán theo phiiang thtrc du 

gia. 

6. Cong ty có the mua c phAn do chInh cong 	ty dâ phát hành (k Ca c phAn ixu dâi 

hoàn 1i) theo nhithg cách thirc dtrçic quy djnh trong Diu 1 nay và pháp 1ut hin hành. C phAn 

ph thông do Cong ty mua li là c phiu qu và Hi dng quãn trj 	có th chào ban theo nhiThg 

each thcrc phü 

 

ho vài quy djnh cUa Diu l nay, Lut Chung khoán và van bàn hixâng dn I len 

quan. 

7. Cong ty co' the^ phát hành các Io?i chCrng khoán khác khi dixçic Di hi dng ci dông 

thông qua và phü ho vâi quy djnh cUa pháp lut. 

Diu 6: COA phiu 

1. C A 	 A 	 A 	 A 

0 phiu lach(rng chi do cOng ty C  phn phát hành, but toán ghi S  hoc da lieu din 

tCr xác nhn quyn sâ hiru mt hoc Mt  s6 c phn cüa cong 	ty do. 

2. Tnring hop cô phiêu di.rçic cp dithi dng chüng chi phái có 	du cüa cOng ty và ch& 

k 	cUa ngthi d?i  din theo pháp 1ut cüa cong ty hoc ngtthi di.rçic üy quyn. C 	phiu phâi ghi 

rO s 	h.rcing và loi c 	phiu ma c 	dông nm giü, h9 và ten ngui nAm gifl và các thông tin khác 

theo quy dnh tu khoan 1 Dieu 120 Lu?t Doanh nghiçp. 

3. Tnr&ng hçip co'sai sot trong ni dung và hinh thrc c 	phiu do cOng ty phát hânh thI 

quyn và lçii Ich cCia ngrii sâ hIru no' không bj ãnh hisàng. Nguôi dii din theo ph' 	lut cong ty 

chju trách nhim ye thit hti do nhcng sai sot do gay ra. 

4. Trong thii hmn 45 ngày k tt'r ngày np day du' ho sci d nghj chuyn quyn sâ h&u CO  

phn theo quy djnh cOa Cong ty hoc trong thii h?n  hai tháng k tir ngày thanh toán da^y du' 

mua c 	phn theo nhu quy djnh tai  phi.wng an phát hành c 	phiu cUa Cong ty, ngi.rii si hiru s6 

c, phn sê di.rçic cp ch(rng chi c 	phi u. Ngixi s 	Hr 	c 	phAn khOng ph ãi trá Cho cong ty chi 

phi in chirng chi C6 phiu hoc bt k5' mt khoãn phi gI. 

5. Tnrmg hçip C6 phiu bj m.t, bj hciy hoi hoc bj hix hông dixói hInh thtrc khác thI c6 

dong di.rçc cong ty cp li c6 phiu theo d 	nghj cOa c6 dông do. D 	nghj cOa C6 dOng phai có 

các ni dung sau day: 

a. 	CO phiu dà bj mit, bj hOy hoai hoc bj hix hông duri hInh tht'rc khác; tn.rOrng h9p bj 

mat thI phái cam doan rang dã tin hành tim kim ht müc và nu tim lai  dixçic sê dem trã cong ty 

d A 

e tiêu hOy; 



b. Chju trách nhim v nhtrng tranh chap phát sinh ttr vic cAp 1a1  cphiu mâi. Di vâi 

c phiu có têng mnh giá trên muii triu Dng Vit Nam, truóc khi tip nhn de nghj cAp c 

phiu mâi, Tong giám d& - Ngiiôi di din theo pháp lut có the^ yêu cAu Chu' si hUu c, phiu 

dang thong báo v vic c phiu bj mAt,  bj hUy ho?i hoc bj ht.r hông dtici hInh thcrc khác và sau 

15 ngày, k tir ngày dAng thông báo s d nghj cong ty cap co^ phiu mâi. 

Dieu 7:Sãngk cob Ong 

1. CA 	ty phái lp và liru giü s däng k c dông tr khi dixçc cAp GiAy chcrng nhn 

dAng k doanh nghip. Si dàng k c dông Co th la' van bàn, tp d& lieu din tü hoc cà hal loi 

nay. 

S dàng k c dOng phãi co'các ni dung Chu yu sau day: 

a. Ten, dja chi trV sâ chInh cUa Cong ty; 

b. Tong s6 co^ phn dirçc quyn chào ban, loti co^ phn duc quyn chào ban và sO^ c 

phAn dtxçic quyn chào ban cUa tirng loi; 

c. Tong s c phAn  dä ban cOa trng loii và giá trj v6n co^ phn dâ gop; 

d. H9, ten, dja chi thixng trii, quc tjch, s6 The can ctxâc cong dan, GiAy chirng minh 

nhân dan, H chiu hotc chrng thirc cá nhân ho pháp khác dM vâi c dông là cá nhân; ten, ma 

s doanh nghip hoc s6 quyt dnh thành lip, dja chi trV sr chInh di vâi c dong la,  t chtrc; 

e. So krçing Cophân tirng loti cUa mOi coông, ngày dang k Co phãn. 	
) 

S dang k2 c dOng duçc kru giCr tai trV sr chInh cOa Cong ty hoc Trung tam dang k9, 

km k, bü trir Va thanh toán chcrng khoán. C dông co' quyn kim tra, tra cru hoc trIch lc, sao 

chép ni dung thong tin v mInh trong s dang k Co dông trong gib' lam vic ccia Cong ty hoc 

Trung tam kru k chtrng khoán. 

Tnrrng hçp c dOng có thay di dja chi thtring trCi thI phãi thong báo kip thOi vâi 
CA  ty 

de^cp nht vào so^ dàng k cÔ dông. Cong ty không chju trách nhim veA vic không lien lc duc 

vol c dông do kbông duqc thông báo thay di dja chi cUa co^ dong. 

Diu 8: Chüng chi chü'ng khoán khác 

Chtrng chi trái phiu hoc các chüng chi chirng khoán khác cUa COng ty dixçc phát hành 

có chCr k cüa nguOi di din theo pháp lut và dAu cUa Cong ty. 
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Diu 9: Chào ban c6^ phn 

1. Châo ban co^ phAn la' vic cong ty tang them s6 krçing co^ phAn &rçc quyn chào ban 

và ban các Co phAn do trong qua trInh hott dng de^ tang v6n diu 1. 

2. Chào ban c phAn CO the^ thirc hin theo Mt  trong các hinh thirc sau day: 

a. Chào ban cho các c dông hi en hcru; 

b. Chào ban ra cOng Chung; 

c. Chào ban Co Phan riêng le'. 

Chào ban c Phan thrc hin theo các quy djnh cüa pháp 14t v chirng khoán và lut 

doanh nghip. 

Cong ty thtjc hin clang k thay di vn diu l trong th?yi han  10 ngày, k t& ngày hoàn 

thành dot ban c Phan. 

Diu 10: Chuyn nhtrçrng Co phn 

1. Tt Ca CáC c phn du Co the &rçrc tir do chuyn nhixçing tth khi Diu le^ nay và pháp 

lut CO quy d!nh  khác. C phiu clang k2 giao djch/niêm y& trén S Giao djch Ch(mg khoán Se 

dt.rçic chuyn nhrçmg theo các quy djnh cüa pháp lut v ch(rng khoán và thj tnring chCrng khoán 

cUa Sâ Giao djch Chirng khoán. 

2. C phAn  chua dtxçic thanh toán day dU không duc chuyn nhu'cmg và hung các 

quyn lçii lien quan nhu quyn nhn c tirc, quyn nhn c phiu phát hành d tang vn ci phn 

ttr ngun On chü si htiu, quyn mua Co phiu mâi chào ban và các quyM lçii khác theo quy djnh 

cüa pháp 1u t. 

Diu 11: Thu hi co' phn 

1. Tnx?mg hçip c dông không thanh toán day du và dOng han  s tin phãi trá mua 

phiu, Hi dng quán trj thông báo và có quyn yêu cu c dông do 	thanh toán s tin con 'ai 

cOng vâi lài sut trên khoán tin do và nhrng chi phi phát sinh do vic khong  thanh toán day du' 

gay ra cho 
CA  ty theo quy djnh. 

2. Thông báo thanh toán nêu trên phài ghi rO thii han  thanh toán m6i (ti thiu la' bay 

(07) ngày k ttr ngày gCri thong báo), dja dim thanh toán và thông báo phãi ghi rO trtxOng hçip 

khOng thanh toan theo dung yêu cu, s6 c Phan chi.ra thanh toán h& sê bj thu hi. 

3. Trtxng hçp cac yeu cu trong thông báo neu tren không duçc thrc hin, tnróc khi 

thanh toan dÀy du' tht ca các khoãn phãi np, các khoãn Wvà cac chi phi lien quan, H. i dng 



quán trj có quyn thu hi s c phn do. Hi dng quán trj có th chip nhn vic giao np các c 

phn bj thu hi theo quy djnh tai các Khoán 4, 5 và 6 và trong các tri.r1ng hqp khác dxçic quy 

djnh ti Diu le^ nay. 

4. Ci phAn bj thu hi duc coi là các c phn duçic quyn chào ban. Hi dng quán trj 

có th trrc tip hoc üy quyn ban, tái phân ph 0^i hoc giãi quyt Cho nguii dã sâ hthi c o^ phAn bj 

thu hi hoc các di tl.rQrng khác theo nhung diu kin và cách thCrc ma Hi dng quán trj thy la' 

phi hçip. Tnr&ng hçp khong bàn ht s c phAn bj thu hi, Cong ty phái dàng k diu chinh V
A 

die l bang giá trj M A
nh giá s6 c ph An dä dixçxc thanh toán du' theo quy djnh tii Diu 112 Ludt 

Doanh nghip. 

5. Codông nm giQ c, phAn bj thu hi sê phái ttr bô tir cách Co dong di v&i nhüng Co  

phAn do, nhtrng vn phái thanh toán tt cá các khoán tin CO lien  quan cong v6i tin läi theo t' I 

(khong v.rçit qua 150% cüa lâi suit  ci bàn do Ngân hang Nhà nuâc Vit Nam cong  b6 áp ding 

trong tirng thii ks') vào thOi dim thu hi theo quyt djnh cüa Hi dng quãn trj k tCr ngày thu 

hi Cho den ngày thirc hin thanh toán. Hi dng quán trj có toàn quyn quy& djnh vic ctxông 

ch thanh toán toàn b giá trj c phiu vào th?i dim thu hi hoc có the min giàm thanh toán 

mt ph An hoic toàn b s tin do. 

6. Thong báo thu hi sê dixçc gCri den ngithi nm giQ c phn bj thu hi truàc thai diem 
A A 	 5thu hi. Vic thu hi vn co'hiu lijc k cã trong trithng hqp có sai sOt hotc bat cn trong vic 

gCri thông báo. 

Diu 12: Mua 1i co phn theo yêu cu cüa c dông 

1. C6 dông biu quyt phãn di quy& djnh v vic t chtrc iai  Cong ty hoc thay di 

quyn, nghTa v1i cüa C dông quy djnh tai  Diu i nay có quyn yêu cAu Cong ty mua lti c phAn 

cUa minh. Yêu cau phãi bang van bàn, trong do nêu rO ten, dja chi cüa co^ dông, so^ krçing co^ phn 

ttrng loii, già dgdjnh bàn, l do yêu cau Cong ty mua li. Yêu cau phái duçc gai dn Cong t 

trong thai h?n  mix?yi (10) ngày, k tir ngày Di hi dng c dOng thong qua nghj quy& v các yn 

quy djnh tai khoân nay. 

2. Cong ty phái mua lii c phn theo yêu cAu  cUa c 	dOng quy djnh ti khoán I Diu 

nay v6i giá thj trtx?ng hoc giá dixçic tInh theo nguyen tc quy djnh cüa Cong ty duçic Hi dng 

quàn trj phê duyt thy t'trng thii dim cu th&trong  thai hn chin mi.rai (90) ngày, k t r ngày nhn 

dixçc yêu cau. Trt.ring hqp khOng thoã thun duqc v giá thI CodOng do 
Co  th ban co' phAn Cho 

ngithi khác hoc các ben cO th yeu cAu mt t chCrc djnh giá chuyên nghip djnh già. Cong ty 
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giói thiu It nht ba (03) t0^ chirc djnh giá chuyén nghip d C dông lija ch9n và Ira ch9n do la' 

quyt djnh cu6i cüng. 

Diu 13: Mua 1i c phãn theo quyt djnh cüa Cong ty 

Cong ty có quyn mua 1i không qua 30% thng s6 c phn ph thong dã  ban, mt phAn 

hoc toàn b c phn txu däi c tCrc dä ban theo quy djnh sau day: 

1. Hi dng quán trj CO quyn quy& djnh mua Iai  khong qua 10% tng s6^ c, phn cüa 

t&ng loai dâ duçic chào ban trong 12 tháng. Tru?ing hçp khác, Vi  mua li c 	an do Dii hi 

dng Co dong quyt djnh. 

2. Hi dng quàn trj quyt djnh giá mua !ai  ci phn. Di vâi c ph pM thông, giá 

mua 1ti không duçc cao han giá thj trumg tai  thii dim mua li, trir tru'Orng hçp quy djnh tai 

k1oán 3 Diu nay. Di v6i c phn !oti khác, nu Diu l cong  ty không  quy djnh hoc cOng ty 

và Co dông có lien quan khong có thOa thun khác thI giá mua li không duçic thp han giá thj 

trueing. 

3. Cong ty có the mua lal  cô  phn cCia ttrng c6 dông tlxang lung vâi t' lq^ co^ phn cOa ho 

trong cong ty. Quyêt dinh mua lai cô phân cu'a cOng 	ty phai duac thông bao den tat ca 	Co dông 

trong thai han  30 ngay, ke ttx ngay quyet dnh do dtxçc thong qua. Thong bao phai co ten, da chi 

tri s& chInh cOa cong ty, tng s 	c 	phn và loti c 	phn dixçic mua 1aj,  giá mua taj  hoc nguyen 

tc djnh giá mua 1aj,  thu tic và thii han  thanh toán, thU tiic và thi hin d 	c 	dông chào ban Co  

phn cUa hQ Cho cong ty. 

C 	dông dng 	ban 1ti Co phn phãi gluri chào ban Co phAn cUa minh bang phuang thlurc báo dam 

den dixqc cOng ty trong th&i han  30 ngày, k tir ngày thong báo. Chào ban phãi có hQ, ten, dja chi 

thithng trU, s 	The can ci.râc cong 	dan, Giy chiung minh nhân dan, 	Ho^ chiu hoc Chung thirc cá 

nhân hçip pháp BakcUa c 	dông la' Cal nhân; ten, 	mA 	s6 doanh nghip hoc s 	quy& djnh thành 

lap, dja chi trii s& chInh cUa c 	dông la't 	chlurc; s 	c 	phn s 	hu và s 	c 	phAn chào ban; 

phuang thiuc thanh toan; ch 	' k 	cUa Co dông hoc ngui dai  din theo phap 1ut cUa cô  dông. 

Cong ty chi mua 'a  c 	phn dixçic chào ban trong thai han  nói trên. 

Vic mua lal  c 	phn cUa Cong ty quy djnh tai  Diu 12 và Diu 13 diu le^ nAy chi dtxçc 

phép thirc hi en nu không Anh huàng dn vic thanh toan cac cOng ncr cUa Cong ty. Sau khi 

thanh toán ht s c phn mua lai  nu tong giá trj tài sAn di.rçc ghi trong si k toan cUa cong ty 

giAm han 10% thI cong ty phãi cong M thông tin trên trang thông tin din tlur cUa cong ty trong 

thii han  15 ngAy, k ttr ngày thanh toán h& s6 c phAn mua 
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V. W CAU TO CHC QUAN LV 

Biu 14: Co cu to chtrc quãn 1 cüa cong ty 

Ccr cu to chCrc quãn l cUa Cong ty bao gm: 

1. Di hi dng c dông; 

2. Hi dng quàn trj; 

3. Tng giám dc diu hành. 

VI. Co BONG VA BiI HQI BONG cO BONG 

Dieu 15: Quyn cüa cob dông 

1. CO dong la' ngi.ri Chu' sâ hiru Cong ty, có các quyn và nghia vii twing rng theo s6 c 

phAn và loi c phAn ma h s& hüu. C dông chi chju trách nhim v ncr và các nghia vi ii tài san 

khác cUa Cong ty trong phm vi s vn dâ gop vào Cong ty. 

2. C6 dông ph 0̂ thông có các quyn sau: 

a. Tham dij và phát biu trong các cuc hop Dui hi dng cO^ dông và thrc hin quyn 

biu quyt trijc tip ti Di hi dng cO^ dông hoc thông qua dti din thrçc u quyn hoc hoc 

các hInh thirc khác do pháp lut quy djnh, Diu l cong ty quy djnh. Mi c ph ph thông có 

mt quyn biu quyt; 

b. Nhn coA tCrc vâi mCrc theo quyt djnh cCia Dii hi d6ng c6 dong; 

c. Tij do chuyn nhixqng c phn Cho ngi.thi khác,trr trlx?Yng hçp quy djnh tai khoãn 3 

Diu 119 và khoãn 1 Diu 126 cüa Ludt doanh nghip; 

d. Dixçc ixu tiên mua cO^ phiu mâi chào ban tixong Ung vâi t lq^ cô  phn phO^ thông ma 

hsâhtru; 

e. Xem xét, tra cru và trIch lc các thông tin lien  quan den c dông trong danh sách c6 

dông du'tis each tham gia Dti hi dng c dông 	và yêu cu scra di các thông tin không chInh 

xác; 

f. Xem xét, tra ciru, trich lc hoc sao chiip Diu le^ Cong ty, sô  biên bàn h9p Dui hi 

dng Co dông va các nghj quyt cüa Dui hi dng ci dông; 

g. Trurng hop 
CA ty giãi the^ hoc phá san, dtxçic nhn mt phn tài san cOn Ii tixong 

üng vâi s6 c phAn gop vn vào cong ty sau khi Cong ty dâ thanh toán các khoãn nç (bao gm 
Cl 

nghia vi d6i vâi Nhà nixâc, thu, phi) và thanh toán Cho các Co dOng nm giü các loi c phn 

khác theo quy djnh cüa pháp luQtt; 

•1, 
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h. Yêu cAu Cong ty mua 1ti c phn cüa ho trong các triRmg ho quy djnh ti Diu 129 

cüa Lut Doanh nghip; 

i. Các quyn khác theo quy djnh cüa Diu le^ nay và pháp !ut. 

