


cONG TY co PHAN sAr coN u6a xa
275C Pham Ngi L6o, Q. l, TP. H6 Chi Minh

EKKD: 0300481625 do Sd KH&DT TP.HCM c6p ngdy 0410112005

Qsite: http://www.saigonhoaxa.corn.vn

CHTIONG TniNTT NGHI STI

ONG CO DONG THTIONG NITN NAM 2019

NG TY CO PHAN SAI CON HOA XA
Thoi gian: 8tr30-tht s6u (c6 ngdy), ngdy 28 thdng 6 ndm 2019 .

Dia tli6m: Kh6ch san Liberty SaiGon Parkview, 265 PhAmNgfr L5o, Q.1, TP.H6 Chi
Minh
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Thli gian NQi dung

8.00-8:30 EEng lcj'danh s6ch c6 tl6ng (CD)

8:30-8:40 DiSn vdn khai m4c Dai hQi

86o c6o ki6m tra tu c6ch CD

Gi6i thi6u Chri tga

8:40-9:20 Chi dinh Thu kf
E€ ngh! th6ng qua Ban ki6m phi6u

EC nghi th6ng qua Chuong trinh nghi sU

EC nghi th6ng qua Quy ch6 Hm viQc tai Dai hQi

9:20-9:40 86o crio cria T6ng gi6m d6c (TGD)

86o c6o ho4t d6ng cria HQi tl6ng qu6n tri @DQT)

9:40-10:00 86o c6o ho4t dQng cia Ban ki6m so6t (BKS)

10:00-10:20 Th6ng brio vC danh s6ch ngudi c6 1i6n quan vd lqi ich 1i6n quan cria

Cdng ty

l0:20-10:40 B6o c6o tdi chinh ndm 2018 tI6 ki6m to6n

11:15-12:00 Td trinh v6 cdc nQi dung sau:

Stia d6i Di6u lQ

KOt qud hopt ddng SXKD ndm 2018

Brio cdo cua TGD

B5o c6o hopt tl6ng cria HEQT

86o c6o hoat dQng cria BKS

86o crio tdi chinh n6m 2018 dd duoc ki6m to6n

Kti ho4ch ndm20l9

PhAn ph6i loi nhudn ndm 201 8



Thtri gian NQi dung

Lucrng, thir lao cria HDQT vd BKS ndm20l9

Phd chu6n c6ng ty ki6m to6n b6o c6o tdi chinh cho ndm 2019

MiSn nhiQm thdnh vi6n HDQT vd biu b6 sung thdnh viOn HEQT

MiSn nhiQm thdnh vi6n BKS vd bAu b6 sung thdnh vi€n BKS

12:00 - 12:30 ThAo lufn vd bi€u quyt5t th6rg qua c6c To trinh/nQi dung trong To
trinh

12:30-13:00 Nghi gidi lao

13:00 - 13: l5 C6ng b6 k6t qui bi6u quy6t

13:15 - 14:30 Bdu cu

14:30 - 15:15 Trinh bdy Nghi quy6t DHDCD vd bi6u quy6t th6ng qua

15:15 - l6:55 Trinh bdy Bi6n bin cuQc hgp vd bi6u quy6t th6rg quu

16:55 - 17:00 Bti m4c



cONG TY c0 PHAN sAr coN HoAxA
275C Pham Ngfr Leo, Q.l, TP. H6 Chi Minh
s6 DI(-I<D: 0300481625 do S& I(H&DT TP.HCM c6p ngdy 04/0112005
Website: http://www.saigonhoaxa.com.vn

TP. HO Chi Minh, ngdy 28 thdng 6 ndm 2019

QUY CH6 LAM VIEC
DAr HQr EoNG C0 OoNC rHrrONG NrnN N.i.M 201e

cONG TY co PHAN sAr coN HOA xA

CuQc hqp Dai h$i d6ng c6 d6ng (DHDCE) lhunng ni6n ndm 2019 cria C6ng
ty C6 phAn Sdi Gdn H6a xa (C6ng ty) duoc ti6n hdnh vdo ngity 281612019. D6
d6m b6o cho cu6c hgp thdnh c6ng, thing c6c thri tUc vd hiQu qu6 cao, HQi d6ng
qudn trf (HEQT) C6ng ty xin trinh nhtng nguy6n tfc ldm viQc co bin ctra cuQc
hqp EHECD nhu sau:

I. CAN CI/PUAP rV
- Cdn cu vdo LuQt Doanh nghiCp s6 e9tZOrutqHl3 dugc Qu6c hQi nu6c

CHXHCN Viet Nam th6ng qua ngdy 26ltU20t4;
- Cin cri vdo Di6u lQ cira C6ng ty C6 phAn Sdi Gdn H6a xa;

- CIn cf vdo Quy ch6 n6i bQ vC qu6n tri C6ng fy.

II. QUYEN VA NI{IEM VU CUA DHDCE

1. BAu Ban ki6m phi6u (BKP).

2. Chuong trinh nghi su cira cu6c hop EHDCD.

3. Quy chi5 ldrn vi6c tai cuQc hop EHECD.

4.86o c6o cta T6ng gi6m d6c.

5. 86o c6o ho4t d6ng cria HEQT.

6. 86o c6o hoat dQng cira BKS.

7. Sua d6i Didu l€.

8. K5t qud SXKD nim 2018.

9. K6 ho4ch ndm2019.

10. 86o c6o tdi chinh ndm 2018 dd ki6m to6n.

11. PhAn pnOi toi nhudn ndm 2018.

12. Phu<rng 6n ti6n lu<rng, thi lao cira HEQT vd BKS tdm2079.

13. Phe chuAn c6ng ty ki€m to6n b6o cdo tdi chinh cho ndm 2019.



quy6t cta CE vd.phi6u bi6u quyrSt cria CE riy quy6n (n6u ngudi du hsp tr.uc tii5p
dugc CD riy quy6n);

- Ddng kf dy hep v6i Ban ki6m tra tu c6ch CD dy hgp @KT);
- An m4c lich sg;

- Vi€c ghi 6m, ghi hinh Eai hQi phdi ilugc th6ng b6o c6ng khai ngay tt dAu
khi vdo cuQc hgp vd ph6i cluo. c sg d6ng j'cria Chri tga cuQc hpp;

- Nghi6m tlc.chip hdnh Quy ch6 ndy, Chuong trinh nghi sU, sq <li6u khirin
cria Chri tga vd k6t qu6 ldm vi6c t4i Eei lLQi.