3. C6 dông hoc nhóm c, dông nm girr tt'r 5% tng s6^ co^ phn pho^ thông trâ len trong 

th?yi htn lien tiic It nht sáu (06) tháng co' các quyn sau: 

a. De cCr các Crng viên Hi dng quán trj theo quy djnh tixang trng tai các Khoán 2 Diu 

30 cüa Diu le^ nay; 

c. Yêu cu Hi dng quán trj thirc hin vic triu tp Dai  hi dng c dông 	theo các quy 

djnh ti Diu 114 và Diu 136 Ludt Doanh nghip; 

d. Kim tra và nhn bàn sao hoc bàn trIch dn danh sách các C6 dông có quyn tham dir 

vâ bO phiu tai Dii hi d6ng C6 dông. 

e. Xem xét và trIch hic s6 biên bàn và các nghj quyt cUa Hi d6ng quàn trj, báo cáo tài 

chInh giüa nàm và hang nàm theo mu cüa h thong k toán Vi  et Nam; 

f. Yêu cAu Hi d6ng quàn trj kim tra tirng vn d cu the lien quan dn quán 19, di' 

hành ho?t dng cüa cong ty khi xét thy can thit. Yêu cAu phái the^ hi en bang van bàn; phài Co 

h9, ten, dja chi thithng trü, quo tjch, s6 The can cuâc Cong dan, s6 Giy chüng minh nhán dan, 

H chiu hoc chCrng thrc cá nhân hçp pháp khác d6i vâi c6 dông là cá nhân; ten, dja chi trV sâ 

chInh, mA s6 doanh nghip hoc s6 quyt djnh thành lp d6i vói c6 dông là t6 chirc; s6 luqng c6 

phAn và thii dim dang k9 c6 phAn cUa tmg Co dông, t6ng s6 c6 phAn cüa  cá nhóm c6 dông vA t9 

J sâ hihi trong t6ng s6 c6 phAn cüa cong ty; V A 	 CA 

 d cAn kim tra, miic dIch kim tra. Trong 

trtx?Yng hçip nay, vic kim tra do Ban Kim Toán ni b tric thuc Hi d6ng quãn trj true tip 

thi.rc hin và báo cáo; 

g. Các quyn khác duçc quy djnh ti Diu l e^ nay. 

Diu 16: Nghia vu cüa c6 dông 

C6 dông có nghia vu sau: 

1. Tun thU Diu l Cong ty và Cale quy â 	 cUa Cong ty; chAp hành quy& djnh cUa Di 

hi d6ng c6 dOng, Hi d6ng quàn tn; 

2. Thanh toán du' và dung th?ii hn s6 c6 phAn cam kt mua. Khong dt.rçic rut v6n dA gop 

bAng c6 phAn ph6 thông ra khôi cong ty duâi mi hInh thirc, tth tru'ng ho dixçc 
CA  ty hoc 

ngr1i Bale mua li c6 phAn. Tnr?ng hqp có C6 dông rUt mt phAn hoc toàn b v6n c6 phAn dA 

0 

15 



gop trái vâi quy djnh tai khoán nay thI co^ dong do và ngui co' lçii Ich lien quan trong cong ty 

phái cüng lien dâi chju trách nhim ve^ các khoán nor và nghia vi di san khác cüa cOng ty trong 

phm vi giá trj c phn dâ bj rut và các thit hi xáy ra. 

3. Cung cap dja chi chInh xác khi dang ky mua c6 phn; 

4. Hoàn thành các nghia viii khác theo quy djnh cüa pháp lut hin hành; 

5. Chju trách nhiêm cá nhân khi nhân danh Cong ty dtxâi mçi hInh thCrc del thirc hin 

mt trong các hành vi sau day: 

a. Vi phm pháp lut; 

b. Tin hành kinh doanh và các giao djch khác del tix lçi ho.c phic vv lçi Ich cüa t 

chrc, cá nhân khác; 

c. Thanh toán các khoán ncr chixa den hn tr,thc nguy ccr tài chInh co' the^ xáy ra di vâi 

cong ty. 

J3iu 17: Di hi dng cô dông 

1. Dii hi dng c Ong là Co quan cO thm quyn cao nht cüa Cong ty. Dai  hi c 

dong thi.r?ing niên di.rçic t chCrc mi nàm mt (01) 1n. Dii hi dng cO^ dông phái h9p thung 

niên trong th?ii hn bon (04) tháng, k tr ngày kt thüc nàm tài chInh. Trix?mg hop không the to  
ifE 

chirc trong thii hn trên, Hi dông quán trj có trách nhim xin Co quan dang k kinh doanh gia 

hin, nhixng không qua 06 tháng, k ttr ngày kt thüc nàm tài chInh. 

2. Hi dng quán trj tô  chüc triu tp hop Di hi dng co^ dong thtxmg niên và Iira ch9n 

dja dim phü hçip. Dai  hi dng c dông thLthng niên quyt djnh nh&ng vn d theo quy djnh cüa 

pháp 1ut và Diu l Cong ty, dtc bit thông qua các báo cáo tài chInh hang nàm và dr toán ngân 
A 	 A A 

sách tài chInh cho nàm tài chInh tip theo. Các kim toán vién dc lp có the dtxçc m?yi tham dg 

i hi d Ut vAn cho vic d 	 thong qua các báo cáo tài chInh hang näm. 

3. Hi dng quán trj phãi triu tp h9p Dti hi dng c dOng bat thung trong các 

trlxYng hqp sau: 

a. Hi dng quán trj xét thAy cn thit vi lçii Ich cUa cong ty; 

b. Các báo cáo sáu (06) tháng hotc qu hoc báo cáo kim toán cüa näm tài chInh phán 

ánh von chü sâ hrru dâ bj mAt  mt ncra (1/2) so vâi s6 dAu 	kS"; 
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C. SO^ thành viên Hi dng quân trj, thành viên Hi dng quán trj dc lp con 1ti It horn 

s thành viên theo quy djnh cüa pháp 1ut hoc so^ thành viên Hi &ng quàn trj bj giám qua mt 

phAn ba (1/3) so vâi so^ thành viên quy djnh ti Diu 1 e^ nay. 

d. Theo yêu cAu cüa c6A dông hoc nhóm C0^ dông quy djnh tai Khoán 3 Diu 15 cüa 

Diu 1 nay yêu cAu triu tp Dai  hi dng c dông bang mt van bàn kin nghj. Van bàn kin 

nghj triu tp phai nêu rO 1 do và mic dIch cu hop, có chCr k cüa các ci dông lien quan (van 

bàn kin nghj co' the 1p thành nhiu ban d có du' 	k cüa tt cà các c dông Co lien quan); 

e. Các trthng hqp khác theo quy djnh cña pháp 1ut và Diu l 
CA  ty. 

4. Triu tp hop Dti hi dng c dông bat thi.r&ng 

a. Hi dng quán trj phâi triu tp h9p Di hi dng c dông trong thi hn ba mi.rai 

(30) ngày ke^ tr ngày sô  thành viên Hi dng quàn trj, thành viên Hi dng quàn trj dc 1p cOn 

1 aj It horn s6 thành viên theo quy djnh cña pháp 1uthoc s thành viên Hi dng quàn trj bjgiám 

qua mOt  phAn ba (1/3) so v6i s thành viên quy din tai  Diu Ie^ nay hoc nhn duc yêu cAu quy 

djnh tai  3d Diu nay. Tnrmg hçip Hi dng quàn trj khong triu tp hop Dai  hi dng C6 dông 	 0 

theo quy djnh thI Chu'tjch Hi d6ng quàn trj và các thành 
Vi 

 en Hi d6ng quán trj phái chju trách 
	

V 

nhim tnrâc phàp 1ut vâ phái b6i thiRmg thit hai  phát sinh Cho cong ty. 

b. Trix&ng hçp Hi d6ng quàn trj không triu tp hop Dai  hi d6ng c6 dông theo quy 	 :11 

djnh tai  Dim a Khoàn 4 Diu nay thI trong thai han  ba mui (30) ngày tip theo, c6 dông, nhóm 
	 -1 

Co dong có yêu  cu quy djnh tai Khoàn 3Diu I 5cüa Diu 1 nay có quyn thay th Hi d6ng 

quàn trj triu tp h9p Dai  hi d6ng c6 dông theo quy dnh Khoàn 6 Diu 136 Lut Doanh nghip. 

Trong trueing hçcp nay, c6 dông hoc nhóm c6 dông triu tp hop Dai  hi d6ng C6 dông 

co th d nghj cci quan dang k kinh doanh giam sat vic triu tp và tin hành hop nu xét thty 

can thit. 

c. Tt cá chi phi Cho vic triu tp và tin hành hop Dai  hi d6ng c6 dông sê dixçic cong 

ty hoãn 'a•  Chi phi nay khOng bao g6m nhQng chi phi do Co dông chi tiêu khi tham dr Dai  hi 

d6ng Co dOng, k ca chi phi an & và di lai. 

Diu 18: Quyn Va nhim vucüa Dai hi d6ng C6 dông 

1. Dai hOi d6ng C6 dong thuOng nien có quyn thào 1un và thông qua: 

a. Báo cáo tài chinh kim toán hang nàm; 

b. Ke^ hoach kinh doanh hAng cUa cong ty; 

17 



c. Báo cáo cüa Hi dng quán trj; 

d. Müc cÔ tirc di vâi mi ci phAn tmg 1oi; 

e. Các van de^ khác thuc thm quyn. 

2. Dui hi dng c dông thi.thng niên và bt thuing thong qua quyt djnh bang van ban 

ye các van dé sau: 

a. Thông qua các báo cáo tâi chInh hang nàm; 

b. Mirc co^ tCrc thanh toán hang näm Cho mi loi c6' phn phü hop vâi Lut Doanh 

nghip và các quyn gn lin vâi loi co^ phn do. MCrc co^ tirc nay không cao horn m(rc ma Hi 

dng quán trj d8 nghj sau khi dâ tham kháo kin các co^ dOng ti Dti hi dng cô  dông; 

C. S6 hrçing thành viên cCia Hi dng quán trj; 

d. Lira chpn cong ty kim toán; 

e. Bau, min nhim, bAi nhim vâ thay the' thành viên Hii dng quán trj; 

f. Tong so tin thu lao ccia các thânh viên Hi dng quán trj và Báo cáo tin thu lao ccta 

Hi dng quán tn; 

g. B6 sung vá sCra dM Diu l Cong ty; 

h. Quy& djnh loti c phn và tng si c phn trng loii duc quyn chào ban vâ vic  

chuyn nhuçmg c phAn cüa thânh viên sang J A p trong Ong ba (03) näm dau tiên k tir Ngãy Al 

thành lip; 

1. Chia, tách, hçp nht, sap nhp hoc chuyn di Cong ty; 

j. T chirc lii và giái the (thanh 1) 
CA 	ty vã chi djnh ngui thanh l; 

k. Xem xét vá xCr l các vi phtm cUa Hi dng quán trj gay thit hii Cho Cong ty vã các 

cdông cüa Cong ty; 

1. Quyt djnh dau tu hotc ban so^ tài san có giá trj bAng hoc km horn 35% tng giá trj tâi 

san duçic ghi trong báo cáo tãi chInh gAn nhAt cUa cOng  ty; 

m. Cong ty mua 'a horn 10% mt loai ci phAn phát hành; 

n. CA  ty k k& ho dng vâi nhung ngithi duqc quy djnh ti Diu 162.1 Ludt Doanh 

nghip vâi giá trj bAng hoc ln horn 20% tng giá trj tài san cUa Cong ty cUa Cong ty di.rc ghi 

trong báo cáo tài chInh gAn nht; 

o. Thông qua djnh hithng phát trin cüa cong ty; 
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p. Các van de^ khác theo quy djnh cUa Diu le^ nay và các quy che^ khác cüa Cong ty; 

3. C6 dông không dirçic tham gia bO phiu trong các trithng hçip sau day: 

a. Các hqp dng quy djnh ti Khoán 2 Diu nay khi c dông do hotc ngui có lien quan 

tci cÔ dong do là mt ben cüa ho dng; 

b. Vic mua lui co' phAn cña co' dông do hoc cüa ngixi có lien quan tâi c dông do trir 

tri.r?ing hçip vic mua li c phn duçic thrc hin theo t' l sâ hcru cüa tht cá các c dong hoc 

vic mua lii diiçic thirc hin thông qua khóp !nh hoc chào mua cong khai trên Sâ giao djch 

chCrng khoán. 

4. Tt cá các ngh j  quyt và ca vn d dä thrçic di.ra vào chucing trInh hop phái duçic dua 

ra thão lun và biu quyt tai Di hi dng c dông. 

Diu 19: Các d,i din thrçic üy quyn 

1. Các c dông CO quyn tham dir cuc hop Di hi dng Co dông theo 1ut pháp có th 

trrc tip tham dir hoc u quyn Cho dti din cCta mInh tham dr. TruOrng hop có nhiu horn Mt 

nguYi di din theo üy quyn duçc cir thi phái xác djnh cuth s c phn cüa mi ngthi d?i 

din. 

	

2. Vic u quyn Cho nguii di din du hp Dti hi dng c, dông phái lp thành van 
	a 

d 

bàn theo mu cCia Cong ty và phãi co' chü k theo quy djnh sau day: 

a. Tru?mg hop Co dông cá nhân  la'ngu'i u quyn thI phãi co'chtr k cüa c, dông do và 

nguii duçic u quyn dir hop; 

b. Tru?ng hçip nguii d?i  din theo u quyn cüa c dông là t chirc là ngu1i u5' quyên 

thI phái co'chir k cUa ngi.r& 	 'i di din theo u quyn, ngi.rOi dii din theo pháp lut cüa c dông 

và ngu&i duçic u quyn dij hop; 

c. Trong tru&ng hqp khác thI phài có chr k cCia ngithi dii din theo pháp lut cüa c 

dông và ngui duçic u quyn dr h9p. 

Nguii duçic u quyn dr hp Dii hi dng c dông phãi np van bàn u' quyn khi däng 

k dir hçp tru6c khi vào phOng h9p. 

3. Trung hp !ut su thay mt cho ngui u' quyn k giy chi djnh di din, vic chi 

djnh di din trong tru?mg hp nay chi duçc coi la' co' hiu lirc nu giy chi djnh di din do duc 

xut trInh cüng vói thu ' u quyn Cho lut sir hoc ban sao hop lq^ cüa thu u' quyn dO (nu truck 

do chua dang k vâi Cong ty). 
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4. Tth trtthng hop quy djnh ti khoãn 3 Diu nay, phiu biu quyt cüa ngi.thi di.rçic u' 

quyn dir h9p trong phm vi di.rçic u quyn vn Co hiu Iirc khi co' mt trong các trix&ng hqp sau 

day: 

a. Ngtr?i u quyn dâ ch&, bj hin che^ nàng Iirc hành vi dan sr hoc bj mat näng hrc 

hânh vi dan sir; 

b. Ngi.rii u quyn dâ hu' bO vic chi djnh u quyn; 

c. Ngu?ii u quyn Mhu bô thm quyn cüa ngithi thirc hin Vi  u quyn. 

Diu khoán nay khong áp ding trong tnring hçip Cong ty nhn dtxçc thông báo v mt 

trong các sr kin trên truâc gii khai mac cuc hop Di hi dng Co dông hoc trithc khi cuc 

hop &rçlc triu tp 1i. 

Diu 20: Thay dM cac quyn 

1. Vic thay di hoc hu bO các quyn dc bit gn lin vOi mt !oti c phn txu dãi cO 

hiu lirc khi dixçc c dông  nm giü It nht 65% c phn ph thong tham 	dr h9p thong qua dng 

thii duc cO^ dông nm giü It nht 65% quyn biu quy& cüa 1oi c6 phAn uu dài nói trên biu 

quyt thông qua. Vic to chirc cuc hop cüa các Co dông nm girlmt 1oi Co phAn ixu dài d 

thông qua vic thay di quyn nêu trên chi có giá trj khi CO ti thiu hai (02) c dông (hoc di 

din duçc üy quyn cüa hQ) và nm gilt ti thiu mt phn ba (1/3) giá trj mnh giá cüa cac c 

phân 1oi dO dà phát hành. TrtrOng hqp khong có dü so di biêu nhu nêu trên thI cuc hop &rçc 

to chCrc li trong Ong ba mxori (30) ngày sau do và nhltng ngithi nm gilt co^ phAn thuc 1oi do 

(không phii thuc và6 h o srçmg ngi.r1i và s 	c phAn) cO mt trirc tip hoc thong qua 	dai  din 

di.rqc u quyn du duqc coi la'du's hxçrng di biu yêu cu. Ti các cuc hop cña c 0^ dOng nm 

gilt c phn ixu dâi nêu trên, nhltng ngtx1i nm gilt c phn thuc loai do có mt  trrc tip hoc 

qua ngtthi dti din có th yêu cu bO phiu kin. Mi c phn cling !oi có quyn biu quy& 

ngang bang nhau tai các cuc hçp nêu trên. 

2. Thu tçlc tin hành các cuc hop riêng bit nhti 4y dxçic thirc hin tlxmg ttj vii các 

quy djnh tai  Diu 22 vâ Diu 24 cia Diu l nay. 

3. TrIr khi các diu khoán phát hành c6 phn quy djnh khác, các quyn dc bit gn 1in 

v6i các loi c phn co'quyn i.ru dâi di 
Vi  M t s hoc Mt cã các vn de^ lien quan den chia se,  

lçii nhun hoc tài san cia Cong ty sê không bj thay di khi Cong ty phát hành them các c phAn 

cing lo?i. 
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Diu 21: Triu tp hQp Dai hi dng c06  dông, chtrong trInh hop, và thông báo hop 

Dti hi dung cu dông 

1. Hi dung quán trj triu tp hop Dti hi dung cu dông, hoc Dti hi dung cu dông 

dxçic triu tp theo các trix1ng hqp quy djnh ti Dirn a hoc Dini b Khoán 4 Diu 17 Diu 1 

nay. 