4. Quydn cria nguoi triQu tgp

Nguoi tri6u tQp hSp DHECD c6 quy6n y6u cAu co quan c6 thAm quy6n duy tri
trflt t.u cuQc hop; truc xuAt nhflng nguoi kh6ng tu6n thi quy6n diAu hdnh cria
Chri toa, cO i, gay r6i tr6t tr;, lgen cai ti6n tri6n-binh thuongtta cuQc hgp hodc
kh-6ng tudn thri c6c y€u cdu ve n6m tra an ninh ra kh6i cuoc hqp vd hiQu llrc c6c
bi6u quy6t t4i cuQc hgp tl6 kh6ng bi 6nh huong.

5. Quyiin vh nghia vg cfra Chri tga

-, CuQc hop DHDCD sE do Chri tich HDeT ldm Chri tga, c6 chuc ndng didu
khi6n cuQc hgp theo Chucmg trinh nghi sy, c6c quy dinh dE duoc DHDCE th6ng
qua.

- Chri tga c6 quyin kh6ng trd lcri ho4c chi ghi nhpn c6c j.ki6n d6ng g6p cta
CD n€u c6c n6i dung d6ng g6p, ki6n nghi ndm ngodi n6i dung xin j, ki6n
EHDCD.

- C6 quyAn hodn, t;rrr dung cuQc hop trong cdc trudng hqp: Kh6ng dri s6
nguoi dq hop theo tj. 1€ quy dinh; c6 dir s6 nguoi nhung trong qu6 trinh diSn ra
cuQc hgp c6 ngudi hoic nh6m ngud.i dy hgp ho4c ngudi b6n ngodi c6 hdnh vi
ngdn tro, gdy r6i trflt tu, c6 nguy co ldm cuQc hgp kh6ng dugc ti6n hanh nghiCm
tric, hqp ph6p theo Chuong trinh nghi sU, euy cht5 ldm vi6c, ... d6 dugc th6ng
qua vd c6c truong hqp kh6c quy dinh tai khodn 8 Di€,t 142 LuQt Doanh nghi6p.

6. BKT

- BKT g6m m6t truong ban vdL c6c thdnh vi6n. BKT ph6i c6 it nh6t mQt
thdnh vi6n cira BKS duong nhi6m. Trucrng h-o. p vi c6c lli do kh6ch quan md
kh6ng c6 it nh6t mQt thdnh vi6n BKS duong nhlgm ttram gia thi C6ng ty cir
ngudi kh6c thay th6.

- Nhipm vq cta BKT:

. tii5p nh6n Th6ng b6o moi hgp cta CE |rodc Gidy iry quy€n,
CMNDiCCCD/H6 chi6u, c6c tdi.li6u li€n quan khdc ... cria ngudi tham du pai
hQi dC ki6m tra tinh hop 16 vd A6i cnl6u vdi danh srich CD c6 quy6n du hop vd
ti6n hdnh d5ng k!,dU hSp;
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. Ph6t cho CE vd ngudi dugc CD riy quy€n tham du cuQc hgp EHECE tdi
1i6u,. Thd bi6u quy€t, Phitiu bi6u quytit ltrong trudng hqp phiti c6p-lqiphii5u bi6u
quy6t);

.,Tryqg t qp nguoi d6n,tham dU hSp kh6ng c6 dri tu c6ch tham du thi c6
quy6n tu ch6i cho vdo, tu ch6i cdp tdi li€u;

. LQp vd b6o c6o DHDCD k6t qui ki6m tra tu c6ch CD tham dg hgp tru6c
khi khai.mac cuQc hgp vd rru6c m6i tin bi6u quyi5t hoac biu cri n6u c6 is thay
ddi v€ s6 CE ddng kj,tham du.

7. Thu ky cu6c hgp

- NhAn sy Thu kj'do Chri toa chi dinh, g6m 01 ngudi;

- Tr6ch nhiQm cria Thu kjr cuQc hgp:

. Gni chgp trinh t.u diSn bi6n cu6c hop, t6mtitj ki6n d6ng g6p cria CD, Cht
toa trong su6t qu6 trinh di6n ra D4i hQi;

. Lflp Bi6n b6n cuQc hop DHECD vd trinh bdy dg th6o Bi6n ben dC DHDCE
th6ng qua;

r ThUc hi6n c6c c6ng vi6c kh6c theo su phdn c6ng cria Chri tga.

8. BKP X
a. Trcdch cfia BKP: X
- BKP do Chri tqa de cu vd dusc Dai h6i th6ng qua; Ii-- Vi6c bi6u quyt5t th6ng qua BKP do Chri toa cu ngudi dimg ra ki6m phi6u XAI

vd th6ng b6o k6t qud v6i Chri toa. e
b. Nhipm vqt cita BKP:

- BKP t6 chric ki6m Thd bi€u quy6t, phi6u bi6u qrry6t .6" vAn d6 ffong cu6c
hop DHDCD, tru bi€u quy6t uC viQc th6ng qua BIG-(bhri tga s6 chi dinh thdnh
vi6n kiem th6.bieu quy€t th6ng qua BKP). D6ng thoi, BKp ph6i 16p bien b6n v6
vi6c ki6rn phi€u d6.

- Ph6t phi6u b6u cri, t6 chirc ki6m phi6u vd lQp bi6n b6n ki6m phi6u bAu cri.

- Chri tga iry quy6n BKP c6ng bO kt5t qua ki6m phi6u t4i cuQc hgp.

ry. CAC QUY DINH TIEN HANH CUQC HQP DHDCE
1. Di6u kiQn ti6n hhnh cuQc hop DHECD

. CuQc hgp DHECD duqc ti€n hdnh khi c6 s6 CE dU hSp dAi diQn itnhet 65oh
t6ng s6 c6 phAn c6 quy6n bi6u quy6t. Jruong hgp s5 GD-ddng kf tharn du hsp
DHDCD chua dai diQn dri cho 65Yo t6ng s6 c6 ph6n c6 quydn bi6u quy6t theo
danh s6ch CD c6 quy6n dq hSp EHDCb thi cuQc hop duoc coi nhu ihua drl
di6u kien de tien hdnh. Trong trucrng hqp ndy, vi€c triQu t4p vd ti6n hdnh cu6c
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hop lAn 2 sE dugc ti6n hdnh theo quy dinh cira Ei6u l0 C6ng ty vd Lu@t Doanh
nghipp.