2. Ngi.thi triu tp Di hi dung c dong phái thrc hin nhüng nhim vii sau day: 

a. Lp danh sách các cu dông có quyn dr hpp D?i  hi dung cu dông. 	Danh sách co' 

dông có quyn dr hop Dti hi dung cu dông &rçYc Ip dira trên so dang k cu dong cUa  cong  ty. 

Danh sách cu dông có quyn dir h9p Dti hi dung cu dông dixçic lp không srm horn miMi (10) 

ngày truâc ngày gi:ri giAy m&i h9p Dii hi dung cu dông. Cong ty phãi cong bu thông tin v vic 

lp danh sách c dông có quyn tham dir hop Dti hi duing cu dông tui thiu hai miroi (20) 

ngàytrtthc ngày dãng k cuui cñng. 

b. Cung cap thong tin và giâi quy& khiu nai  lien en 	dn danh sách cu dông; 

c. Lp chucmg trmnh và ni dung cuc hop; 

d. Chun bj tài 1iu Cho cuc hop; 

e. Dij thào nghj quyt cüa Dai  hi ci dông theo ni dung dij kin cüa CU  hop; danh 

sách và thông tin chi ti& cUa các (mg viên trong trtrôrng ho bu thành viên Hi dung quán tn; 

f. Xác djnh th?ii gian và dja dim to ch(rc dti hi; 

g. Thong báo và gCri thông báo h9p Di hi dung cu dông Cho tAt cá các  Co dông có 

quyn dir hop theo quy djnh cüa Ludt doanh nghip 

h. Các cong vic khác phiic vu cuc hop; 

3. Thông báo h9p Dii hi dung c6 dông dtxçic gui Cho tAt cã các cu dông dng thai cong 

b trên ph.rcing tin thong tin cUa Uy ban ch(mng khoán Nhà nrcc, Sâ giao djch ch(mng khoán 

(trong tnrYng hçip cong ty niêm yet, dàng k giao djch niêm yet hoc dang k giao djch), trên 

trang thông tin din tCr (website) cUa cong ty. Thông báo hop Dti hi dung cu dông phái duc 

g(mi chm nht là miMi (10) ngày trtróc ngày khai mtc cuc hQp Diii hi dung cu dông (tinh 

tü ngày ma thông báo di.rçic g(mi hoc chuyn di 
Mt  cách hop 1, dixçic trá ci.róc phi hoc duçic bô 

vào horn this). Tnring hçip cu dOng la' ngis?i lam vic trong Cong ty, thông báo có the dçmng trong 

phong bI dan kin g(mi tn tay ho tai nii lam vic. Thong báo hop Dti hi dng cu dOng phãi bao 

gum chi.rang trInh hçp và các thông tin lien quan v các 
V An de^ s duçc thão lun và biu quyt 
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ti di hi. Tru?mg hçp Cong ty có website, thong báo hop Dii hi dng c dông phái duçic cong 

b6 trên website cüa Cong ty dng th?i phái nêu rô dja chi trang thông tin din Ur trong thong báo 

mâi hop de^ các cô  dông có the^ tip can. 

4. C0^ dông hoc nhóm ci dông &rçlc de^ cp ti Khoán 3 Diu 15 cUa Diu I nay có 

quyn de^ xuAt các vn de^ di.ra vào chung trinh h9p D?i  hi dng co^ dông. De^ xut phãi duc 

lam bang van bàn và phái duc gcri Cho Cong ty It nht ba (03) ngày lam vic trithc ngày khai 

mac Dai hi dng cô  dông hoc disqc thng nht bo^ sung tai Dai hi dng co^ dOng nu dat t' l 

tan thành t6i thiu la' 65% s c phn có quyn biu quyt dir hop. D xut phãi bao gm h9 và 

ten c dOng, dja chi thti&ig trti, qu6c tjch, s the cAn cuâc cong dAn, giy chüng minh nhAn dAn, 

h chiu hoc chirng thirc Ca nhân hçrp pháp khác d6i vâi c dông là Ca nhân; ten, mA s0^ doanh 

nghip hoc s quyt djnh thành lip, dja chi tri sâ chInh di vi c dông là t cht'rc; s hxçing và 

loai co phAn ngii&i do nm giU, và ni dung de^ nghj dua vào chuo'ng trInh hop. 

5. Ngx?i triu tp hop Dai  hi d6ng c6 dông cO quyn tr ch6i nhung d xut lien quan 

dn KhoAn 4 cüa Diu nay trong các truing hçip sau: 

a. D xut &rQc gCri dn không thing thOi han  hoic khong du', không ding ni dung; 

b. Vào thai di6m d xuAt, c6 dông hotc nhóm C6 dông không nm giU du' nhAt 5% c6 

phn ph6 thông trong thii gian lien  tc It nht sáu (06) tháng; 

c. Van d d xut khOng thuc phm vi thm quyn cüa Dai  hi d6ng Co 6 dông bàn bc 

và thông qua. 

Diu 22: Các diu kin tin hành hop Dai  hi d6ng c6 dông 

1. Cuc hp Dai  hi d6ng c6 dông duçic tin hành khi co' s6 c6 dông dr hop dai  din cho 

It nhAt 51% t6ng s6 phiu biu quy&. 

2. Trueing hçp không có du' s6 li.rqng dai  biu can thit trong vông ba mi.rcii phüt k A tr 

th?yi dim n djnh khai mac dai hi,  dai  hi phAi duc triu tp li trong Ong ba muoi (30) ngày 

k tr ngày dr djnh t6 chrc cuc hop Dai  hi d6ng c6 dong ln thr nht. Cuc hop dai  hi d6ng 

C6 dong triu tp LAn thir hai chi dixc tin hành khi có s6 C6 dong dtj hop dai  din Cho It nhAt 

33% tong s6 phi6u biu quyk 

3. Trix?ing hçp dai  hi lAn thu hai khOng dtxc tin hAnh do không có dü s6 dai  biu cAn 

thit trong vông ba mwi (30) phüt k tr thOri dim n djnh khai mac dai hi, Cuc hop di hi 

d6ng c6 dông lAn thu ba co' the duc triu tp trong Ong hai mirai (20) ngày k6 Ur ngAy dir djnh 
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tin hành di hi In hai, và trong trtx1ng ho nay dii hi duçc tin hành khong phii thuc vâo 

tng s6 phiu biu quy& cüa các c dông dir ho và có quyn quyt djnh tht cá các vAn d ma 
Cuc hp di hi dng ci dong lAn thu nhAt dir kin phê chuAn. 

4. Theo d nghj Chu't9a Di hi A A ng Co dong có quyn thay dM chiscmg trInh h9p dA 

dixçic gCri kern theo thông báo rnii hop theo quy djnh ti Khoân 4 Diu 21 cüa Diu le^ nay. 

5. Co^ dông có the^ tham dir Di hi dng c dông theo mt trong các hInh th(rc sau day: 

a) Trirc tip tham dir h9p Di hi dng c dông; 

b) GCri phiu biu quyt dn cuc h9p thong qua thu, fax, thtr din tCr; 

c) Tham dij vã biu quyt thông qua hi nghj trrc tuyn, bO phiu din tCr hoc hInh 

thtrc dién tCr khác; 

d) Uy quyn Cho ngithi Bakdir h9p D?i  hi dng Co dông. 

Diu 23: Th thirc tin hành hQp vã biu quyt ti Dti hi ding 	cô dông 

1. Trtxâc khi khai rntc cuc hop, Cong ty phái thrc hin thu tiic dang k c dông và phái 

thiic hin vic dang k Cho dn khi các c dông có quyn dr hop có mt dang k ht. 

2. Khi tin hành dang k Co dông, Cong ty sê cAp  Cho trng Co dông hoc dti din duçic 

u quyn có quyn biu quyt mt the biu quy&, trên do có ghi s6 däng k?,  ho 	và ten cüa Co 

dông, hç và ten d?i  din duçic u quyn và s phiu biu quy& cCia c dông dO. Khi tin hãnh 

biu quy& tai di hi, s the tan thành nghj quy& duçic thu truâc, s the không tan thânh nghj 

quyt dLrçlc thu sau, cu6i cüng dm tong s6 phiu tan thành hay không tan thânh de^ quyt djnh. 

Tong s phiu tan thành, không tan thành, không hçp l hotc không co kin sê duçic Chu' tot 

thông báo ngay sau khi tin hành biu quyt vAn de^ do. D?i  hi bAu nhcrng ngi.r1i chju trách 

nhim kirn phiu hoc giám sat kim phiu theo d nghj cüa CHto?. S thanh 
Vi  en eCia ban 

kim phiu không qua ba ngt.thi. Chu' 	cCr mt hoc rnt s 05  ngu?ii lam thu k cuc hop. 

3. COdông den dir D?i  hi dng c dông 	muon có 	quyn clang k ngay va sau do CO 

quyn tham gia va biu quyt ngay tai d?i  M. Chu toa không có trách nhim dtrng d?i  hi d 

Cho c, dông dn rnun dang k va hiu hjc ccia các dçit biu quyt da tin hành trtxâc khi c dong 

dn muon tharn dir se không b ánh hung. 

4. Chu'tjch Hi dng quãn trj lam chU toa các cuc hop do Hi dng quán trj triu tip. 

Tru?mg hçip Chü tjch yang rnt hoc t?m  thai mAt khã näng lam vic thI các thânh viên cOn li 

bAu rnt ngithi trong s6 ho lam Chu'to? CUC hop. Trong các tri.r&ng ho p khác, ngui k9 ten triu 
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tp hçp Dii hi dng cO^ dông diu khin Dti hOi  dng cO^ dông bAu Chu' toi cuc hop và ngi.thi có 

phiu bAu cao nhAt thrçic cCr lam Chu' toa cuc hop. 

5. Chu' tot là ngixii có quyn quyt djnh v trInh ti, thu tiic và các sr kin phát sinh 

ngoài chixcing trInh cüa Dai  hi dng c dông. Rieng chixcing trinh và ni dung hop phái dtiçrc 

Di hi cÔ dông thông qua trong phiên khai mac. Chixcmg trinh phái xác djnh rO và chi tit thai 

II 

	 I 

gian di vâi tüng vn d trong ni dung chiicing trInh hop. 

6. Chu' toa dii hi có the^ hoân di hi khi có sr nht trI hoc yêu cu cüa Di hi dng 

C
A A A 

0 dông dä có dus luçing di biu dir hçp cn thi 

7. Triiàrng ha chü t9a hoân hoc ttm d&ng Di hi dng c dông trái vâi quy djnh ti 

khoãn 6 Diu nay, Dii hi dng ci dông bu mt ngtrYi khác trong s nhüng thành viên tham dir 

d thay the chU t9a di ^u hành CU 
 hop Cho den lüc k& thüc và hiu !irc các biu quyt tai cuc 

h9p do không bj ánh huàng. 

8. Chu' tot cUa dti hi hoc Thi.r k di hi cO the tin hành các hot dng ma ho thy 

can thit d diu khin Dti hi dng c dông Mt  each hçp l và có trt tr; hoc de^ di hi phán 

ánh dixçic mong mu6n cüa da s6 tham dy. 

9. Ngthi triu tp hçp Di hi dng c dông  coquyn yêu cu 	các c 	dông hotc di 

din dtxçic üy quyn tham dij hop Di hi dng ci dông chju sir kim tra hoc các bin pháp an 

ninh ho p pháp, hqp l khác. Trithng hçp có c dông hoc dai  din dixçc Ciy quyn không tuân thu 

nhfing quy djnh v kim tra hotc các bin pháp an ninh nêu trên, ngithi triu tp hop D?i  hi 

dng c6 dông sau khi xem xét 
Mt  each cn tr9ng có quyn ttr ch6i hoc trVc  xut c dông hoc 

dai din nêu trên ra khôi dai Mi. 

10.Ngui triu tp h9p Dti hi dng c dông, sau khi dä xem xét 
Mt  each can tr9ng, co 

the tin hành các bin pháp thIch hqp d& 

a) B6 trI ch6 ngi tai dja dim hp Dui hi dng c dông; 

b) Báo dam an toàn Cho mci ngithi CO mt ti các dja dim hçp; 

c) To diu kiin cho c dông tham di,r (hotc tip tVc  tham dir) dti hi. Ngi.rii triu tp 

hp Di hi dng c Ong co' 	quyn thay di nhtrng bin pháp nêu trên và áp 

ding tht ca các bin pháp cn thi&. Các bin pháp áp dung có th I  
C A p giy vao ctra 

hoc sly dicing nhng hInh thrc liia  chçn khác. 
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11. Trong tnrmg ho p t?i  Dti hi dng c dông Co 	dung các bin pháp nói trén, Hi 

dng quán trj khi xác djnh dja dim d?i  hi có th: 

a. Thong báo r&ng d?i  hi se &rçlc tin hành tai dja dim ghi trong thông báo và Chu' toa 

di hi se co' mt tai do ("Dja dim chInh cüa d?i  hi"); 

b. B6 trI, t ch(rc de' nhithg c dong hoc d?i  din d1xçYc u quyn không dir hp dixçic 

theo Diu khoán nay hoc nhiing ngrYi mun tham gia a dja dim khác v6i Dja dim chInh cüa 

d?i ho cO the dng thyi tham dir d?i  hi; 

Thong báo v vic t, chCrc d?i  hi không cn nêu chi tit nhting bin pháp t chtrc theo 

Diu khoàn nay. 

12. Trong Diu l nay (tth khi hoàn cành yêu cu khác), mi cO^ dông se dtrçic coi la' tham 

gia d?i  hi i Dja dim chInh cOa d?i  hi. 

Hang nAm Cong ty phái M chtrc D?i  hi &ng c dông It nht mt lan. D?i  hi dng c 

dông throng niên không duqc th ch(rc di.râi hInh thCrc My " kin bang van bàn. 

Diu 24: Thông qua Ngh quyt cüa Dai hi dng c dông 
.Jc 

1. Di hi dng Codông thong qua các quyt djnh thuc thm quyn bang hInh tht'rc 	 VA 

A 	 AL 
biu quyt t?i  cuc hçp hoc My '  kin bang van bàn. 

2. Nghj quyt cUa D?i  hi dng Codông v các  van d sau day phài duçic thông qua 

bang hInh thic biu quyt tai cuc hop Di hi dng co^ dông: 

a. SCra di, bo sung các ni dung cüa Diu le^ cong ty; 

b. Thông qua báo cáo tài chInh hang nàm; 

c. Ke^ ho?ch phát trin ngn và dài h?n  cüa Cong ty; 

d. Bau, min nhim, bäi nhim và thay the thành viên Hi dng quán trj và báo cáo vic 

Hi ding quán trj b nhim Tong giám d6c diu hành. 

3. Nghj quyt v ni dung sau day d.rçic thông qua nu di.rqc s6 c dông d?i  din It nhAt 

65% tng s phiu biu quy& cUa tAt Ca co^ dOng du hop tan thành (trong trtthng hçip t chtrc hop 

trrc tip) holic it nhAt 65% tng s phiu phiu biu quy& cüa các c dông co'quyn biu quyt 

tan thành (d Ai  vói trixang ho My kin c dông bang vAn bàn): 

a) Lo?i c phAn và t6ng s 	c6 ph fin cüa trng 10?!; 

b) Thay di ngành, ngh và lTnh vrc kinh doanh; 

c) Thay dM ccr cAu to^ chtrc quán l cong ty; 
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d) Du an du Ut hoc ban tâi san có giá trj bang hoc km hon 35% thng giá trj tai san 

dirçvc ghi trong báo cáo tài chInh gAn nht cUa cong ty; 

d) T chüc 1i, giái th CA 	ty; 

e) SCra di, b0̂9  sung các ni dung cüa Diu 1 cong ty 

Vic d xut ni dung vâo chixong trInh hop tai  Di hi dng Codông cüa  c dOng, 

nhóm co" dông quy djnh ti Khoán 3 Diu 15 cüa Diu 1 e^ nay. 

4. Các ngh quyt khác drc thông qua khi dixçic s c dông di din Cho It nht 51% 

thng s phiu biu quyt cüa tt cá c dOng dr hop tan thành (trong trir?mg hçrp t chüc h9p trçrc 

tip) hoc It nht 51 % tng s phiu bu biu quyt cUa các c 	dông có quyn  biu quyt tan 

thành (di v&i trt.th 	y ' ng hqp lay kin c dOng  b&ng van ban), trr trithng ho quy djnh ti khoán 3 

và khoán 5 Diu nay. 

5. Vic biu quyt bu thành viên Hi dng quán trj phái thrc hin theo phixong thirc bu 

dn phiu, theo do mi c dông có tng s phiu biu quyt Urorng iirng vâi tangs ci phAn sâ 

him nhân viii s thành viên dixçc bAu cUa HOi  dng quán trj và Co dOng có quyn dn ht hoc 

mt phn tng s phiu bu cüa mInh Cho mt hoc mt s trng cCr viên. 	 P1  

	

Ngu?i tring cCr thanh viên Hi dông quán trj di.rçic xác djnh theo so phiêu bâu tInh ttr cao 	cIN 

xu6ng thAp, bt dAu ttr irng cCr Vi có si phiu bu cao nhAt cho dn khi du' thânh Vi  en quy 

djnh ti Diu 1 CA  ty. TrInh tsr, thu tVc  bAu do vâi thành viên Hi dng quán trj duqc quy 

djnh trong Quy ch bAu cCr tai mi cuc hop Dai  hi dng co' dông. 

Trithng ho có tr 02 Ung cCr viên trâ len dt cüng s phiu btu nhtx nhau cho thành viên 

cu6i cüng cüa Hi dng quán trj thI se tin hãnh bAu 1i trong s các irng cCr viên có s6 phiu bAu 

ngang nhau hoc lira chn theo tiêu chi quy ch bu cCi hoc Diu 1 cOng ty. 