2. Cdng cg thgc hign bi6u quy6t

a. Thd bi6u qayit lphdt sau khi itdng k! dV hpp)
_t:r.,i ,i. r ,, _:.,^- I he biAu quy€t dwoc ditng d€ th6ng qua cdc vdn d€ sau ddy theo di€n bi€n

da Dai hQi:

+ Nh6n sg BKP;

+ Chucrng trinh nghi sg;

+ Quy chi5 ldm viQc;

+ Danh s6ch img vi6n BKS;

+ Nghi quyt5t oHoco;
+ Bi6n b6n hgp DHECD;

+ Cdc vln dA ph6t sinh ngay tpi cuQc hgp.

- Hinh thuc Thd bidu quy€t:

+ C6 d6ng d6u treo (ben g6c) cria C6ng ty;
+ Md s6 bi6u quy6t;

+ T6n CE;

+ 56 c6 phAn sd hfiu;

+ NOi dung cAn bi6u quy6t;

+ Cic 6 Ai5 tne nien j'ki€n bi6u quyt5t ita,, thdnh, kh6ng t6n thdnh, kh6ng c6 jr
ki6n);

+ PhAn ky t6n cria CE/ngudi duoc CD riy quy6n.

b. PhiAry bidu quyet (thuQc Tdi lipu grti kim cing vdi Th\ng bdo mdi hqp dA
CD cti th€ gfii Phidu biAu qoy& aAoiuQc h1p thbng qua tltivi khbng di dry
hgp tr4tc tihp ho{c vi khilng rty qayin dry hgp)

- Phi6u bi6u quy6t duoc ding A6 tnOng qua c6c n6i dung kh6c cdn lai ctra
cuQc hop (tru cric v6n dC dE duoc biCu quy6i bing Th6 bieu quy6t n6u trOn vd
Phi5u bAu cri).

- Hinh thirc Phir5u bi€u quyi5t:

+ C6 d6ng d5u treo (b6n g0c) cria C6ng ty;
+ ME s5 bi€u quy6t;

+ TCn CE;

+ 56 c6 phAn sd htu;
+ N6i dung cAn bitiu quy6t;
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+ C6c 6 e6tn6 nien j, kii5n bi6u quy6t quytit (t6n thdnh, kh6ng t6n thdnh,
kh6ng c6 f ki6n);

+ PhAn kj,t6n cta CD/nguoi dugc CE riy quy6n.

3. Bi6u quy6t ttr6ng qua cic v6n tld

- EHDCE th6o luQn vd biOu quyt5t theo tung v6n d€ trong nQi dung Chuong
trinh nghi sU.

- Th6 bi,5u quytlt sC dugc ph6t cho tirng CDlngudi du-o. c CE iry quydn tham
dU lruc ti6p tAi cuQc hgp vdo ngdy t6 chric EHECE. CD/ngudi'ducrc CD iry
quy6n lga chon j' ki6n bi6u quyel rrao tni kj, t6n vdo 6 tuong ring.,Trucrng hqp
CD/nguoi dugc CD riy quy6n tai cuQc hgp thay d6i i ki6n bi€u quy6t thi
CD/ngudi dugc CE iry quy6n g4ch ch6o vdo 6 d6 tci, rdi tci 14i vdo 6 kh6c.

- Phi6u bi.eu quyt5t sE dugc gui cho ttng CE kdm theo Thu mdi hqp EHDCE
hodc dusc c6p lpi t4i EHDCE (cd d6ng diiu "prutfU CAp L4l").'CDlngudi
dugc CD iry quy6n lpa chgn ! ki6n bi6u quyi5t ndo thi kj.t6n vdo 6 tucrng img.
Trucrng hqp CE/nguoi du.Oc CD iry quy6n thay aOi y tcitin bi6u quy6t thi
CD/nguoi dugc CD riy quy6n g4ch ch6o vdo 6 d6 ki, r6i ki lpi vdo 6 kh5c.

. - CE/ngudi dugc CE riy quy6n sE thgc hiQn bAu cri theo quy dinh tAi ThC le
bdu cu sau khi d6 dugc EHDCE th6ng qua.

- C6c CD/ngudi duoc CD riy quy6n tham dg tryc ti6p hgp DHDCE b6 phi6u
tai cu6c hop.

- Cdc CE kh6ng tham du truc ti6p ctng nhu kh6ng riy quyAn cho ngudi
kh6c tham du thav thi c6 rh6 grii phi6u bi6u quy6r ve C6ng ly bing hinh rh0'ca-' r;---- -'--' -r-'J -- '- --__o 'J ----'o ------'
Bi€u quy6t tu xa; truong hgp thu d6n mu6n nhung cu6c hgp DHDCD chua k6t
thric BKP ph6i thr,rc hi6n viQc^ti6p nhfln ngay (sau khi du'qc Tru.nng ban d chac
chuy6n cho) vd lua vdo d6 ki6m d6m tai Dai hQi. Chir tga kh6ng c6 tr6ch nhiQm
dung Epi h6i d€ phgc vq c6ng t6c ndy va hiQu lgc cta 

"a" 
dqt Ui"eu quy6t aa ti6n

hdnh tru6c d6 sE kh6ng bi 6nh hu6ng. Thoi han cho viQc nhQn Phit5u bi6u quyt5t
tri'xa ld tt khi CD nhdn aluoc Th6ne b6o mdi hgp cho dtin tru6c khi cdc nQi
dung bi6u quy6t tai Dqi h6i da k6t rhfc theo Chuong trinh nghi sg dugc th6ng
qua. Trong trudng ho.p ndy, Phi6u bi6u quy6t ti xa (sau khi CE dd lqta chgn y,,: ,,; :.ki€tt bi€u quy€r) cing voi Th6ng b6o mdi hgp dugc b6 vdo mQt phong bi thu d6n
kin,,b6n ngodi ghi th6ng tin CE grii ften, dia chi) vit ddng chf,. "Phit5u bi6u
quy6t" vd. dugc gui v6 Truong ban t6 chuc Eai hOi cira C6ng ty bdng hinh thuc
Bitlu.quyt)t tu xa. Khi ki6m phi€u, Phi6u bi6u q.ry6t tt'*a se d.ug" d6ng d6u "BO
PHIEU TtI XA" dti ph6n tigt vOi c6c phi6u UiCu quy6t trqc ti6p t4i cuQc hqp vd
c6 giri tri nhu c6c phi6u bi6u quy5t truC tl6p tai cu6c irop.

^.(,- Dot vor c6c noi dung bi6u quy6t md DHDCD quyet dinh di6u chinh/b6
^ ,^ i. ..' .:. ." ' : . -.,

sung,/bi6u quyCt chi ti6t hcrn theo tirng v6n d€, Ban tO chuc sE ph6t Thd bi6u
quy6t.i6ng cho c6c nQi dung ndy d0 c6c CD/nguoi dugc CD riy quyen thlrc hiQn
bi€u quytSt vdo Th6 bi6u quy€i theo hudng ain c,.ia BKp. aa; nQi dung md
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EHECE quy6t dinh di6u chinh/biCu quy6t chi ti6t hon sE thay tht5 nQi dung
fucrng img tai Phi€u bi6u quy€t di giri kdm thu mdi hqp.

- Trong trudng hqp tai Eai hQi ph6t sinh c6c nQi dung bi6u quyt5t moi hodc
di6u chinh ho4c bi€u quy6t chi ti6ihcrn c6c nQi dung bi6u quyi5t tign hiru cira
Chgong trinh nghi sq thi c6c CD thqc hiQn quydn bi6u quy6t theo hinh thric b6
phitiu tir xa sE duoc xem khdng b6 phii5u t4i nQi dung d6. T)i le bi6u quyt5t sE

du-o. c tinh tren t6ng sd phi6u c6c CD tham dg Dai hQi.

- Ctic Thd/Phi1a bi6a qayit kh1ng ho.p tQ sd khing dwqc tinh ndu thuQc
mQt trong ctic trtcdng hqp sau:

'/ Kh6ng theo m6u do Ban t6 chric ph6t ra vd kh6ng phii ld bin gt5c c6 d6u

cta C6ng ty;

/ ThdlPhi}u bi r6ch, gqch, thy x6a, sua chta, tru trucmg hqp tnay dOi j. ki6n
bi6u quytit duoc quy tlinh d tr6n;

/ Tht:lPhi€u ghi them nhtng th6ng tin kh6c, th6m k!' hiQu, tru truong hgp
theo y6u cAu cira Chri tqa;

/ Thd/Phii5u bi6u quytit kh6ng th6 hiQn r5 rang j' ki5n cria CD/ngudi dugc
CD riy quyAn, kh6ng kf t6n j'ki6n ndo ho{c kj.t6n fu 2 y ki€ntrd 16n d6i v6i nQi

dung cdn 16y j, kicn; bi6u quy6t ndo md c6 vi ph4m n6u tr6n thi phAn bi6u quy6t

a6i vOi nQi dung d6 ld kh6ng hqp lQ;

r' Phit5u bi6u quy6t tri xa kh6ng gui v€ C6ng ty theo dirng quy dinh tqi Quy
ch6 ndy (d6i vdi trudng hq,p biCu quy6t Uang hinh thirc b6 phi6u tri xa).

- .ViQc bi6u quy6t AOi vOi tung nQi dung cin th6ng qua trong Th6, Phi6u bi6u
quy6t ia dQc 10p vdi nhau vd tinh hop lQ cr)a phAn bi6u quytit nQi dung ndy kh6ng
ldm 6nh hudng d6n tinh hqp lQ ctra c6c ndi dung bi6u quyt5t kh6c;

- Truons hqp CD dd ddng kj,tham dU EHDCE nhrmg vi lf do quan trgng
kh6ng th6 co mit den h6t chuong trinh DHDCD, CD d6 ph6i gui lai Th6/ Phi0u
bi6u quy6t dd biCu.quytit cilc vindd cAn 15y j, ki6n cho Trudng BKP tru6c khi ra
v6. NCu CE b6 v0 vd kh6ng giri lai Th6/ Phi0u bi6u quy6t, Phi6u bdu cu cho
,.*dlg 

?,o. 
-:1" 

ih:.CD. {6 i<h6ng b6 phi6u vd kh6ng thsc hiQn b6u cu d6i vdi
c6c vSrn dd cin l6y y ki6n. bAu cu.

- Ihdi gian bo phiriu dugc tinh tir ld1i Cht tga th6ng brio bit d6u b6 piii6u
cho,d6n khi kh6ng cdn CDlnguoi dugc CD ty quy6n ndo b6.phi6u vho thtng
phi6u ho4c sau 10 phirt te tir mi BKP th6ng b6o bd phitiu lin cu6i cung, tty
theo di6u kiQn ndo d6n tru6c.

- Truong hqp CD/nguoi dugc CD iry quy6n qu6n mang Phi6u bi6u quy6t
hoEc Phi6u bieu quyet kh6ng con nguy6n ven, CD/ngudi duo. c CD riy quy6n co
th6 liCn h0 v6'i Ban t6 chric ae tam thir tpc c6p lai . Phitiu bi6u quy€t m6i sE duo.'c

d6ng d6u "PHIEU CAp rAr'.
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- C6c nghi quy6t cta DHDCE dugc th6ng qua khi s6 phiriu bi6u quyt5t t6n
thdnh vC nQi dung tl6 d4t duoc t!'lQ quy dinh trong Luft Doanh nghiCp vd Ei6u
l0 C6ng ty.

4. Biu ct'

Phitiu bAu cri sE tluoc BKP ph6t cho CD/nguoi dugc CD riy quydn tai thdi
di6m bAu cri. CE/ngudi duqc CD riy quyOn satiuc nie, rd" .nir,.l, i"v Airr, tai
ThC l€ bdu cu sau khi dd dugc DHDCD th6ng qua.