6. Nghj quyt cüa Di hi dng Co dOng phai duçc thông báo den ci dông  có quyn dir 

hop Dti hi dng cOA dOng trong thii htn 15 ngay, ke^ tir ngày nghj quyt duqc thông qua; tnRtng 

ho cong ty có trang thông tin din Ur, vic gCri nghj quyt có th thay th bang vic dàng tãi ten 

trang thong tin din Ur cüa cong ty. 

Diu 25: ThAm quyn và the thtrc JA  5 	kin c dông bang van bàn de^ thông qua 

Nghi quyt cüa Di hi dng co;' dông 

ThAm quyn va the thcrc lAy ' kin c6 dông bang van ban d6 thông qua quyt dlnh  cUa 

Dii hi dng c dOng duçc thirc hi en theo quy djnh sau day: 
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1. Ngoi trir các ni dung, van d phái duçic Di hi dng Co' dong thông qua bang hInh 

thCrc biu quy& tai  cuc hçp Di h. i dng C dông quy djnh ti khoán 2 Diu 24 Diu 1 nay, 

Hi dng quãn trj có quyn JA  'k kin c dông bang van bàn d thông qua quyt djnh cUa Di hi 

dong c dông bat ctr lüc nào nu xét thy can thit vi lçii Ich cUa Cong ty. 

2. H^ i dng quàn trj phái chuAn bj phiu My kin, dir tháo quyt djnh cüa Di hi dng 

C dông và các tài 1iu giái trInh du tháo quyt djnh. Phiu lAy kin kern theo dij thão quy& 

djnh và tài 1iu giái trInh phái diiçc gCri bAng phuorng thtrc báo darn den disçc dja chi dang k cüa 

thng c, dông. Hi dng quán trj phai dam bào gt'ri, Cong bó tài lieu cho các C6 dong trong mt 

thai gian hqp 1 d xem xét biu quyt và phái gcri It nhAt mithi lam (15) ngày trt.râc ngày ht hn 

nhn phiu lay ' kin. Vic J Ap danh sách C6 dông gcri phiu lAy ' kin thijc hin theo quy djnh 

ti khoán 2 Diu 21 Diu 1 nay. Yêu cAu và cách thirc gcri phiu lAy kin  và tài lieu kern theo 

thirc hin theo quy djnh tai Diu 139 cüa Lut doanh nghip; 

3. Phiu lAy ' kin phai có các ni dung chü yu sau day: 

a. Ten, dja chi trii sâ chInh, ma s6 doanh nghip; 

b. Miic dIch My kin; 	
Ai 

c. H9, ten, dja chi thixng trü, qu6c tjch, s6 The can ci.r6c cong dan, s6 	GiAy chirng rninh 
	rA 

nhân dan, H chiu hoc chtrng thrc Ca nhân hop pháp khác cüa c6 dông là 	cá nhân; ten, ma s6 
	

HI 

doanh nghip hoc s6 quy& djnh thành lap, dja chi trçi sô chInh cüa c6 dông la' 	chtrc hoc h, 	
: 

ir 

ten, dja chi thithng tri, quo tjch, s6 The can ci.nc cong dan, GiAy chrng minh nhân dan, H 

chiu hoc chtrng thrc cá nhân hop pháp khác cüa di din theo üy quyn cüa c6 dông la t6 

chCrc; s6 hxçing c6 phn cUa tirng loti và s6 ph biu quy& cüa C6 dOng; 

d. Van d CA  My kin d thông qua quyt djnh; 

e. Phuing an biu quyt bao g6m tan thành, không tan thành và khong có kin; 

f. Thii hn phái gCri v cong ty phiu lAy kin dA duçc trã lôi; 

g. H, ten, chQ k cüa Chu'tjch Hi d6ng quãn trj và ngui dai  din theo pháp lut cüa 

cong ty; 

4. Phiu lAy kin dâ dixçic trá Ru phái có chCr k cüa c6 dông 	la' cá nhân, hoc ngui 

di din theo pháp 1ut cüa c6 dông la' t6 chCrc hoc Ca nhân, nguui dii din theo pháp lut cüa t6 

chCrc di.rqc üy quyên. 
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5. C dông có the gCri phiu lAy kin dã trá liii dn cong ty theo mt trong các hInh 

thüc sau day: 

a. GCri thu. Phiu JAY kin gtri v cong ty phâi duçic dijng trong phong bI dan kin và 

không ai duçic quyn ma truâc khi kim phiu; 

h. Gui fax hoc thu din Ur. Phiu lAy ' kin gcri ve cong ty qua fax hoc thu din Ur 

phái duçic giIr bI mt dn thai dim kim phiu. 

Các phiu lAy kin gt'ri v cong ty sau thai hn dâ xác djnh ti ni dung phiu JA  y,  kin 

hoc dA bj mi trong truang hçp gCri thu và bj tit Io^ trong trumg ho p gCri fax, thu din tü là 

không hqp l. Phiu JAY ' kin không  dixqc gcri v duqc coi là phiu không tham gia biu quy&; 

6. Hi dng quán trj to^ chtrc kim phiu và lp biên bàn kim phiu duâi sir ch(rng kin 

cüa Ban kim toán ni b hotc thu k Cong ty hoc cüa Co dong không nAm gitr chtrc vi quãn I 

cong ty. Biên bàn kim phiu phài có các ni dung Chu'yu sau day: 

a. Ten, dja chi trii sà chInh và ma s6 doanh nghip; 

b. Miic dIch và các vAn d cAn lAy kin d thông qua quyt djnh; 

C. S c dông vai tng s phiu biu quy& da tham gia biu quy&, trong do phân bit s 

phiu biu quyt hop l và s6 biu quyt không hçip l, kern theo phi liic danh sách c dông 

tham gia biu quyt; 

d. Tong s phiu tan thành, không tan thành và không cO 2 kin dM vâi tirng vAn d; 

e. Các quyt djnh Mduçic thong qua; 

f. Hç, ten, chu k cüa Chu'tjch Hi dng quàn trj, nguai di din theo pháp lust  cüa 

cong ty và cüa ngixai giám sat kim phiu. 

Các thành viên Hi dng quàn trj và nguai giám sat kim phiu phãi lien dâi chju trách 

nhim v tInh trung thrc, chInh xác cüa biên bàn kim phiu; lien dói chju trách nhim v các 

thit hai  phát sinh Ur các quy& djnh duçc thông qua do kim phiu khOng trung thirc, không 

chInh xác; 

7. Bien bàn kim phiu phài duçrc gui dn các c dOng trong thai hn 15 ngày, k ttr 

ngày k& thüc kim phiu. Tri.rang hqp cong ty có trang thông tin din tCr, Vi  g&i biên bàn kim 

phiu co'th thay th bAng vic dàng tái len trang thông tin din Ur ccia cOng ty trong Ong hai 

mucfi tu (24) gia, keA Ur thai dim kt thüc kim phiu; 
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8. Phiu lAy '  kin dA duçc trà 1?ii, biên bàn kim phiu, toàn van nghj quyt dà dtxçic 

thông qua và tài 1iu có lien quan gcri kern theo phiu JAY 5' kin du phài dixçic 1uu giQ ti try si 

chInh cüa cong ty; 

9. Nghj quyt d.rc thông qua theo hInh thirc JAY  5' kin c dong bang van bàn phài du9c 
S c dông dai  din It nhAt It nhAt 51% tng s phiu biu quy& tan thành trtr nhüng tnrng hçip 

quy djnh ti khoán 3 Diu 24 diu 1 nay 

Diu 26: Biên ban hQp Dii hi dng ci dông 

Ngtxi Chu'trI Di hi dng c dông chju trách nhim t chirc luu trQ các biên bàn Dui hi 

dng c dông. Biên bàn Dii hi dng c dông phái duçc CA  b trên website cüa CA  ty và 

báo cáo Cho Uy ban chirng khoán Nhà ni.râc, S& Giao djch chtrng khoán (nci Cong ty niêm y&, 

dang k5' giao djch) trong thii hn hal mucii b6n (24) gii. Biên bàn Di hi dng c dong duçrc 

coi la' bang chtrng xác thrc v nhng cong vic dà duçic tin hành tai Dai hi dng c dông tth 

khi có 5' kin phán d6i v ni dung biên bàn duçic dtxa ra theo dung thU tic quy djnh trong vông 

rnrii (10) ngày k tir khi gCri biên bàn. Biên bàn phái d.rçic lp bang ting Vit, Co chtr  k5' xac 

nhn cUa Chu't9a di hi và ThLr k5' và duçic lp theo quy djnh cUa Lut Doanh nghip và Diu l 

nay. Các bàn ghi chép, biên bàn, s chrr k5' cUa các Co dông dir h9p và van bàn u5' quyn tham dr 

phài duçc luxu giU ti try sâ chInh cUa Cong ty. 

Diu 27: Yêu cu hüy bö Nghj quyt cüa Dii hi dng c dông 

Trong thii hn chin mixui (90) ngày, k tü ngày nhn dixçic biên bàn hop Dti hi dng co 

dông hoc biên bàn kt qua kim phiu JAY 
5' kin, c dong, nhóm c dông theo quy dinh ti 

khoán 3 Diu 15 Diu 1 nay có quyn yêu cu Toà an hoc Trpng tài xern xét, hu5' bö quyt djnh 

cUa Dai  hi dng c dông trong các truxô'ng hqp sau day: 

1. Trinh t và thU tuic triu tp hop Di hi dng c dông không thirc hin dung theo quy 

djnh cUa Ludt nay và Diu l cong ty, trtr tru1ng hqp quy djnh tii khoàn 2 Diu 28 Diu l nay; 

2. TrInh tur, thU tiic ra quyt djnh và ni dung quy& djnh vi phm pháp lut hoc Diu l 

cong ty. 

Tru?ing hqp quyt djnh cUa Dti hi dng c dong bj hu5' bO theo quyt djnh cCia To' an 

hoc Tr9ng tài, ngusâi triu tp cuc hp Dii hi dng c Ong bi hu5' bô có the xem xét t chtrc 

1i Dai  hi dng c dông trong Ong 60 ngày theo trInh tur, thU tuic quy djnh ti Ludt Doanh 

nghip và Diu le^ nay. 



Biu 28: Hiu 1irc nghj quyt cüa Bi hi &ng c6l doug 

1. Các nghj quyt cOa Dii hi dng C6 dông co' hiu 1irc k ttr ngày di.rqc thông qua hoc 

tir th?ii dim hiu 1irc ghi tai nghj quyt do. 

2. Các nghj quy& cüa Dai  hi d6ng C6 dông duçic thông qua bang 100% t6ng s6 C6 phAn 

có quyn biu quy& là ho pháp và Co hiu hrc ngay cá khi trInh tir và thu tiic thong qua nghj 

quyt do không duçic thrc hin dung nhtx quy djnh. 

3. Trumg hçip co' C6 dông, nhóm c6 dông yêu cAu TOM an hoc Tr9ng tài hUy bO nghj 

quyt cüa Di h. i d6ng C6 dông theo quy djnh tai  Diu 27 Diu 1 nay, thI các nghj quyt do' vn 

co hiu hrc thi hành Cho den khi TOa an, Tr9ng tài co' quyt djnh khác, trir truYng hqp áp di cing 

bin phap kh.n cp tam thii theo quyt djnh cUa cci quan có thm quyn. 

VII. 1191 BONG QUAN TR! 

Dieu 29: Tiêu chun thành viên Hi dông quãn trl 

1. Thành viên Hi d6ng quán trj phái CO các tiêu chun và diu kin sau day: 

a. Co nãng 1irc hành vi dan sr dy du, không thuc d6i tixcYng không dixçrc quãn I doanh 

nghip theo quy djnh tai khoán 2 Diu 18 cüa Lut doanh nghip; 

b. Co trInh d chuyên  môn, kinh nghim trong quàn l? kinh doanh cüa cong ty và không * 

nht thit phái la' c6 dông 	cüa cong ty; 

c. Thành viên Hi d6ng quán trj cong ty có th d6ng thai la'thành Vi  en Hi d6ng quán 

trj cüa cong ty khác. Thành viên Hi d6ng quán trj Cong  ty khOng duçic d6ng thyi la'thành Vi  en 

Hi Ong quàn trj ti qua 05 cOng ty khác 

2. Thành viên dc lp Hi d6ng quán trj la' thành viên co các tiêu chun và diu kin 

khoàn 2 Diu 151 Lust Doanh nghip. 

3. Thành viên Hi d6ng quãn trj dc lp không con dáp trng dü di' 	kin theo quy djnh 

ti Khoãn 2 Diu nay sê throng nhiên không cOn là thành viên Hi d6ng 	quãn trj dc lp k tr 

ngày không dáp irng du'diu kin. Hi d6ng quân trj phái thông báo trithng hçip t hành viên Hi 

d6ng quán trj dc lp không COfl dáp trng du'diu kin tai  cuc hop Dti hi d6ng Co dông gAn 

nht hoc triu tp hQp Di hi d6ng c6 dông d bu b6 sung hotc thay th thành viên Hi d6ng 

quán trj dc lp trong th?yi hn 30 ngày k tir ngày nhn duçic thong báo cüa thành viên Hi d6ng 

quàn trj dc lp theo quy djnh ti dim a khoán 4 Diu 17 cüa Diu le^ nay. 
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Diu 30: U'ng cfr, dex cfr thành viên Hi dng quãn trj 

1. Tnring hçip dâ xác djnh dixçc truck üng viên, thông tin lien quan dn các irng viên 

Hi dng quãn trj duçic dixa vào tài 1iu h9p Dai  hi dng c dông và cong b6 ti thiu mu?ii (10) 

ngày truâc ngày khai mc cuc hop Dti hi dng c, dOng trên trang thông tin din tCr cüa Cong 

ty d c, dông có th tim hiu v các trng viên nay trtxâc khi bô phiu. fl'ng viên Hi dng  quãn 

trj phái có cam kt bang van ban ve^ tInh trung thijc, chInh xác và hçp I cüa các thông tin cá 

nhân dixçic cong b và phai cam kt thirc hin nhim vii Mt  cách trung thirc nu di.rqc bAu lam 

thành viên Hi dng quãn trj. Thông tin lien quan den irng viên Hi dng quãn trj duqc cong b6 

bao gm các ni dung tii thiu sau day: 

a. Ho ten, ngày, tháng, näm sinh; 

b. Trinh d hoc van; 

c. TrInh dÔ  chuyên môn; 

d. Qua trInh cOng tác; 

e. Các CA 
 ty ma irng viên dang nm giU chirc vv thành viên Hi dng quãn trj và các 

chüc danh quán l khác; 

f. Báo cáo dánh giá ve^ dOng gop cüa trng viên Cho Cong ty, trong trung hçp üng viên 

do hin dang la' thành viên Hi dng quãn trj cüa Cong ty; 

g. Các !çi Ich co' lien quan tài CA 	ty (nu có); 

h. H9, ten cüa c dOng hotc nhOm c dOng d cr rng viên do 	(nu có); 

i. Các thông tin khác (nu co). 

2. Các c dông nm giü c phan pM thông trong thi hn lien tc It nht sáu (06) thang 

co quyn gp s6 quyn biu quyt de' d cCr các irng viên Hi Ong quán trj. C dOng hoc nhOm 

c dOng nm giU ttr 5% dn dix6i 10% tong s6 c phan có quyn  biu quyt dixçc d cir Mt  (01) 

Crng viên; tr 10% den dw5i 30% d.rçc de^ ci'r t6i da hai (02) irng viên; tir 30% dn duâi 40% dupc 

dcCr t6i da ba (03) Crng viên; tr 40% den duâi 50% dixçc de^ ct'r ti da Mn (04) üng viên; ttr 50% 

den dual 60% thrqc de^ ccr ti da nàm (05) trng viên; tr 60% dn duOi 70% duçic de^ cü ti da sáu 

(06) Crng viên; Ur 70% den 80% duçc d cr ti da bay (07) üng viên; và tt'r 80% dn di.r6i 90% 

duçc d cCr t6i da tam (08) irng viên. 

3. Tru'ing hqp s6 luçrng (mg viên Hi dng quãn trj thOng qua d c& và (mg c(m van 

khOng du's limçmg cAn thit, Hi dng quán trj di.rang nhim có th 	d c(r them (mng ccr viên hoc 
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to^ chcrc de^ ccr theo ccr che^ duçic Cong ty quy djnh ti Quy che^ ni bo^ ve^ quãn trj cong ty. ThU tue 

Hi dng quàn trj ducing nhim giâi thiu Crng viên Hi dng quán trj phãi duqc cong b6 rO rang 

và phái duçic Di hi dng co^ dong thông qua tnric khi tin hành de^ cCr theo quy djnh pháp 1ut 

Diu 31: Thành phn và nhim k cUa thành viên Hi &ing quãn trl 

1. S6 lisqng thành viên Hi dngquán trj là nàm (05) nguOi. Nhim k' cUa Hi dng 

quán trj là näm (05) näm. Nhim k' cUa thành viên Hi dng quán trj không qua näm (05) nàm; 

thành viên Hi dng quân trj co'th duçic bAu lai  vâi s6 nhim kS'  không hn ch. 

Tong so" thành Hi dng quán trj dc lp phái chim It nht mt phn ba (1/3) tong s 

thành viên Hi dng quãn trj. 

2. Thành viên Hi dng quán trj sê khOng con tu each thành viên Hi dng quãn trj 

trong các trtthng ho sau: 

a. Thành viên do khong cO dU tiêu chun và diu kin theo quy djnh tii Diu 29 Diu l 

nay hoc bj lut pháp cm khOng duçic lam thành viên Hi dng quàn trj; 

b. Thành viên do gcri dcm bang van bàn xin tIr chirc dn tru sâ chInh cUa Cong ty; 

c. Thành viên do bj r6i 1on tam thAn và thành viên khác cUa Hi dng quan trj co' 

nhlYng bAng chtrng chuyên mon chirng to' ngthi do khOng cOn nang hjc hành vi; 

d. Thành viên do vng mitt  khOng tham dir các cuc hçp cUa Hi dng quân trj lien tVe 

trong vOng sáu (06) tháng, và trong thOi gian nay Hi dng quãn trl không cho phép thành vién 

do vng mt và dä phán quy& rAng chtrc vu cUa ngtrYi nay bj bO trng; 

e. Thành viên do bj min nhim theo quy& djnh cUa Dai  hi dng c dOng. 