5. Thio lufn vi phft bi6u y ki6n

- Chri tga di6u khi6n phAn th6o lu@n cria Dpi hQi theo Chucrng trinh nghi sU
tI6 tlugc th6ng qua;

- CE ho{c ngudi dugc CD ny quy6n ph6t bi6u j.kitin th6o lufln c6 th6 ghi
vdo m6u Phi€u g6p j'kitln do Ban t6 chric phdt, ho4c c6 the d?t ciu h6i tr.uc tiiSp
t4i cuQc hgp.

- Khi tham gia !'ki6n, CD ho{c nguoi clugc CE riy quy6n cAn n6i ngin gon
cu th€, 16 rdng (kh6ng qu6 05 phrit), tQp trung nhtng v6n dO co b6n c6 trong nQi
dung Chuong trinh nghi sg, kh6ng ldp lai v6i !.ki6n truoc do dd c6 nguoi ph6r
bi6u, tr6n tinh thdn trung thuc, kh6ch quan, x6y dlrng vd vi lgi ich chung cria
C6ng ty;

- Ni5u j, ki6n ph6t bi6u qu6 ddi, trung l6p, kA6ng nim trong khu6n kh6 n6i
dung cria Chuong trinh nghi sU ... thi Chri tga c6 quy€n y6u cAu ngtng hodc chri
dQng cho thay th6 bing c6c j, ki6n kh6c hodc cira Cp n a.;

- 
. 
Nhtng vAn dO mang tinh tranh luf,n, chdt v6n cira CE/nguoi dugc CD riy

quyen phdi nim trong khu6n kh6 cria Chuong trinh nghi sy dE dugc th6ng qua
vd n6u ngodi pham vi ndy thi Chri tga c6 quydn chuy6n j, ki6n cho CD/nguoi
dugc CD iry quy6n kh6c, cho ngung tranh luan noac kh6ng c6 tr6ch nhi6m phdi
trd loi.

6. Bi6n bin hgp DHECD

- NQi dung tai cu6c hop EHDCE ph6i duoc thu kjz Eai hQi ghi t6m tEt vdo
bi6n b6n theo quy dinh crja LuAt Doanh nghiQp;

- Bi€n b6n hqp EHDCD ph6i dugc dgc vd th6ng qua tru6c khi bC mac Eai
h0i.

7. Nghi quy6t OuoCo
Nghi quyt5t DHECD duoc cdn cf vdo:

- NQi dung trong c5c 86o ciio, Td trinh di dugc th6lg qua theo c6c t1i lQ quy
dinh tai Luit Doanh nghiOp vd Di6u 16 C6ng ty;

,.4. ,,.: r .- Ket qua bi6u quydt, bdu cu.
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V. HIEU LI/C TIII HANH

Quy ch6 ndy c6 hiQu luc ngay sau khi dugc DHDCD bitiu quytit th6ng qua t4i
cuQc ho.p EHDCE thulng ni€n ndm 2019.

Quy ch6 ndy c6 thd sira tl6i lpi tung thdi di6m tr6n co s& dC xu6t cta Chri toa
Eai h6i vd ph6i dugc DHDCD bi6u quytit th6ng qua.

Noi nhQn:
- HDQT, BKS;
. CE;
- Luu: VP HDQT.

TM. IIQI DONG QUAN TRI

'il
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cONG rY cO pHAN sAr GoN H6A xA
275C Pham Ngn Lao, e. t, Tp. Hd Cni Utntr
56 DKKD: 0300481625 do Sd KH&DT Tp.HCM c6p ngity 04t012005
Website: http://www.saigonhoaxa.com.vn

TP.HO Chi Minh, ngdy 28 thdng 6 ndm 2019

BAo CAo CUA T6NG GIAM E6C

1. Ddnh gi6 tinh hinh ho4t ilQng

. 
Ndm 2018 ld ndm dat doanh thu th6p nh6t trong vdng 13 nim k6 tir khi c6

phAn h6a vi kh6ng d4t ki5 ho4ch da ra. Doanh thu cria c6ng ry phu thuQc phan
lon vdo doanh thu tir linh vgc kinh doanh lhuong mai. N6m vira qua, do c6ng ty
TNHH MTV Thu6c 16 Sdi Gdn thay d6i vd chinh s6ch phdn ptroi va cit giam sin
lugng phan prroi aoi v6i c6ng ty, d6n tcri doanh tnu vA tintr doanh thu6c 16 sut
gi6m manh, lem anh hu0ng t6i doanh thu toan C6ng ty.

Do sut girim manh vA doanh thu, n6n loi nhufn tru6c thu6 vd sau thui5 d6u
gi6m so vdi cing kj,ndm tru6c vd khOng dpt k6 hoach dd ra.

2.Kltquh SXKD 2018

STT Chi ti6u KO hoach K6t qu6
1 Doanh thu 240.000.000.000d 201.822.660.537d
2 Lgi nhuQn tru6c thu6 2.250.000.000d 1 .964.881 .847d
J Loi nhu6n sau thu6 1.800.000.000d 1.487.530.274d

3. Ph6n tich ho4t clQng s6n xu6t kinh doanh nim 2018

a. Kinh doanh thaong mqti (Phdn phdi sitn phdnt thuilc ld)

Doanh thu thuong mai li6n ti6p trong nhi6u nam chi6m tj' trong chinh trong
doanh thu todn c6ng ty vdi duy nh6t m6t m6t hang kinh doanh ld thu6c Li di5u

"lsAn xuat trong nu6c, thuong hi6u COTAB vd ERA theo hinh thilc bao ti6u v6i
C6ng ty TNHH MTV Thu6c 16 Sdi Gon va gi6y phdp do 86 C6ng thuong truc..^ r .ti€p cAp vdr quan Iy. Ld mdt hdng kh6ng thu6c di6n duoc khuy6n khich s6n xu6t
vd ti6u thu l4i bi qu6n ly, diAu ti6t chAt cta co quan qu6n 1f nhdL nu6c, thQm chi
th6ng qua luft theo ti6u chi hqn ch6 cd s6n xu6t l5n ti6u thp. Sq t6c d6ng d6n