Vic b nhim các thành viên Hi dng quán trj phái di.rçc cOng b thong tin theo các quy 

djnh cUa pháp lust ve^ chirng khoán và thj tri.thng chirng khoán. 

Diu 32: Quyn hin và nhim vi cüa Hi &Ing quãn trl 

1. Hott dng kinh doanh và các cong vic cCia Cong ty phái chju sir quán l hoitc chi 

do thrc hin cUa Hi dng quail trj. Hi dng quán trj là ci quan có day 	quyn hn d thirc 

hin tAt ca các quyn nhân danh Cong ty tth nhng thAm  quyn thuc v Di hi dng Co dông. 

2. Hi dng quán trj co'trách nhim giám sat Tng giám dc và các nguii diu hành 

khác. 
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3. Quyn và nghia vii cüa Hi dng quán trj do 1ut pháp, Diu 1, các quy che^ ni b 

cüa Cong ty và quyt djnh cüa D?i  hi dng co^ dông quy djnh. Cuth, Hi dng quán trj có 

nhtng quyn hn vã nhim vi sau: 

a. Quyt djnh ke^ hoch phát trin san xut kinh doanh và ngân sách hang näm; 

b. Xác djnh các mic tiêu hot dng trên cci so các mic tiêu chin krcic dixqc Dii hi 

dng c dong thông qua; 

c. Quy& djnh du tu hotc ban s tài san có giá trj dtxOi 35% (ba misoi lAm phn trAm) 

tng giá trj tài sAn ghi trong báo cáo tài chInh gAn nht; 

d. Bu, min nhim, bAi nhim Chu'tjch Hi dng quAn trj; bo^ nhim, min nhim, k 

hçip dng, chm dirt hqp dng di vOl Tng giám d6c vA nguàri diu hAnh khác do Diu l cong 

ty quy djnh; quy& djnh, tin luorng và quyn lçii khác cüa nhüng nguOi diu hAnh do ; cCr nguOi 

dti din theo üy quyn tham gia Hi dng thAnh viên hoc f1ii hi dng Co dong 0 cOng ty khác, 

quyt djnh mCrc thu lao và quyn 1çi khác cüa nhtng ngix0i do; 

e. Quy& djnh ci cu t chtrc cüa Cong ty; 

f. GiAi quy& các khiu ni cüa Cong ty di vOl nguOi diu hành cüng nhu quyt djnh 

lira chn di din cüa Cong ty de giAi quyt các vn & lien quan tOi các thu tVc  pháp l di vOl 

ngtthi diu hAnh do; 

g. D xuAt các 1oi c6 phAn vA tng s c phAn dixçc quyn chào ban cüa trng 1oi; 

h. D xuAt vic phát hAnh trái phiu, trái phiu chuyn di thành ci phiu và các chrng 

quyn Cho phép ngi.r0i sO hüu mua c 

 

ph 	theo mrc giá dnh truic; 

i. Quyt djnh ban Co phn mOi trong phm vi so co^ phn du9c quyn chào ban cüa tüng 

loti; quy& djnh huy dng them vn theo hInh th(rc khác; 

j. Quyt djnh giá chào ban c phAn, trái phiu và các ch(rng khoán chuyn di trong 

tnrOng hçip duçc Dii hi dng c dong u' quyn; 

k. Quy& djnh mua li co' phn theo quy djnh tai khoAn 1 Diu 130 cüa Lut Doanh 

nghip; 

1. Quyt djnh phiiang an du t,x vA dir an du tu trong thm quyn và giOi hn theo quy 

djnh cüa pháp lut; 

M. Quyt djnh giAi pháp phát trin thj tnthng, tip thj và cOng ngh; 
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n. Thông qua các hçip dng mua, ban, vay, Cho vay cUa cong ty và các hop dng khác. 

Quy djnh nay khong áp dung di vM ho dng và giao djch quy djnh, tai dim d khoán 2 Diu 

135, khoãn 1 và khoán 3 Diu 162 cUa Lut Doanh nghip; 

o. Duyt chixng trInh, ni dung tài 1iu phic vi hop Di hi &ng co^ dông, triu tp 

hop Di hi dng cô  dong hoc 1y kin de^ Di hi dng c, dông thông qua quy& djnh; 

p. Trinh báo cáo quyt toán tâi chInh hang näm len Di hi dng cô  dông; 

q. D xuAt mCrc c tCrc hang näm vâ xác djnh mCrc tam  trng c tüc; quy& djnh thai han 

và thu tic trá c t(rc hoc xCr l lo phát sinh trong qua trInh kinh doanh; 

r. Kin nghj Vi t chtrc 1aj,  giãi th& yêu cAu phá san cOng ty; 

s. D xut Dai  hi ding c dông  min nhim thành viên Hi dng quán trj khi không 

hoàn thành nhim viii cüa thành Vi  en Hi dng quán trj theo dánh giá k& qua hoat dng hAng 

näm hoc nhUng tri.r?Yng hçp khác khong phit thuc vào thi gian cong tác; 

t. FM xut Dai  hi dng C  dOng min nhim thành viên Hi dng quãn trj do vâi thànli 

viên Hi dng quán trj duçic d cir bâi c dOng  hoc nhóm c dông quy djnh tai Khoán 2 Diu 30 

Diu l nay khi c dOng hotc nhóm c dông nay không 	cOn dáp trng dixçic các diu kiin d ccr tai 

Khoàn2Diu3O Dieu 1này. 

U. Quyn và nghia vii khác theo quy djnh cUa pháp 1ut và Diu l 
CA  ty. 

4. Nhng vn d sau day phai dtxçc Hi dng quán trj phê chun: 

a. Thành lp chi nhánh hotc các van phOng dai  din cüa Cong ty; 

b. Thành lp các Cong ty con cüa Cong ty; 

c. Trong pham vi quy djnh tai  Diu 149.2 cüa Lut Doanh nghip và tth trtr&ng hçip quy 

djnh tai  Diu 162.3 Ludt Doanh nghip phäi do Dai  hi dng c6 dông phê chuAn, Hi dng quãn 

trj tOy ttrng thai dim quyt djnh vic thirc hin, scra di và 	' hu bO các hçip dng 1ón cüa CA  ty 

(bao gm các hçp dng mua, ban, sap nhp, thâu torn cong ty và lien doanh); 

d. Chi djnh và bãi nhim nhrrng ngixii diiçic Cong ty u nhirn la' 	din thixcing mai Va 

Ludt sit cüa Cong ty; 

e. Vic vay nçi và vic thirc hi en các khoán the' chip, báo dam, bào lânh và bi tht.rng 

cu  CA  ty; 
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f. Các khoãn du hi không ntm trong ke^ hoach kinh doanh và ngân sách vixçit qua 10% 

giá trj ke^ hoach và ngân sách kinh doanh hang nàm; 

g. Vic mua hoc ban c o^ ph n, ph An vn gop cüa nhQng cong ty khác duçic thành !p a 
Vi@ Nam hay nixâc ngoài; 

h. Vic djnh giá Cale tài san gop vào Cong ty không phai bAng tin lien en 	dn Vi 

phát hành c phiu hoc trái phiu cüa Cong ty, bao gm yang, quyn six ding dAt, quyn sâ hüu 

trI tue, CA  ngh và bI quyt CA  ngh; 

i. Vic cOng ty mua hoc thu hi khong qua 10% mi loti c phn; 

j. Các vAn d kinh doanh hoc giao djch ma Hi dng quyt dlnh  cn phái Co sir chAp 

thun trong phm vi quyn han  và trách nhim cüa mInh; 

k. Quy& djnh m(rc giá mua hoc thu hi c phAn cUa Cong ty. 

5. Hi dng quán trj phái báo cáo Dai  hi dng c6 dong v hoat dng cüa minh, cu th 

la,  v vic giám sat  cüa Hi dng quán trj di v6i Tng giám dc và nh€ing ngix?ii diu hành khác 

trong näm tài chInh. Trithng hcip Hi dng quán trj không trInh báo cáo Cho Dai  hi dng c 

dong, báo cáo tài chInh hang nàm cüa Cong ty sê bj coi la'khong co' 	trj và chua dixçc Hi 

dng quán trj thong qua. 

6. Tth khi lust pháp và Diu Ie^ quy djnh khác, Hi dng quán trj có the'u quyn Cho 

nhán viên cAp dual và các ngixai diu hành dai  din xcr I cong vic thay mt cho CO ty. 

7. Thành viên Ho i dng quán trj (không tInh các dai  din duc u' quyn thay the) dirçc 

nhn thu lao Cho cong vic cUa mInh duâi Ut each la'thành Vi  en Hi dng quãn trj. Tng müc thu 

lao Cho Hi dng quán trj s do Di hi dng c dOng quyt djnh. Khoán thu lao nay së duçc 

Chia Cho các thành viên Hi dng quán trj theo thoá thun trong Hi dng quãn trj hoc Chia du 

trong trumg hqp khOng thoá thun dt.rçic. 

8. Tang s tin trá Cho trng thành viên Hi dng quán trj bao gm thu lao, chi phi, hoa 

hng, quyn mua c phAn và các li Ich khác di.rçic huang tir Cong ty, cOng  ty con, cOng 	ty lien 

kt cCia COng ty và các cong ty Bak ma' thành viên Hi dn g quán trj la'dai din phAn VA  gop 

phãi duçie cOng b chi tit trong báo cáo thuang niên cüa Cong ty. 

9. Thành vien Hi dng quán trj nAm giQ chirc viii diu hành hoc thành vien Hi dng 

quán trj lam vic tai  các tiu ban cüa Hi dng quán trj, hoc thtjc hin nhng cOng vic khác ma 

theo quan dim cüa Hi dng quàn trj là nAm ngoài pham vi nhim vv thong thuang cüa 	mt 
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thành viên Hi dng quán trj, có th di.rçic trâ them tin thu lao duâi dng mOt  khoán tin cong 

tr9n gói theo tmg Ian, lwmg, boa hng, phn tram Içii nhun, hoc di.râi hInh thirc khác theo 

quy& djnh cüa HOi  dng quán trj. 

10. Thânh viên Hi dng quân trj có quyn dixçic thanh toán tht ca ac chi phi di 1i,an, a 

vá các khoán chi phi hop1 khác ma hç dA phái chi trá khi thrc hin trách nhim thành viên Hi 

dng quán trj cüa mInh, bao gm Ca CC chi phi phát sinh trong vic tâi tham dtr các cuc hop 

cUa Hi dng quãn trj, hoc các ti  ban cta Hi dng quãn trj hotc Dti hi dng c dông. 

Diu 33: Chu' tich  Hi &ing quail trl 

1. H. i dng quán trj phái !ra chçn trong s các thânh Vi  en 	Hi dng quãn trj d bAu ra 

mt (01) Chu' tjch. 

2. Chu'tjch Hi dng quán trj có trách nhim và quyn hin sau: 

a. Lp chuang trInh, ke^ hotch hott dng cUa Hi dng quán trj; 

b. ChuAn bj chxcmg trInh, ni dung, tài lieu phtic vi CU 
 hçp; triu tp và Chu' t9a cu 15C 

ho p Hi dng quân trj; 

c. T chirc vic thông qua nghj quyt cüa Hi dng quán trj; 

d. Giám sat qua trInh t ch(rc thirc hin các nghj quyt cüa Hi dng quán trj; 

e. Chu't9a cuc hop Dai  hi dng c dOng, cuc hop Hi dng quán trj; 

f. Chu'tjch Hi dng quãn trj phai có trách nhim dam báo vic Hi ding quán trj gCri 

báo cáo tài chinh näm, báo cáo hot dng cUa Cong ty, báo cáo kim toán và báo cáo kim tra 

cüa Hi dng quán trj Cho các c dông tai Dii hi dng c dOng. 

g. Quyn và nghia vçi khác theo quy djnh cüa pháp lut và Diu l cong ty. 

3. Chi) tjch Hi dng quán trj có th bj bAi min theo quyt djnh cüa Hi dng quán trj 

Tnr&ng  ho ChU tjch Hi dng quán trj tir chac hoc bj bâi nhim, Hi dng quán trj phái bu 

ngithi thay th trong thai hn mixai (10) ngây. 

Diu 34: Các cuc hQp cüa Hi dông quãn trl 

1. Tnthng ho Hi dng quãn trj bu Chu' tjch thI CU 
 hop du tiên cüa nhim kS'  Hi 

dng quán trj d bAu Chu'tjch vâ ra các quy& djnh khác thuc thm quyn phái diiçic tin hành 

trong th&i h?n  bay (07) ngây lam vic, k tir ngay kt thüc bu ccr Hi dng quán trj nhim kS' 

do. Cuc hçp nay do thành viên CO s phiu bAu cao nht hoc t' l phiu bu cao nht triu tp 

và Chu'tn. Truang hçip Co nhiu hn mt thành vien có s6 phiu Wu cao nht va ngang nhau thI 
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các thành viên bAu theo nguyen tAc da s6 mt (01) ngrii trong s ho triu Op hp Hi dng quãn 

trj. 

2. Các cuc hop ththng M. Ch' tjch Hi dng quân trj phái triu tp các cuc h9p Hi 

Ong quân trj, lp chng trInh nghj sr, thi gian và dla  dim hop It nhAt bay (07) ngày trnâc 

ngày hçp dir kin. Chu' tjch có the^ triu tp hp bAt k' khi nào thAy cAn thit, nhixng It nhAt la' 

mi qu phái h9p mOt  (0 1) lAn. 

3. Chu'tjch Hi dng quan trj triu tp các cuc h9p bat thting khi thAy cAn thi& vi lçii 

Ich cüa Cong ty. Ngoài ra, Chu' tjch Hi dng quán trj phái triu tp hop Hi dng quán trj, 

không duçic trI hoân nu không có l do chInh dáng, khi mt trong so^ các di ttrçlng di.r6i day d 

nghj bAng vAn bàn trInh bay mic dIch cuc hop và các vAn de^ cAn bàn: 

a. Thành viên Hi dng quân trj dc lap; 

b. ft nhAt hal (02) thành viên Hi dng quàn trj diu hành; 

c. Tong giám dc hoc It nhAt nAm (05) ngi.thi diu hành khác; 

4. Các cuc hop Hi ding quán trj nêu tai Khoàn 3 Diu nay phãi duçc tin hành trong 

thi hn bay (07) ngày lam vic sau khi có d xuAt hop. Trixmg hçp Chu' tjch Hi dng quán trj 

khong chAp nhn triu tp hop theo d nghj thI Chu'tjch phái chju trách nhim v nhüng thit hi 

xáy ra do i vâi cong ty; nhüng ngui d nghj t, chirc cuc hp duçcc d cp den a Khoàn 3 Diu 

nay có th tir mInh triu tp hop Hi dng quãn trj. 

5. Tru&ng hop có yeu cAu cüa kim toán viên dc lp thrc hin kim toán báo cáo tài 

chinh cüa Cong ty, Chü tjch Hi dng quán trj phái triu tp ho Hi dng quán trj d bàn v báo 

cáo kim toán và tInh hInh CA  ty. 

6. Các cuc hp Hi dng quãn trj s &rc tin hành a dja chi trii sa chinh cüa Cong t 

hoc nhüng dja chi khác a Vit Nam hoc a rnrâc ngoài theo quyt djnh cUa Chu' tjch Hi dng 

quán trj và dixçrc sir nhAt trI cüa Hi ding quán trj. 

7. Thong báo và chucmg trInh hop. Thông báo hp Hi dng quán trj phái di.rçc gal 

truâc Cho các thành viên Hi dng quán trj It nhAt nAm (05) ngày lam victrithc khi tÔ chCrc hop, 

các thành viên Hi dng có the tir chi thong báo mai hp bAng vAn bàn, vic ttr chM nay có th 

thay dM hoc hüy bô bAng vAn bàn cüa thành Vi 
 en hi dng quán trj do. Thông báo hp Hi dng 

phái dixçic lam bAng vAn bàn ting Vit và phài thông báo dAy dU chrang trinh, thai gian, dja 
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dim h9p, kern theo nhfrng tài lieu cn thit v nhüng vAn d se &rçic bàn bac  và biu quyêt tai 

cuc h9p Hi dng và các phiu bAu cho nhng thành viên Hi dng không the dr hop. 

Thông báo miii hp disçic g&i bang bisu din, fax, this din Ur hoc phuing tin khác, 

nhixng phái bâo darn den disçic dja chi cüa trng thânh viên Hi dng quán trj disçc dang k tai 

cong ty. 

8. Các CU  hop cüa Hi dng quán  trj Ian thd nhAt chi duçic tin hành các quyt djnh 

khi có It nhAtba phAn tis (3/4) s6 thành viên Hi dng quán trj có mt trirc tip hoc thong qua 

ngu?ii dai  din (nguii dix(ic u' quyn). 

Trithng hçip khong di s6 thành viên dir  hp theo quy djnh, cuc h9p phai dixçrc triu tp 

1aj trong thii han  bay (07) ngày k tr ngày dr djnh h9p lAn thir nhAt. Cuc h9p triu tp 'a  dwc 

tin hành nu có han mt nira (1/2) s thành viên Hi dng quán trj dr hop. 

9. Thành vién Hi dng quán trj disçic coi là tham dir và biu quyt tai  cuc hop trong 

trumg ho sau day: 

a. Tharn dir và biu quy& trirc tip tai  cuc h9p; 

b. Uy quyn cho ngthi khác den d ho nu di.rçic da s thành viên Hi dng quán trj 

chap thun; 

c. Tham d và biu quyt thông qua hi nghj trrc tuyn hoc hInh thrc twYng t1r khác; 

d. Gri phiu biu quyt dn cuc hçp thông qua this, fax, this din tCr. 