. .^, ,.1 ', -i -A. .,lnuc dot blen tu co quan quan l1i den d6i t6c cung c6p trong nam 2018 dd thr;.c
sr,r ldm hoat dQng kinh doanh thuotg mai cria c6ng ty chao d6o. Doanh thu tpt

' ' .:gidrn s6u, kdo theo nhi€u hC luy: kinh doanh tohn c6ng ty b6t 6n, lao dQng gi6m,
tAm ly nguoi lao dQng n6i chung b5t an, loi nhu6n gi6m. Tir ch6 ld mfri nhon,
v6i thuc tr4ng kinh doanh 2018, thuong mai da tr6 thdnh n6i 1o vd didu ti€p theo, ';,co th€ du do6n truoc: se ket thilc vai trd trong 1 tuong lai gAn.



b. Kinh doanh ltru nil
Hign COng ty dang khai th6c m6ng kinh doanh luu tri tqi 6 kh6ch s4n tir du ti6u
chuAn dtin 2 sao, trong d6 2 khirch s4n dpt tiOu chuAn 2 sao phdn U5 tpi fe. UO
Chi Minh tr6n nhiing truc dudng dic d!a, ld K! Ddng vir Hulnh Thtc Kh6ng,
song do it dugc dAu tu nAng c6p theo y6u cAu ngdy cdng cao cira kh6ch n6n c6ng
s.r6t bu6ng phdng duong nhu kh6ng duoc c6i thi6n. Trong s5 4 dcrn vi kinh
doanh luu tru trCn dia bdn thdnh ph6 HO Chi Minh thi Kh6ch spn Ga Sdi Gdn
tit5p tuc duy tri kiSt qu6 tiit, 6n dinh. DAy cfing ld don vi hi6m hoi thulng xuy6n
duy tu, sria chta d6 duy tri ch6t lugng vri ndng luc kinh doanh. Hai d<rr vi cdn
l4i tr6n tuy5n: Kh6ch s4n Eudng sit Oa t4t c6 d6u hiQu kh0i sic, sau nhiAu ndm
don vi d6 gAn nhu cit 15 vdo mira th6p di6m T9-Tl 1. Kh6ch sqn Cd Nri gAn nhu
chinh thric ch6m dut lu-o. ng kh6ch hang thu0 bao (c6c chuy6n gia Trung Qu5c),
quay l4i vdi d6i tuqng khdch vSng lai n6n c6ng su6t phdng th6p vd doanh thu chi
chi6m t;i, trqng nh6 trong co c5u doanh thu cria don vi.

c. Cho thu€ tdi sdn

C6ng ty c6 6 kh6i tdi s6n cho thu6 g6m 2 kh6i tAi EdLqt,2l&6i tai Nha Trang,
cung 2 phAn kh6i tdi sdn tai TP.HCM. EAy ld 1o4i hinh kinh doanh hiQu qu6 khi
mang I4i ngu6n thu tuong d6i 6n d!nh.

Trong b6i c6nh kinh doanh thucmg m4i dang trOi tnoai trdLo thi viQc dAy m4nh
cho thu6 tdi san tr6n d6t theo hu6ng tim ki6m d6i tric tiAm nlng ld .6t 

"in 
tt i6t.

d. VQn tai hdng h6a

TruyAn th6ng vQn tii cta C6ng ty ld v4n t6i hdng bing ducrng s8t v6i phuong

thri'c tir kho d6n kho vd tir nhd t6'i nhe. Chinh tuy5n: Sr1 dgng dich vu vAn chuy6n
,, ,J

hang h6a bdng tdu cua ngdnh dudng sdt con tri ga d6n kho vd nguoc lqi su dpng

phuong tiQn trung chuy6n - xe t6i nhg. VO nghiQp vq, hinh thirc vfln t6i ndy dd

thdnh nt5p vir trd thdnh thuong hiQu cria C6ng ty nhidu ndm qua. Tuy nhi6n, ndm

2018 g4p nhi6u Lh6 khdn do 6p lqc c4nh tranh. Su diAu chinh tdng cu6c cria

ngdnh duong sit, d{c biQt trong ndrn 20 1 8 li€n tqc xhy ra c6c sq c6 nghi0m trgng
v6i tdu hdng n6n 6nh hu&ng nhiAu tdi kt5 hopch kinh doanh cria don { 16n tArn lf
kh6ch hdng. Tuy nhi6n, ho4t dQng kinh doanh ndy dang dugc nhin nh{n nhi€u
". , r : ,.^

r"Lii ro, b6t 6n, hiQu qu6 th6p vd phric tap lrong qudrn lli.

e. Kinh doanh dn u6ng

Do d4c thir lo4i hinh kinh doanh ndy, n6n 2018, todn C6ng ty chi cdn 2 dcm vi

tryc titSp kinh doanh dn u6ng gi6i kh6t: Kh6ch s4n Cd N{ vd Trung tdm Dich vU

vd Thuong m4i Binh TriQu. Kh6ch s4n Cd N5 v6i 2 nhd hdng, c6 vi tri dgp, thuc

dcrn phong phfi, da dang..., nhAn vi6n c6 ngh6 n6n duo.c nhi6u c6ng ty lt hdnh

chgn ldm di6m dtrng cho c6c tour du lich vA Nam Trung bQ: Khrinh Hda, Ninh

Thufln. Thcri di6m cu6i tuAn, ngdy 16, hd... khrich s4n thudng phirc vg htlt c6ng
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su6t. Ee nhidu nbm, Kh6ch san Cd N6 tao dugc thucmg hiQu ri0ng c6 uy tin, tlSc
biQt ld vi dich vp 6n u5ng. Nhftng ndm gdn d6y, Nhd hdng Cd N6 cdn thu hrit
th6m 1 luong l6n d6i tuqng ti6m ndng - kh6ch Nga vd kh6ch Trung Qu6c.
Doanh thu kinh doanh dich vq dn u6ng chitim tj, trgng chinh trong doanh thu cria
don vi. Trung t6m Dich vq vd Thucrng m4i Binh TriQu kinh doanh dich vg gi6i
kh6t kdm dn u5ng thuAn triy - di6m tAm vd 5n trua binh d6n: HiQn 2018 v6n loay
hoay v6i bdi to6n thua 15 vd vlng kh6ch, dimg tru6c nguy co t4m ngung do mQt
thoi gian dai kinh doanh kh6ng hiQu qu6, chi phi cao, lao dQng thi6u 6n dinh, c<r

so vat cnat xuong cap.

e. Kinh doanh dich vqt

HiQn C6ng ty vdn duy tri lopi hinh kinh doanh dich vq truy0n thiing - massage
sau khi ch6m dut kinh doanh dich vu Karaoke.