Truing hqp cuc h9p cüa Hi dng quán trj t chirc theo hInh thrc hi nghj trirc tuyên 

giüa các thành viên  cCia H. i dng quán trj khi tAt ca hoc Mt  s6 thành viên dang a nhng dja 

dim khác nhau, phái dam báo mi thành viên  tharn gia h9p du có th: 

- Nghe trng thành Vi  en HOi  dng quãn trj khác cüng tham gia phát biu trong cuc 

hçp; 
ON 	 A A - Phát biu vai tAt cã các thành viên tham dLr khác mt cách dng thii. Vic tháo lun 

giüa các thành Vi 
 en có the thrc hin mt each trirc tip qua din thoai hoc bAng phtrnng tin lien 

lac thông tin khác hoc kt hçip các phiscing thirc nay. Thành viên Hi dng quán trj tham gia 

cuc hop nhu 4y dtsçc coi là "có mat" tai  cuc hop do. Dja dim cuc hop duçic tÔ  chOc theo 

quy djnh nay là dja dirn ma' co' dOng nhAt thânh viên Hi dng quán trj, hoc là dja dirn có mt 

Chu' tQa cuc hçp. 
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Các quyt djnh dixçic thông qua trong cuc hop qua din thoti dixçic to' chirc và tin hãnh 

mt cách hop thCrc, có hiu hjc ngay khi kt thüc CU  hop nhung phái dixçc khng djnh bitng các 

chtr k trong biên ban cüa tAt cá thânh viên Hi dng quán trj tham dij cuc hop nay 

Triiing hçip gCri phiu biu quyt dn cuc hQp thông qua thi.r, phiu biu quy& phai 

drng trong phong bI kin và phâi dixçic chuyn den Chu' tjch Hi dng quán trj chm nhAt mt gi& 

truàc khi khai mac. Phiu biu quyt chi duçc ma truâc sr chirng kin cUa tAt cã nhUng ngui 

dirhçp. 

10. Biu quy&. 

a. Trir quy djnh ti Dim b Khoân 10 Diu nay, m6i  thành viên Hi dng quân trj hoc 

ngtthi dtrçic u quyn trirc tip có mtt v6i tix cách cá nhân tai  cuc h9p Hi &ng quán trj s cO 

Mgt (01) phiu biu quyt; 

b. Thành viên Hi dng quán trj không duçic biu quyt v các hçip dng, các giao djch 

hoc d xuAt ma thành Vi  en do hoc ngLr?Yi lien quan tâi thành Vi  en do có 1çi Ich và 1çi Ich do 

mâu thun hoc có the mâu thun vâi lçii Ich cüa CA  ty. Mt thành viên Hi dng sê không 

dixçic tinh vào s luçmg di biu t6i thiu can thit có mt d có th t chCrc mt cuc hop Hi 

dng quãn trj v nhtng quyt djnh ma thành Vi  en do 	không có 	quyn biu quyt; 

c. Theo quy djnh tai Dim d Khoãn 10 Diu nay, khi có vn d phát sinh trong Mt  cuc 

hp cüa Hi dng quan trj lien quan den mcrc d 1çi Ich cüa thành viên Hi dng quàn trj hoc 

lien quan den quyn biu quyt mt thành viên ma nhüng vAn d do không duçc giãi quyt bang 

s tir nguyen tr b09  quyn biu quy& cUa thành viên Hi dng quan trj dO, nhUng vAn d phát 

sinh do se- dixçic chuyn tâi chü toa cuc h9p và phán quyt cüa chO toa lien quan dn tAt cá cac 

thanh viên Hi dng quán trj khác se- có giá trj là quyt djnh cu' cüng, trr tnthng ho tInh chAt 

hoc phm vi lçii ich cCia thành viên Hi dng quan trj lien quan chua di.rçic cong b6 Mt  each 

thIch dáng; 

d. Thành viên Hi dng quan trj huang Jeri  tr mt hçip dng duc quy djnh tti Dim a 

và Dim b Khoãn 5 Diu 42 cüa Diu l nay s dtxçic coi là có lçi Ich dáng k trong hçip dng do. 

11. Cong khai lçii Ich. Thành viên Hi dng quán trj trijc tip hoc gián tip dtxçc hi.ràng 

Iqi ttr mt hqp dng hoc giao djch dâ dixc k k& hoc dang dr kin k kt vâi Cong ty và bi& 

là mInh có Jeri Ich trong do', s phái cOng khai ban chat, ni dung cüa quyn li dO trong cuc hop 

ma Hi dng quán trj Ian dAu AA  xem xét vAn de^ k' kt hp dng hoc giao djch nay. Hoc 
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thành viên nay có the"cong khai diu do tai  cuc hop du tiên cüa Hi Ong quán trj duçic t chcrc 

sau khi thành viên nay bitt rttng mInh có lçii Ich hoc sê có lçii ich trong giao dlch  hoc hçip dng 

lien quan. 

12. Biu quyt da s& Hi dng quàn trj thông qua các nghj quy& và ra quyt djnh bang 

cách tuân theo kin On thành cUa da s thành viên Hi dng quàn trj có mt (trên 50%). 

Tnring ho s phiu tan thành và phàn d6i ngang bang nhau, Ia phiu cüa Chu' tjch sê là Ia phiu 

quyt djnh. 

13.Nghj quyt bang van bàn. Nghj quyt bang vAn bàn phài Co chir k>  cüa tht ca' nhQng 

thành viên Hi dng quAn trj sau day: 

a. Thành viên CO quyn biu quyt v nghj quyt tai cuc h9p Hi dng quàn trj; 

b. S6 lixçing thành viên có mtt không thp horns hxçing thành viên to'i thiu theo quy 

djnh d tin hành hop Hi dng quán trj. 

Nghj quyt 1oi nay có hiu lirc và giá trj nhix nghj quy& dtrçc các thành viên Hi dng 

quãn trj thông qua ti mt cuc hop di.rçc triu tp và t chirc theo thông 1. Nghj quyt cO th 

duqc thông qua bAng cách scr dung nhiu bàn sao cUa cüng mt vAn ban nu mi bàn sao do' co' It 

nhAt mt chtr k cüa thành vien. 

14.Chu' tjch Hi dng quàn trj có trách nhim chuyn biên bàn hop HOi  dng quàn trj 

cho các thành viên và biên bàn do la' bang chtrng xác thrc v cong vic 	dA diiçc tin hành trong 

các cuc hQp dO trir khi có kin phàn di v ni dung biên bàn trong thi htn mtthi (10) ngày 

k t khi chuyn di. Biên bàn h9p Hi dng quAn trj dxcic lp bAng ting Vit và phài co,  chU k 

cüa chU t9a và nguii ghi biên bàn. 

15.Các tiu ban cUa Hi dng quàn trj. Hi dng quàn trj có th thành lp và u quyn 

hành dng cho các ti 6u ban trirc thuc. Thành viên cüa tiu ban có th e^ gm mt hoc nhiu thành 

viên ca Hi dng quàn trj và mt hoc nhiu thành viên ben ngoài theo quyt djnh cüa Hi 

dng quAn trj. Trong qua trinh thirc hin quyn han  dt.rc u' thác, các tiu ban phài tuân thu các 

quy djnh ma Hi dng quàn trl d ra. Các quy djnh nay có the diu chinh hoc cho phép kt np 

them nhng ngix?i khOng phài la'thành viên Hi dng quán trj vào các tiu ban nêu trên và cho 

phép ngui do duc quyn biu quy& vâi tt.r cách thành viên cüa tiu ban nhung (a) phài dam 

bAo s luqng thành viên ben ngoài It horn mt ntra tng s thành vién cüa ti 
 ban và (b) nghj 
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quy& cu các tiu ban chi có hiu 1irc khi có da si thành viên tham dij và biu quyt ti phiên 

hop cüa tiu ban la' thành viên Hi dng quàn trj. 

16. Giá trj pháp 1 cCia hành dng. Các hành dng thirc thi quyt djnh cUa Hi dng quán 

trj, hoc cüa tiu ban tric thuc Hi dng quán trj, hoc cüa ngtthi có tu each thành viên tiu ban 

HOi Ong quàn trj se- duçic coi la' co' giá trj pháp l k câ trong trong trtiôrng hop vic bAu, chi 

djnh thành Vi 
 en cüa tiu ban hoc Hi dng quãn trl có the' CO sai sot. 

Diu 35: Các tiu ban trtrc thuçic Hi dung quãn trj 

1. Hi dung quán trj có theA thành J 4 tiu ban trirc thuc de^ phu trách ve^ chInh sách phát 

trin, nhân sr, h.rong thixàng, kim toán ni be...  S0 ,̂  krçmg thành Vi  en cUa tiu ban do Hi dung 

quán trj quy& djnh, nht.rng nên CO it nht ba (03) ngithi bao gum thành Vi  en cüa 	Hi dung quãn 

trj và thành viên  ben ngoài. Các thành viên dc lp Hi dung quán trj/thành viên Hi dung quàn 

trj không diu hành nên chim da so^ trong tiu ban và mt trong su các thânh viên nay di.rçc bu 

nhim lam Truâng tiu ban theo quy& djnh cta Hi dung quán trj. Hot dng cüa tiu ban phãi 

tuân thU theo quy djnh cUa Hi dung quán trj. Nghj quy& cUa tiu ban chi co' hiu hjc khi có da 

s6 thành viên tham dir và biu quy& thông qua ti CU  h9p cUa tiu ban la'thành viên Hi 	dung 

quán trj. 

2. Vic thrc thi quyt djnh cUa Hi dung quán trj, hoc cUa tiu ban trirc thuc Hi dung 

quán trj, hoc cUa ng.nYi có Ut cách thành viên tiu ban Hi dung quãn trj phái phti hçip vói các 

quy djnh pháp 1ut hin hành và quy djnh tai Diu l CA 
 ty 

Diu 36: Tiu ban kim toán ni bô 

1. Tiu ban kim toán co'nghia la' Ban kim toán ni b trirc thuOc 	Hi dung quán trj 

nhis di.rçic quy djnh ti Dim b, Khoán 1, Diu 134 cUa Ludt doanh nghip. 

Các ni dung cu the^ lien quan dn CO,  cu to chtc cUa Tiu ban kim toán s thrqc quy djnh ti 

Quy che^ quán trj cong ty. 

2. Kim toán Vi  en ni b phái có du'các tiêu chuAn sau: 

a. CO phm chit trung thrc, thUc chap hành pháp 1u.t; 

b. Co bang dti hoc trâ len các chuyên ngành phü hçip, cO kin th(rc dy dU và luôn dixçc 

cp nht v các lTnh vrc duçc giao thrc hin kim toán ni b; 

c. Da- Co th?ii gian lam vic theo chuyên ngành  dào to hoc lam vic ti dn vi dang 

cong talc hoc lam k toán, kim toán hoc thanh tra; 
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d. Co kin thiirc, hiu bitt Chung v pháp 1ut và hoit dng cüa  cong ty; có khá nàng thu 

thp, phân tIch, dánh giá và t6ng ho thông tin; có kin thc, k nang v kim toán ni b. 

3. Tiu ban kim toán có nhUng quyn htn và trách nhim duOi day: 

a. Kim tra tInh hçip 1, hçp pháp, tInh trung thirc và mirc do^ cn tr9ng trong quán !, 

diu hành hot dng kinh doanh; tInh h thong, nht quán và phü hçip cüa cOng talc k toán, th6ng 

kê và lap báo cáo tài chInh; 

b. Thm djnh báo cáo tInh hInh kinh doanh, báo cáo tài chInh näm, sáu tháng và qu cüa 

Cong ty. Lp ni dung thm djnh nay trong báo cáo cüa Hi dng quán trj trInh Dai  hi dng c 

dông tai CU h9p thu? 	iê ng nn; 

c. Rà soát, kim tra và dánh giá hiu hjc và hiu qua cUa  h thng kim soát ni b, 

kim toán nOi  b, quan 1 rüi ro và cánh báo sam cüa cong 	ty, chju trách nhim v hoat dng 

kim toán ni b cCia Cong Ty; 

d. Xem xét s k toán, ghi chép  k toán và các tài 1iu khác cüa cOng ty, các CC 	vic 

quán l, diu hành hoat dng cüa cong ty khi xét thy cn thit hoc theo nghj quy& cüa Di hi 

dng Codông hoc theo yêu cu cüa Co dông hoc nhóm co^ dông quy djnh tai khoán 3 Diu 15 

Diu 1 nay; 

e. Khi có yêu cu cUa Codông hoc nhóm co^ dOng duçic quy djnh tai  khoân 3 Diu 15 

cüa diu I nay, thijc hin và tin hânh kim tra trong thai han  07 (bay) ngày lam vic, k tir 

ngày nhn duqc yêu cu. Trong th&i han  15 (mixai lam) ngày lam vic, k tr ngày kt thüc kim 

tra, tiu ban bim toán phãi báo cáo giái trInh v nhtrng vn d duc yêu cu kim tra dn Hi 

dng quán trj và c6 dOng hoc nhóm c dOng có yêu cu. Vic kim tra cUa tiu ban kim toán 

quy djnh tai  khoán nay khOng dixçic can tra hoat dng bInh thx?mg cüa Hi dng quãn trj, khong 

gay gián doan diu hành hoat dng kinh doanh cüa cOng ty; 

f. Kin nghj Hi dng quán trj các bin pháp sCra dM, b sung, cái tin cer cu to^ chCrc 

quán 1, giám sat và diu hành hoat dng kinh doanh cCia cOng ty; 

g. Khi phát hi en có thành viên Hi dng quán trj, Tng giám dc vi phm quy djnh tai 

Diu 160 cUa Lut nay thI phai thong báo ngay bng van ban v6i Hi dng quán trj, yêu cAu 

ngtxai có hânh vi vi phm chm dCrt hành vi vi pham và có giái pháp khc phic hu qua; 

~,4 
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h. D xut lira chçn cong ty kim toán dc 1 ^
p, M

I
trc phi kim toán và mi 	vn d có lien 

quan del Hi dng quán trj trInh Dai  hi dng c dong phê duyt theo the^ thtrc ti Diu 53 cUa 

Diu 1AA 	 A A e nay; giám sat tInh dc Ip và khách quan cCta kim toán dc lip; 

i. Co quyn tham dij và tham gia tháo 1un tai  các cuchop Dai  hi dng c dông, Hi 

dng quán trj và CAC cuc hop khác cüa cOng ty; 

j. Duçic d nghj tnrng tap ngrYi a các b phn khác cüa don vi; &rçlc thuê chuyên gia, 

Ur van, thuê djch vii kim toán tham gia các CU  kim toán ni b khi cAn thi&, vai diu kin 
AA 	 A dam báo tInh dc lp cCia kim toán noi bô; 

k. Các quyn hn và trách nhim khác theo Diu 1 nay, Quy ch quán trj Cong ty, va 

quy djnh pháp 1ut. 

Diu 37: Ngu?ri phti trách quãn trj cong ty 

1. Hi dng quán trj chi djnh It nhAt Mt  (01) ngLrai lam Ngtthi phçi trách quán trj cong 

ty del h trçl hoat dng quán trj cong ty duçic tin hành mOt  cách có hiu qua. Nhim k' cta 

Ngtxii phi trách quán trj Cong ty do Hi dng quán  trj quy& djnh, ti da la' näm (05) nàm. 

2. Ngithi ph trách quán trj cOng ty phái dáp crng các tiéu chuAn sau: 

a. Co hiu bitt v pháp lut; 

b. Không thrqc dng thai lam 
 Vi Cho cong ty kim toán dc Ip dang thirc hi en kim 

toán các báo cáo tài chinh cüa Cong ty; 

c. Các tiêu chuAn khác theo quy djnh cüa pháp Jut, Diu l nay và quy& djnh cüa Hi 

dng quán trj. 

3. Hi dng quán trj có th bäi nhim Ngisai phit trách quán trj cong 	ty khi cAn nhung 

khOng trái vâi các quy djnh pháp lut hin hành v lao dng. Hi dng quán trj có the^ bo^ nhim 

Trçi l Nguai ph trách quán trj cOng 	ty tüy tü'ng thai dim. 

Ngtthi pht trách quán trj cong ty Co CC quyn và nghia viii sau: 

a. Tu vAn Hi dng quán trj trong vic t chcrc hçp Di hi d4^ ng c dông theo quy djnh 

và các cOng vic lien quan gifla COng ty và c dOng; 

b. ChuAn bj các cuc hop Hi dng quán trj và Di hi dng c dông theo yeu cAu cüa 

Hi dng quáñ trj; 

c. Tis van ve^ thu tVc  ecta các cuc hop; 

d. Tham dir các cuc hop; 
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e. Tu vn thu tiic lp các nghj quyt cüa Hi dng quán trj phü hap vii quy djnh cüa 

pháp 1ut; 

f. Cung cp các thông tin tài chInh, bàn sao biên bàn hop H9 i dng quãn trj Va CáC 

thong tin khác Cho thành viên cüa Hi dng quán trj; 

g. Giám sat và báo cáo Hi &ng quán trj v hoit dng CA 
 b thông tin cUa cOng ty. 

h. Báo mt thông tin theo các quy djnh cüa pháp 1ut và Diu I cong ty; 

i. Các quyn và nghTa vii khác theo quy djnh cia pháp 1ut và Diu 1 CA  ty. 

VIII. TONG GIAM oOc VANGU'I DIEU HANH KHAC 

Diu 38: T06  chwc bo^ may quãn I 

Cong ty sê ban hành mt h thong quán 1 ma theo do bO may quán 1 se chju trách 

nhim và nm dix6i s lânh do cCia Hi dng quán trj. Cong ty có mt (01) Tnggiám dc, mt 

sPhó tng giám dc, mt (01) K toán tru&ng và co' th cO Giám dc tài chInh do Hi dng 

quán trj bô nhim. Vic bô nhim mien nhim, bãi nhim các chirc danh nêu trên phái duçc thrc 

hin bang nghj quyt Hi dng quán trj dixçic thong qua mot cách hqp thirc. 
.\P 

Diu 39: Ngtrbi diu hành 

1. Theo de nghj cüa Tng giám dc và duçc sir chip thun cUa Hi dng quán trj, Cong 

ty dtxçic sCr dungs luçmg và 1oii ngtthi diu hành can thi& holtc phü hçp vâi cci cu và thông l 

quán I cOng ty do Hi dng quán trj d xut tu' ttrng thii dim. Ngtthi diu hành phái có sir 
Ix mn can can thit d các hott dng và t chtrc cCia Cong ty dtt duçic các mvc 	tiêu d ra. 

2. Ngu?LYi diu hành cüa Cong ty me và các chcrc danh Giám dc, Phó Giám dc, K toán 

trixâng cOa Cong ty con phái nam trong d tuM lao dng theo quy djnh tai  Diu 187 B !ut lao 

dng s 10120121QH13 v  các quy djnh pháp lut hin hành. 

3. Mrc luong, tin thu lao, lçii Ich và các diu khoán khác trong hçip dng lao dng d6i 

vâi Tng giám dc së do Hi dng quán trj quyt djnh và hçrp dng vâi nhflng ngithi diu hành 

khác se-  do Hi dng quàn trj quyt djnh sau khi tham kháo kin cüa Tng giám dc. 

Diu 40: Bo nhim, min nhim, nhim viii và quyn hn cüa Ting giám dc diêu 

hành 

1. B nhim. Hi dng quàn trj se bO^ nhim Mt  thành viên trong Hi dng hoc Mt 

nguYi khác lam Tong giám d& vâ sa k hçp dng quy djnh k hop dng trong do quy djnh thu 

lao, tin lucmg và lqi Ich khác. Thu lao, tin krng và lçii Ich khác cüa T6^ ng giám d6c phái dtrçic 

44 



báo cáo trong Di hi dng C6 dong thix?mg niên, disçc the' hin thành mvc  re trong Báo cáo 

tài chinh näm và dirçc nêu trong báo cáo thtthng niên cüa Cong ty. 

2. Nhim k' cu' 	T6ng giám d6c diu hânh la'ba (03) nàm và có the^ duçic tali b6 nhim. 

Vic b6 nhim có the' h& hiu hrc can ccr vào các quy djnh ti hçip d6ng lao dng. Tong giám d6c 

diu hành khong phái la' ngtthi ma pháp lut cAm gift chic vi ii nay. 

3. Tong giám do CA 
 ty phái có các tiêu chuAn và diu kin sau day: 

a. Co du' nang hrc hành vi dan sir và không thuc d6i tisçmg khong di.rçic quán l doanh 
AA nghip theo quy djnh tai  khoán 2 Diu 18 cüa Lut doanh nghip. 

b. Co trInh d chuyên môn, kinh nghim trong quán trj kinh doanh cUa cOng ty, nu 

Diu 1 cOng ty không co' quy djnh khác. 

4. Tong giám d6c co'nhftng quyn hin và trách nhim sau: 

a. Thrc hin các nghj quyt cUa Hi d6ng quán trj và Di hi d6ng c6 dOng, k hoch 

kinh doanh và kê hoich dâu  tu cüa Cong ty dâ duçic Hi dong  quán trj và Diii hi dông Co dông ot 
thong qua; 	 Oi 

b. Quyt djnh tAt cá các vAn d khong cn phái có nghj quy& cüa Hi d6ng quán trj, bao 	Ab 
jy 

gom vice thay mt cong ty ky ket cac hqp dong tai chinh va thuang mu, to ch ixc va dieu hanh 

hoit dng san xuAt kinh doanh thung nht cUa Cong ty theo nhftng thông l e^ quán ly ,  tot nhât; 

c. Kin nghj phucing an cci cAu t6 chirc, quy ch quán l ni b cCia cong ty; 

d. Kin nghj s6 luçing và các loti nguOi diu hành ma cOng 	ty can thud d Hi dng 

quán trj b6 nhim hoic min nhim khi cAn thit nhAm áp di ving các hot dng cüng nhu ca'c*ccy  

cAu quán i tot do Hi d6ng quán trj d xuAt, và tu vAn d Hi d6ng quán trj quyt djnh mCrc 

lining, thU lao, các lçii Ich và các diu khoán khác cUa hp d6ng lao d)ng cUa ngi.thi diu hành; 

e. Tham kháo kin cUa H)i  d6ng quàn trj d quyt djnh s6 luçing ngu?ci lao dng, vic 

b6 nhim, min nhim, mirc lining, trç cAp, lçii Ich, và các diu khoán khác lien quan den hçp 

d6ng Lao dng cUa ho; 

f. Tuyn ding lao dng; 

g. Chm nhAt vào ngày 31 tháng 10 hang nAm, T6ng giám d6c phái trInh Hi d6ng quán 

trj phê chuAn k hoich kinh doanh chi ti& Cho nàm tài chInh tip theo trên ca si dáp irng các yeu 

cAu cUa ngân sách ph' ho cUng nhu k hotch tài chInh nàm (05) nàm. 

h. D xuAt nh&ng bin pháp nâng cao hoit dng và quán 	l cUa COng ty; 
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i. ChuAn bj các bàn dir toán dài htn, hang nàm và hang tháng cüa Cong ty (sau day gi 

la'bàn dr toán) phic vi hot dng quàn 1 dài han, hang nAm và hang tháng cUa Cong ty theo k 

hoch kinh doanh. Bàn dir toán hang näm (bao gm ca'bàn can d6i k 	toán, báo 	cáo hot dng 

san xut kinh doanh và báo cáo kru chuyn tin te^ dr kin) Cho ttrng nAm tài chInh sê phài duçc 

trInh d Hi dng quàn trj thông qua và phài bao gm nhtng thong tin quy djnh ti các quy ch 

cüa Cong ty. 

j. Thtjc hi en tat cà các hott dng khác theo quy djnh cüa Diu 1 nay và các quy ch cUa 

Cong ty, các nghj quyt cüa Hi dng quàn trj, ho p dng lao dng cüa Tng giám dc và pháp 

lut.Báo cáo len Hi dng quàn trj và các Co dông. 

k. Tng giám d6c chju trách nhim trLrc Hi dng quàn trj và Dti hi dng c dông v V N 

 

vic thirc hin nhim vi và quyn htn dixçic giao và phài báo cáo các ca quan nay khi dixçc yêu 

cu. 

5. Ting giám d6c Cong ty bj bâi nhim, min nhim trong các tnrYng ho sau: 

a. Không có dU tiêu chun và diu kin lam Tng giám dc theo qui djnh ti khoán 3 

diu nay; 

b. Co dan xin tir chtrc; 

C. Hi dng quàn trj co' the bâi nhim Tng giám dc khi da s6 thành 
Vi  en Hi dng 

quàn trj dir ho có quyn biu quy& tan thành và b nhim mt Tong giám d& mâi thay th. 

IX. NHIM VU CUA THANH VIEN HQI BONG QUAN TR!, TONG GIAM BOC 

VA NGU'I BIEU HANH 

Biu 41: Trách nhim cn trQng cüa Thành viên Hi &Ing quail trj, Tng giám dc 

và ngirôi diu hành 

Thành viên Hi dng quàn trj, Tng giám d&và ngtthi diu hành có trách nhim thçrc 

hin các nhim vii cUa mInh, k cà nhiThg nhim vu vâi t.r cách thành 
Vi  en các tiu ban cüa Hi 

dng quàn trj, 
MA  cách trung thrc và theo phiiang thrc ma h9 tin la' vi lçii Ich cao nhAt cüa Cong 

ty và vâi mt mCrc d can tr9ng ma 
M A t ngui then tr9ng thuông có khi dam nhim vi trI wang 

dtxang và trong hoàn cành ttsang tir. 
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Diu 42: Trách nhim trung thrc và tránh các xung dOt  v quyn lQ'i 

1. Thành viên HOi  dng quán trj, Tng giám d,c và ngithi diu hành khác phài cong 

khai các lçii Ich Co lien quan theo quy djnh ti Diu 159 Lut doanh nghip và các quy djnh pháp 

1ut khác. 

2. Thành viên HOi  dng quãn trj,T6ng giám d6c và ngixii diu hành không dixçvc phép 

sCr dung nhüng cci hi kinh doanh co' the"mang 1ii Iqi Ich cho Cong ty vi miic dIch cá nhân; dng 

thii không dtrçc sr diving nhtfng thông tin có duçic nh?i chirc vii cüa minh de^ tix lqi cá nhân hay 

de^ phijc vi lqi Ich cUa to^ chtrc hoc cá nhân khác. 

3. Thành viên Hi dng quán trj, Tng giám d& diu hành và ngu1i diu hành khác có 

nghia vi thông báo Cho HOi  dng quán trj tht ca các Içii Ich co' th gay xung dt vâi lçii Ich cüa 

Cong ty ma ho co' the^ dtrçic huàng thông qua các pháp nhân kinh t& các giao djch hoc cá nhân 

khác. 

4. Trir tnr?Yng hçip Di hOi  dng c dông có quyt 	djnh khác, Cong ty không dixçc cap 

các khoán vay hoc báo länh cho các thành viên HOi  dng quán trj, Tng giám déc, ngu?i diu 

hành khác và các cá nhân, t chtrc có lien quan tâi các thành viên nêu trên hoc pháp nhân ma 

nhüng nguii nay có các lçii Ich tài chInh trir tnr&ng hçip cOng ty dti chOng và t chirc có lien 

quan tâi thành viên nay la' các cong ty trong cüng tp do' hoc các cOng ty hoit dng theo 

nhOm Cong ty, bao gm MC 	_ C  ty me - cong ty con, tp doàn kinh t và pháp Iut chuyên ngành CO 

quy djnh khác. 

5. Hqp dng hoc giao djch giiia Cong ty vri MA  hoc nhiu thành viên Hi dng quãn 

trj, Tng giám dc, nguii diu hành, hoc nhQng ngiiii lien quan den h9 hoc cOng ty, di tác, 

hip hOi,  hoc t chOc ma mOt  hoc nhiu thành Vi  en HOi  dng quán trj, ngui diu hành hoc 

nhthig ngtthi lien quan &n hç la'thành viên, hoc có lien quan lqi Ich tai chInh, 	sê khong bj vO 

hiu hoá trong các trtx&ng hçip sau day: 

a. Di vâi hop dng có giá trj tir du6i 20% tng giá trj tai san dtxçc ghi trong báo cáo tai 

chInh gn nht, nhüng yu t6 quan tr9ng v hop dng hoc giao djch cüng nhu các mM quan he  

và lqi Ich cüa thành viên Hi dng quán trj, Tng giám d&, ngu?i diu hành khác dã dixçic báo 

cáo cho HOi  dng quán trj. Dng thii, HOi  dng quán trj dä Cho phép thrc hin hqp dng holic 

giao djch do mt cách trung thirc b&ng da s6 phiu tan thanh cüa nh&ng thanh Vi  en HOi  dng 

khong có loi Ich lien quan; 
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b. D6i vâi nhUng hçrp dng Co giá trl lan hin 20% cüa tang giá trj tài san di.rçc ghi trong 

báo cáo tài chInh gAn nht, nhung yu t6 quan tr9ng v hçip dng hoc giao djch nay cüng nh,x 

mi quan h và lçii Ich cüa thành viên Hi dng quán trj, Ting giám dc, ngtxai diu hành khác 

dä duçrc cong b Cho các c dong không có lçi Ich lien quan có quyn bMu quy& v vn d do, 

và nhttng c dong do dA thong qua hçip dng hoc giao djch nay; 

c. Hqp dng holtc giao djch do duçic mt th chCrc tt.r vn dc Ip cho là cong bAng và 

ho p l xét trên mci phlKlng din lien quan dn các c dông cOa cOng ty vào thai dim giao djch 

hoc hçip dng nay dixçic Hi dng quán trj hoc Dti hi dng c dông thông qua. 

Thành Vi ên HOi  dng quán trj, Tang giám dc, ngui diu hành khác và nhiThg ngtxai co' 

quan vai các thành Vi  en nêu trên không  dtxçc sCr ding các thông tin chi.ra dixçc phép cong boA ccia 

cong ty hoc tit l Cho ngi.thi khác d thirc hin các giao djch có lien quan. 

Diu 43: Trách nhim v thit hti Va bôi thtrông 

1. Trách nhim v thit hui.Thành viênHi dng quán trj, Tng giám d&, ngixai diu 

hành khác vi phm nghia vv hành dng mt each trung thirc, không hoàn thành nghTa vu cüa 

mInh vâi sir cAn trcng, man can và näng hrc chuyên mOn se phâi chju trách nhim v nhüng thit 

hi do hành vi vi phm cüa mInh gay ra. 

2. Bi thi.ring. Cong ty bM thuang Cho nhtThg ngithi dA, dang hoc cO the trâ thành mt 

ben lien quan trong các viii khiu nai,  kin, khâi t (bao gm các vi vic dan sçr, hành chInh và 

không phái la'các vi kin do Cong ty la' ngithi khai kin) nu nguôi do dâ hotc dang la' thành 

viên Hi dng quãn trj, Tng giám dc, ngtrai diu hành khác, nhân viên hoc là di din du'c 
C A 	 A C A 

Ong ty uS'  quyn hoc nguai dodâ hoc dang lam theo yu 	Au cUa Cong ty vâi tir each thành 

viên Hi dng quán trj, nguO'i Mu hành, nhân viên hoc dti din theo uS'  quyn cüa COng ty vâi 

diu kin ngithi do' hành dng trung thirc, cAn trçng, man can vi lçi Ich hoc khOng chng lui 

lçii Ich cao nhAt cüa Cong ty, trên cci sâ tuân thu lut pháp và không co' bAng chcrng xác nhn 

rAng ngixàri do'dâ vi phim nhüng trách nhim cOa mInh. Khi thirc hi en chtrc nàng, nhim vii ho.c 

thirc thi các cOng vic theo üy quyn cUa COng ty, thành viên Hi dng quãn trj, Tong giám d6c, 

ngithi diu hành khác, nhân viên hoc la' di din theo Oy quyn cua 
CA  ty duc Cong ty bM 

thixang khi tth thành mt ben lien quan trong các vu khiu ni, kin, khOi t (trtr các vu kin do 
C A 	 A Ong ty languai khâi kin) trong các truang hp sau: 

a. Dâ hành dng trung thrc, cAn trQng, man can vi li Ich và khOng mâu thun vâi li 

ich cüa Cong ty; 
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b. Tuân thu 1ut pháp và không có bang chtrng xác nhn dâ không thijc hin trách nhim 

cüa mInh. 

3. Chi phi bi thtr&ng bao gm các chi phi phát sinh (k ca' phi thuê Iut su), chi phi 

phán quy&, các khoán tin phat, các khoán phãi thanh toán phát sinh trong thrc th hoc &rçic col 

là mirc ho 1 khi giái quyt nhung viii vic nay trong khuôn kh 1ut pháp cho phép. Cong ty có 

the mua báo him Cho nhrng ngtr?ii do d tránh nhUng trách nhim bM thtthng nêu trên. 

X. QUYEN DIEU TRA SO SACH VA HO SoCONG TY 

Diu 44: Quyn diu tra s sách và ho so' 

1. C dông hoc nhóm c dông d cp trong Khoán 2 Diu 30 cña Diu l nay có quyn 

trirc tip hoc qua ngri dixçic u quyn, gui van bàn yêu cAu thrçic kim tra danh sách c dong, 

các biên bàn hçp Di hi dng c dông và sao chip hoc trich hic các h sci do trong gi? lam 

vic và ti tri sâ chInh cCia CO ty. Yêu cAu kim tra do di din d,xçrc u' quyn cUa c dông 

phái kern theo giAy u quyn cüa c dông ma ngixi do di din hoc mt bàn sao cong chirng 

cua giay uy quyen nay. 

2. Thành 
Vi 

 en Hi dng quàn trj, Tang giám d6c và ngui diu hành khác có quyn 	) 
kim tra s dang k c dông cüa Cong ty, danh sách c dông và nhung s sách và ho^ scr khác ccta 

Cong ty vi nhung mic dich lien quan ti chuc vucüa mInh v&i diu kin các thong tin nay phài 

duçic báo met. 

3. Cong ty sê phái km Diu l nay và nhtThg bàn sira di b sung Diu l, Giy chcrng 

nhn dang k doanh nghip, các quy ch& các tài lieu chüng minh quyn s hfru tài san, biên bàn 

hp Di hi dng c dông và Hi dng quàn trj, báo cáo tài chinh hang nàm, s sách ke^ toán và 

bt Cu tài lieu nào khác theo quy djnh cüa pháp lut ti trti su chinh hoc mt ni khác vâi diu 

kiin la' các c dong và cci quan dang k kinh doanh disçc thong báo v dja dim kru trrr các tài 

1iu nay. 

4. Diu le^ Cong ty phãi dtxçc cong b trén website cüa cong ty. 

XI. CONG NHAN VIEN VA CONG DOAN 

Diu 45: Cong nhân Vi  en và cong doàn 

Tng giám dc phài lp k hotch d Hi dng quàn trj thông qua các vn d lien quan 

den vic tuyn dung, lao dng, buc thôi vic, krcmg bong, bào him xä hi, phüc lqi, khen 

thtiing và k 1ut di viii ngu1i diu hành và ngithi lao dng cling nhu nhung m  quan h cüa 
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Cong ty vâi các to^ chrc cong doàn dixçic cong nhn theo các chun mirc, thong le^ và chInh sách 

quán i t6t nht, nhOng thong le^ vâ chInh sách quy djnh tai Diu le^ nay, các quy che^ cüa Cong ty 

và quy cljnh pháp 1ut hin hành. 

XII. PHAN PHOI LqI NHUIAN 

Diu 46: Phan phi Içri nhun 

1. Di hi dng co^ dông quyt djnh mirc chi trá c tirc và hInh thirc chi trá co^ tCrc hang 

näm tt'r lçri nhun dixçc giU 1i cUa Cong ty. 

2. Theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip, Hi dng quán trj có th quy& djnh thanh 

toán cO^ tCrc gita k' nu xét thy vic chi trá nay ph' hçip vâi khá näng sinh Ion cüa cong ty. 

3. CA 	ty không trá lãi Cho khoán tin trá ci tirc hay khoãn tin chi trã lien quan tâi 

mOt loii c phiu. 

4. Hi dng quán trj co'th Cl 
 nghj Di hi dng c Ong thong qua vic thanh toán toàn 

b hoc mt phn c ttrc bAng c phiu và Hi dng quán trj là cci quan thirc thi quyt djnh nay. 