4. Cdngtric tl6u tu x6y dr;ng c0 bin

Do h4n cht5 v6 v5n, n6n ndm 2018 kh6ng c6 c6ng trinh dAu tu l6n. MAi hoat
dQng dAu tu xdy dgng co ban tQp trung chri y6u vdo c6ng t6c duy tu sria chfia.

PHAN III. PHTJONG HTJONG THTIC HIEN rcE uoacH

Kinh doanh thucmg m4i r6t kh6 kh6n trong ndm 2019 do s6n luqng phAn ph6i tn'

C6ng ty TNHH MTV Thu6c 16 Sdi Gdn r6t ttrSp trong nhtng th6ng dAu ndn.
Thdng0512019 giSy ph6p kinh doanh phAn ph6i thu6c Li cua c6ng ty di hilt hpn.

Di dE ci5 gdng, c6ng ty v6n kh6ng xin duoc gi6y ph6p A6 ti6p tpc kinh doanh

phAn ph6i s6n ph6m thu6c 16 di6u n6n vi6c kinh doanh thuong m4i dd ngimg tir
0612019, do d6 C6ng ty sE tdp trung vdo c6c ngdLnh nghe khac.

Kinh doanh vfn t6i dir b6o sd r6t kh6 khdn trong ndm2019 c6ng ty ddt ra muc
- . :,

ti0u n6ng cao ndng chdt lugng dich vU nhdm vugt qua kh6 kh6n d0 duy tri nghia

vq kho6n nQp vd c6ng ty nhu n6m 2018.

Linh vuc cho thu6 tdLi s6Ln sE duqc dAy manh theo hu6ng tim ki6m dOi t6c tiAm

ndng dO x6y dqng vri khai th6c cho thu6. DAy id linh vqc dem vA doanh thu 6n

dinh vd cdn dugc uu ti6n ph6t tri6n. C6c du 6n cdn dd dang hodc dang xin phdp

x6y dpg sd dugc uu ti6n tim ki6m dOi tac d6 hoan thiQn hqp tdc xdy dgng vd

khai th6c cho thu6.

Linh vgc luu trir, nhd hdng dn u6ng sE phrit tri€n theo hu6ng trd thdnh chri luc
trong co c6u doanh thu cria c6ng ty vi v4y trong ndm 2019 vd trong nhfing ndm

t6i c6ng ty sE thuong xuy6n c6 kt5 hoach duy tu sria chpa co sd v6t ch6t, ndng

cao ch6t lu-o. ng dich vp t4i c5c don v! kinh doanh luu tni nhd hirng 6n u5ng hiqn
,i -, ihtu d6 d6p tng nhu cAu ngdy cdng cao cta kh6ch hdrng.

Tr0n dAy ld 86o c6o cita TGE ve tintr hinh s6n xu6t kinh doanh n6m 2018 vd

phucrng hu6ng thqc hiQn kt5 hoach
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T6i xin chric c6c quy vi CD sric kh6e vd thrinh c6ng.
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cONG TY co PHAN sAr GoN noa. xa
275C Pham Ngfi Lno, Q.1, tp. ga Chi tvtlrt
56 orro: 0300481625 do 56 KH&DT TP.HCM c6p ngity 04lOll2O05
Website: http://www.saigonhoaxa.com.vn

TP.HA Chi Minh, ngdy 28 thdng 6 ndm 2019

BAo cAo HOAT DQNG
CUA HQI DONG QUAN TRI

HQi d6ng quin tri (HDQT) tr6n trgng b6o c6o vdi D4i hQi d6ng cO dOng

(EHDCD) thudng ni0n ndm 2019 v6 tinh hinh ho4t dQng SXKD, ho4t <IQng cira

HDQT trong ndm 201 8 vd phuong hu6ng nhiQm vu ndm 201 9 nhu sau:

L Tinh hinh ho4t tlQng SXKD
Ndm 2018 ld ndm d4t doanh thu thAp ntr6t tc6 tu kti c6 phAn h6a, ld ndm

ttdu ti6n kh6ng ting trucrng, v6i doanh thu201.822.660.537d, chi dat 84% so v6i
kr5 hoach vd chi bing 2031% doanh thu ndm2017. T6t cd cAc nam tru6c ddy,

doanh thu todn COng ty php thuQc vdo doanh thu hdng chuy6n b6n - kinh doanh

thu6c 16 tli6u s6n xu6t trong nu6c - voi tj, trgng t6i 86%. Mffi nhgn kinh doanh

ndy trong ndm 2018 doanh thu chi d4t 150.711.845.959d, bing l6,32Yo so v6i
cing kj,do nhd cung cdp "it 

gi6m m4nh s6n lugng vd thay d6i chinh s6ch ph6n

ph6i.

VC triQu qu6 kinh doanh: Do c6 su sut gi6m m4nh vd doanh thu n6n cd lgi
nhuAn sau thu6 vd lgi nhuQn tru6c thu6 d6u gi6m so voi 2017: Lgi nhufln tru6c
thu6 dat 1.964.881.847d, dqt 87,32%k6 hoach vd 42,21% so v6i ndm 2017 ; lqi
nhuAn sau thu6 dat 1 .487 .530.27 4d, dqt 82,640A k6 hoach vit 45 ,52o/o so vdi ndm

20t7.