5. Tnring hçip c trc hay nhüng khoán tin khác lien quan tâi Mt  loti co^ phiu duçic 

chi trá bAng tin mat, Cong ty phái chi trá bAng tin 1^ ng Vit Nam. Vic chi trá có th thirc hin 

trtjc tip hoc thông qua các ngân hang trên c sâ các thong tin chi ti  v ngân hang do c dOng 

cung cap. Trtronng hçip Cong ty dA chuyn khoàn theo dung các thông tin chi ti& v ngân hang do 

C A o dông cung cAp ma c dOng do không  nhn dtxçic tin, Cong ty không phái chju trách nhim v 

khoàn tin Cong ty chuyn cho c dông th huàng. Vic thanh toán c tcrc d6i vâi các c phiu 

niêm yet tai Sâ giao djch chrng khoán cO the &rçlc tin hành thông qua cong ty chcrng khoán 

hoc Trung tam h.ru k chirng khoán Vi  et Nam. 

6. Trronng hqp có sir chap thun cüa Di hi dng c dOng, Hi dng quán trj có the  

quy& djnh và thong báo rAng nhfng ngixoni sâ hUu Co phAn ph 	 thông &rçic nhn Co tcrc bAng các 
Co 

phAn ph6 thông thay Cho c tirc bAng tin mtt. Các c phAn b sung d trã c tirc nay duc 

ghi la'nhItng c phAn dâ thanh toán dAy du tin mua trên c sâ giá trj cüa các c phAn trá c6 tic 

phái ttxong dwng vâi so^ tin mt trá Co tirc. 
A 	 AA 

7. Can ccr Ludt Doanh nghip, Ludt Chung khoán, Hi dng quan trj thông qua nghj 

quyt xác djnh mt ngày cu the d ch& danh sách c6 dOng. Can cCr theo ngày do, nhng nguài 

dang k vâi Ut each e6 dOng  hoc nguoni son htru các chtrng khoán khác drçc quyn nhn c tuc, 

lâi suAt, phân ph6i lqi nhun, nhn c phiu, nhn thong báo hoc tài Iiu khác. 
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8. Các vn d 	ác kh lien quan dn phân phM li nhun diiçic thrc hin theo quy djnh cüa 

pháp Iut. 

XIII. TA! KHOAN NGAN HANG, QUvi DI TRJ', NAM TA! CHINH VA HE 
THONG KE TOAN 

Diu 47: TAU khoãn ngân hang 

1. Cong ty s ma tài khoán ti mt ngân hang Vit Nam hoc tai các ngân hang ni.râc 

ngoài duçic phép hoat dng ti Vit Nam. 

2. Theo sij chap thun trinc cUa cci quan có thm quyn, trong tru'?ing hp cn thit, 

Cong ty có the^ ma tài khoán ngân hang ni.râc ngoài theo các quy djnh cUa pháp lut. 

3. Cong ty se tin hành tat cá các khoán thanh toán và giao djch ke^ toán thông qua các 

tài khoán tin Vi 
 Nam hoc ngoi t ti các ngân hang ma Cong ty ma tài khoán. 

Cl 

Diu 48: Nàm tài chmnh 

Näm tài chInh ccia Cong ty bt du tir ngày du tiên cüa tháng Mt hang näm và kt thüc 	11t' 
vào ngày thcr 31 cüa tháng 12 cüng näm. Näm tài chInh du tiên bt du tir ngày cp Giy chtrng 

nhn däng k doanh nghip (hoc giy phép kinh doanh di v6i nhtrng ngành, nghe^ kinh doanh 

Co diu kin) và k& thüc vào ngày thcr 31 cña tháng 12 ngay sau ngày cp GiAy chirng nhn däng 

k'y doanh nghip do. 

Dieu 49: Ch do kekoin 

1. Ch d k toán CA  ty sr dung la' H thng K toán Vit Nam (VAS) hoc ch d k 

toán khác duqc B Tài chInh chip thun. 

2.
 

CA ty lp s sách k toán bang ting Vit. Cong ty se lixu gitr h sci k to  quy 

djnh pháp lut v k toán và pháp lut lien quan. NhUng h so nay phãi chInh xác, cp nht, có 

h thong và phãi du' chmg minh và giài trInh các giao djch cüa Cong ty. 

Cong ty sCr dung dng Vi  Nam lam don vi tin te^ dung trong ke^ toán. Trtthng hqp Cong 

ty có các nghip vii kinh te^ phát sinh chU yu bang mt loi ngoti te^ thI d,xçrc tir chçn ngoii te do 

lam dn vi tin t trong k toán, chju trách nhim v lra ch9n do'trirâc pháp lut và thong báo 

cho c quan quán 1 thu trrc tip. 

XIV. BAO CÁO TA! CHINH, BAO CÁO THU'NG NIEN, TRACH NHIEM CONG 

BO THONG TIN, THONG BAO RA CONG CHUNG 
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Diu 50: Báo cáo tài chmnh nãm, sáu tháng và qu 

1. Cong ty phái lp bàn báo cáo tài chInh hang nAm theo quy djnh cUa pháp lut cg 

nhu các quy djnh cUa U ban Chirng khoán Nhànixic và báo cáo phái dt.rçic kim toán theo quy 

djnh ti Diu 53 cña Diu le^ nay, và trong thii hn 90 ngày ke^ ttr khi kt thüc mi nàm tài chInh, 

phái np báo cáo tài chInh hang nAm dã duçic Dti hi dng ci dông thông qua Cho cci quan thus 

có thm quyn, U ban ChCrng khoán Nhà ntrâc, S Giao djch Cht'rng khoán và ca quan dang k 

kinh doanh. 

2. Báo cáo tài chInh näm phai bao gm báo cáo kt qua hoit dng san xut kinh doanh 

phán ánh mt cách trung thrc và khách quan tInh hInh v lâi vá l cCia Cong ty trong nàm tài 

chInh và bàn can dM ke^ toán phán ánh mt each trung thirc và khách quan tInh hInh các hot 

dng cüa Côn.g ty Cho den th?ii dim J Ap báo cáo, báo cáo lixu chuyn tin t và thuyt minh báo 

cáo tài chInh. TrLr1ng hçip Cong ty la' mt cong ty mc, ngoài báo cáo tài chInh nàm con phái bao 

gm bàn can dM k toán tng hçip v tInh hInh hoit dng cüa Cong ty va cac cong ty con vào 
9AP 

cuoi moi nam tai chinh. 

3. Cong ty phái lp và cong b6̂  các báo cáo tài chInh sáu (06) tháng dA soát xét và báo 

cáo tài chInh qu theo các quy djnh cUa U ban ChCrng khoán Nhà nii6c, Sâ giao djch cht'rng 

khoán (di vol các cong ty niêm yt, Cong ty d?i  Chung quy mô lOn) và np Cho c quan thus 

hfru quan và ci quan däng k kinh doanh theo các quy djnh cUa Lut Doanh nghip. 

4. Các báo cáo tài chInh dtxçrc kim 
 to (bao gm kin cüa kim toán vien), báo cáo 

tài chInh sáu thang duçic soát xét và báo cal tài chInh qu cUa cOng ty (dM vOi cong ty niêm y&, 

cOng ty dii chüng quy m6^IOn) phái di.rçic cong b trên website cüa Cong ty. 

5. Các to^ chc, cá nhân quan tam du dixçic quyn kim tra hoc sao chp bàn báo cáo 

tài chInh hang näm dA di.rçic kim toán, báo cáo tài chInh sáu tháng dà soát xét và các báo cáo tài 

chInh qu trong gi?i lam vic cüa  Cong ty, ti trV sO chInh cüa Cong 	ty và phái trá mt müc phi 

hçip 1 cho vic sao chiip. 

Dieu 51: Báo cáo thirOng niên 

Cong ty phái lp và 
CA  b Báo cáo thuOng niên theo các quy djnh cüa pháp 1ut v chCrng 

khoán và thj tn.rOng Chung khoán. 
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Biu 52: Cong b06  thông tin và thông báo ra cong chüng 

Các báo cáo tâi chInh hang nAm và các tài 1iu b6 trçi khác phái dixçc cong b6 ra cong 

Chung theo nhUng quy djnh cüa U5' ban ChCrng khoán Nha nixâc vii np Cho co quan thud hrru 

quan và co quan diing k kinh doanh theo các quy djnh cüa Ludt Doanh nghip. 

XV. KIEM TOAN CONG TY 

Diu 53: Kim toán 

1. Dii hi dng co' dông thuing niên chi djnh mt CA 
 ty kim toán dc 1p hoc thông 

qua danh sách các cong ty kim toán dc lp và üy quyn Cho Hi dng quin trj quyt djnh 1tra 

ch9n Mt 
 trong s các don vi nay tin hành các hot dng kim toán Cong ty Cho niim tii chInh 

tip theo dra trên nh&ng diu khoin và diu kiin thoii thun vâi Hi dng quán trj. Cong ty phil 

chuAn bj và gCri báo cáo tài chInh näm cho cOng ty kim toán dc lp sau khi kt thüc nim tii 

chInh. 

2. Cong ty sa phii chun bj và gui báo cáo tài chInh hang nim Cho cong ty kim toán 

dc J Ap sau khi kt thüc nim tài chInh. 

3. CA  ty kim toán dc 1p kim tra, xác nhn và báo cáo vd báo cáo tài chInh hing 

nim cho bi& các khoin thu chi cüa CA  ty, lp báo cáo kim to án và trInh báo cáo do cho Hi 

dng quin trj trong vông hal (02) thing k tir ngày kt thOc niim tài chInh. Các nhân viên cUa 

cong ty kim toán dc 

 
JAp thrc hin vic kim toán cho Cong ty phii duçrc U 	Chirng' ban 	khoán 

Nhà nithc chip thun. 

4. Mt bàn sao cUa báo cáo kim toán sê phái duqc gCri dInh kern vâi mi bàn bio cáo 

ktom hang niim cUa Cong ty. 

5. Kim toán viên dc lp thrc hin 
Vi  kirn toán Cong ty sê di.rçc phép tharn dg mci 

cuc hp Dti hi dng c dOng và duçrc quyn nhn các thông báo vii các thông tin khác lien 

quan den Dii hi dng c dOng ma ac c dOng diiçic quyn nhn và drçic phát biu kin tai 

di hi v các vAn d có lien quan dn kim toán. 

XVI. CON DAU 

Diu 54: Con dAu 

1. Hi dng Quin trj quy& dlnh  v s luçmg, hInh thirc và ni dung con dAu cCia Cong 

ty. Cong ty có trách nhim thong báo mu con dAu v6i co quan dang k kinh doanh và con dAu 

duqc khc theo quy djnh cüa 1ut pháp. 
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2. Hi dng quán trj, Tng giám dc sit dung vâ quán 1 con du theo quy djnh cüa pháp 

1ut hin hành. 

XVII. CHAM D1TT HOAT DQNG VA THANH L 

Diu 55: Chm düt hot dng 

1. Cong ty Co thel bi giái the" hoc chm dtrt hoat dng trong nh&ng tnrYng hqp sau: 

a. Khi k& thüc th?ii han  hoat dng cüa Cong ty, ke^ ca sau khi dâ gia han; 

b. Toà an tuyên  b CA 
 ng ty phá san theo quy djnh cüa pháp 1ut hin hânh; 

c. Giái the tnrc th?yi hn theo quyt djnh cüa Dti hi dông Codông. 

d. Các tnr?Yng hçip khác do pháp 1ut quy djnh. 

2. Vic giái  the^ Cong ty tnrâc thii han  (ke^ Ca thOri han  dä gia han)  do  Dai  hi dng c 

dông quyt djnh, Hi dng quán trj thrc hin. Quyt djnh giái th nay phãi thông báo hay xin 

chap thun cüa ci quan có thm quyn (nu bt buc) theo quy djnh. 

Diu 56: Thanh 1 

1. Ti thiu sáu (06) tháng tri.thc khi kt thüc thyi han  hoat dng ccia Cong ty hoc sau 

khi co' mt quyt djnh giái the^ Cong ty, Hi dng quán trj phãi thành lp Ban thanh l gm ba 

(03) thành Vi  en. Hai (02) thành viên do Dai  hi dng c dong chi djnh và mt (01) thành viên do 

Hi dng quán trj chi djnh tir 
Mt  cong ty kim toán dc lap.  Ban thanh 1 sê chuAn bj cac quy 

ch hoat dng cüa mInh. Các thành viên cüa Ban thanh l co' the" duçic hra chçn trong s6 nhân 

viên Cong ty hoc chuyên gia dc lip. Tt cá các chi phi lien quan den thanh 1 se duqc Cong ty 

iru tiên thanh toán trixâc các khoán nçi khác cüa Cong ty. 

2. Ban thanh 1 co'trách nhim báo cáo Cho ca quan dang k kinh doanh v ngây thành 
J A 	 a A 	

y 4p và ngày bt du hoat dng. K tr thii dim do, Ban thanh 1sê thay mt Cong ty 	trong tAt ca 
các cong vic lien quan den thanh 1? Cong ty trixc Toà an và các ccr quan hành chInh. 

3. Tin thu dwc Ur vic thanh 1 së di.rçic thanh toán theo thCr tr sau: 

a. Các chi phi thanh l; 

b. Các khoán nor lixang, trcr cap thôi vi c, báo him xâ ho^i vâ các quyn lçii khác cUa 

ngu?i lao dng theo thoá uóc lao dng tp the và hçip dng lao dng dâ k9 k&; 

c. Nçithu; 

d. Các khoán nor khác cUa Cong ty; 

TY 
AAN 
TAI 

4 HAl 
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S dix con Ii sau khi dà thanh toán tat ca các khoàn nçi tir miic (a) den (d) trên day sê dixçic phân 

chia Cho các cO^ dông. Các cô  phn ixu däi se-  txu tiên thanh toán tri.râc. 

XVIII. GIAI QUYET TRANH CHAP NQI BO 

Diu 57: Giãi quyt tranh chAp ni b 

1. Trithng hçip phát sinh tranh chAp hay khiu ni có lien quan tài hot dng cüa Cong 

ty hay tài quyn cUa các c dông  phát sinh tr Diu l hay tr bAt ctr quyn hoc nghia v11 do Lut 

Doanh nghip hay các lut khác hoc các quy djnh hành chInh quy djnh, gifla: 

a. C dong v1i Cong ty; hoc 

b. C dông vâi Hi dng quán trj, Tng giám dchay ngl.nii diu hành khác; 

Các ben lien quan se-  co^gang giái quyt tranh chap do thông qua thixng lixcrng và hoà 

giái. Tth tri.ring hqp tranh chAp lien quan tâi Hi dng quán trj hay Ch' tjch Hi dng quán trj, 

Chu'tjch Hôi dng quán trj s chU trI vic giái quyt tranh chap và se yêu  cAu tirng ben trInh bay 

các yêu t thirc tiên lien quan den tranh chap trong Ong 10 ngày lam 

 
Vi kê tr ngày 	tranh chap 

	

phát sinh. Truing hçip tranh chAp lien quan tâi Hi dng quán trj hay Chu' tjch Hi dng quán trj, 	
) 

	

bat ci'r ben nào cüng có the' yêu cu chi djnh Mt  chuyen gia dc Ip de^ hành dng vâi tix cách la' 	,/ 

tr9ng tài Cho qua trInh giài quyt tranh chap. 

2. Trix&ng hqp không dt dixçic quyt djnh hoà giái trong Ong sáu (06) tuAn tr khi bt 

dAu qua trInh hod' giái hoc nu quyt djnh cüa trung gian hod giãi không duçc các ben chAp 

nhn, bAt ctr ben nào cüng có the dixa tranh chap do ra Tr9ng tài kinh th hoc Toà an kinh té. 

3. Các ben sê tr chju chi phi cüa mInh có lien quan ti thU tiic thixcing h.rçmg và hoà giái. 

Các chi phi cUa Toà an sê do Toà phán quyt ben nào phái chju. 

XIX. BO  SUNG VA SIA oOi DIEU LE 

Diu 58: B sung và sfra di Diu I 

1. Vic b sung, sCra di Diu i nay phài duçic D?i  hi dng c dong xem xét quyét 

djnh. 

2. Trong trumg hqp có nhüng quy djnh cCia pháp Iut có lien quan den hoat dng cUa 

Cong ty chixa duqc d cp trong bàn Diu l nay hoc trong trung hçp CO nhUng quy djnh mOi 

cUa pháp lut khác vâi nhUng diu khoán trong Diu le^ nay thI nhng quy djnh cUa pháp 1ut do 

di.rcmg nhiên di.rçic áp ding và diu chinh hoat dng cUa Cong ty. 

XX. NGAY HIIU LIC 
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Diu 59: Ngày hiu Iiyc 

1. Bàn diu le^ nay gm 20 chumg 59 diu, &rçlc Di hi dng ci dông Cong ty nhAt trI 

thông qua ngày 24 tháng 03 näm 2018, sCra dM, b sung ngày 06 tháng 06 näm 2020 tai Hái 

Phông và cüng chip thun hiu hrc toàn van cüa Diu 1 nay. 

2. Diu l duçic lp thành 10 bàn, có giá trj nhix nhau, trong do: 

a. 01 bàn np tai PhOng cong chirng Nhà nixOc cia dja phixcing. 

b. 05 bàn dang k ti cci quan chInh quyn theo quy djnh cUa U ban nhân dan Tinh, Thãnh 

ph6. 

c. 02 bàn km trcr tai VAn phOng Cong ty, 01 bàn gcri UBCKNN, 01 bàn giri Sâ giao djch 

chtrng khoán thành ph H Chi Minh. 

3. Diu i nay la' 	nht và chmnh thCrc cüa Cong ty 

4. Các bàn sao hoc trIch hic Diu l Cong ty phAi có chrr k cüa Chu' tjch Hi dng quàn trj 

hoc t6i thiu mt phAn hai tong s thành viên Hi dng quAn trj mOi có giá trj. 

Chfr k cüa ngirôi dti din theo pháp 1ut cüa Cong ty 

C 	 01 

CONG TY 0S 

Co PHA 
* 	VNTA 

DAPHUONG 

	

nUYEN 	: 

~PHEPI 12 Vit Anh 
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