II. Ho4t tlQng cria HDQT
1. Co c6u HEQT
HDQT tu ngdy 01l}ll2}l8 dtin ngdy 3lll2l2}18 g6m c6c thdnh vidn:

- Bd Trin Thi€n Kim;
- BaLuuThiL6;
- Bd Trucrng Ai liSu;
- Bd Tdng Thi Minh Tdn;

- 0rrg TrAn Vi Dudng (ch6m dut tu c6ch thdnh vi€n HDQT ngdy
291712018);

- Ong Nguy6n Vdn E6ng (thdnh vi6n HEQT tu ngdy 2711112018).

2. Hoqt tlQng cira HEQT

a. Tham gia cdc phi6n hgp cira HDQT:

il
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STT l'hinh vi0n HDQT sii budi tham
dtl

Tv lP
tham du'

Chi chri

I Bd Trdn Thi6n Kirr 19119 100,00%

2 Bd Lu'u Thi LC 19t19 100,00%

J Bd Truong Ai t-i6u 18119 94,74%

4 Bd Tdng Thi Minh TAn 18t19 94,74%

5 Ong TrAn Vi Ducrng 09/10 90,00%

6 Ong Nguy6n Vdn Edng 02102 100,00%

b. Chi dgo tri6n khai Nghi quy€t cira DHDCD n6m 201g:

HDQT da thuc hi6n vi6c chi d4o, d6n d6c kip thoi hoat d6ng cta Ban Didu
hdnh (BDH) thdng qua vi6c tham du, gqp j'ki6n chi dao trong c6c cuQc rrop cria
BDH, c6c cu6c hgp giao ban dinh kj,nhim tri6n khai Nghi quy5t crja DHDaE.

c. Thuc hi6n chi tra thi lao, chi phi HEeT ndm 201 g

- Thn lao thdnh vi6n HDQT: Trong nim 2018, t6ng thir lao cho chuc da,h
thdnh vi6n HDQT 1d 192.000.000d, chi ti6t tung thdnh vi6n nhu sau:

4i/
/'
rS\t
,1;:\q

STT Thinh viOn HDQT Thi lao IIDQT Ghi chri

I Bd Trdn Thi6n Kim 60.000.000d

2 6ng Trin Vi Euong 21.000.000d

3 BA Luu Thi Le 36.000.000d

4 Bd Tdng Thi Minh TAn 36.000.000d

5 Bd Truo-ng Al I-i6u 36.000.000d

6 Ong Nguy6n Vdn E6ng 3.000.000d

CQng: 192.000.000.I

- Luong cho viQc ki6r.n nhiCrn chuc danh quAn 1y cira thAnh vi6n HDeT:

STT Thinh viOn I{DQT Chric danh

quin Ij hi0m nhiQm

T6ng luorrg

c:i nim
Thuri'ng

1 Bd Trin Thi6n Kim Gi6m c16c (GE) EAu tu 17 s.199 .393d 0d

2 Ong Tr6n Vi Duong T6ng gi6m d6c (TGD) 213.511.881d 0d

3 Bd Tang Thi Minh
TAn

GD K.h6i Nhdn su 228.811 .51sd 0d

cQng: 617.s22.849d 0d
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- Chi phi:

Thdnh vi6n I-IEQT c6 quydn cluo. c thanh to6, c6c chi phi d,, <r, di lai vd chi
phi ho-p ly khdc l<hi thuc hi6n nhi6m vu duo-c giao.

Do C6ng ty cdn kh6 khin vC v6n hinh cloanh, n6n c6c thdnh vi6n HDeT
kh6ng tinh chi phi v6i c6ng ty. cdc thdnh vi6n I-IDer tu trang trai c6c khoAn
chi phi cho hoat d6ng li6n quan t6.i phAn c6ng viQc cua u.rinh.

d. C6c c6ng t6c kh6c:

- Xny dung k6 hoach SXKD trinh DHDCD;
- TriQu tdp DHDCD thuotg ni€n nim 20lg;
- TriQu tAp DHECD b6t thudng nirn 2018;
- Theo d6i vd nim bit qu6 trinh didu hdnh sXKD th6ng qua vi6c tharn du

cuQc hop cia BDH, c6c cu6c hgp giao ban c0ng t6c dinh l<j,.

3. T6ng k6t cdc cuQc hgp vi c6c quy6t illnh ciia HEeT

4
90

6r
co
il
{d
fE

STT Phi0n hgp nghy Ndi dung quytit ainn ilug,c th6ng qua

I 3010112018 - Tidn 5n gita ca cta BEH.

- Th6ng qua ti6n dn gifra ca cia cdc trudng phdng, GE
chi nh6nh.

2 09/02t2018 Th6ng qua vi6c bd Truo.ng Ai I-i6u rft tidn tir kho6n
ti6n cho C6ng ty vay

3 12t03t2018 - Iri ti chi phi dU 6n "C6ng tr.ir.rh Kli6cl.r san Duo'ng
sdt Nha Trang vd Nhd s6ch PNC Nl.ra Trang.

- Th6ng qua vi6c thay d6i nguoi dirng diu chi nh6nh
Kl.r6cl.r san Dudng sit Nlia Trang

4 19103t2018 Tri6u tAp hop EHDCD t}ruong ni6n r.rin.r 2018

5 29/03t2018 Th6ng qua B6o c6o tdi chinh ndn20ll d6 trinh
EHECE

6

7

06104t2018 ChAp thu{n giao dich rut ti€n dang cho C6ng ty vay
cira 6ng Nguy6n Thanh Minl.r, Tru6ng P.Qudn ljr xdy
dung vd tdi s6n.

t3/04120t8 - N6i dung (du ki6n) hop EHDCE thuong ni6n 2018.



- Th6ng qua tdi li6u DHDCD thudng niOn 2018.

- MfLc phg c6p hi6u qua c6ng viQc Q. l-2018.

- Th6ng qua vi0c mi6n nhi6m, b6 nhi6m Truong P.

Hdnh chinh vd Trur-r-ng B. Thar.rli tra Ph6p che .

- Th6ng qua hgp ildng rlua b6n thuOc 16 bao nilr.r
201 8.

25106t2018 - Th6ng qua giao dich nit ti6n dang cho Cdng ty vay
cta 6119 Nguy6n Thanh Minh, Tnrdng P.Qudn lj,xdy
dung vd tdi s6n.

- Di6u chinh luong co bin cira mQt sO GD chi nh6nh
theo d0 xu6t cira TGE.

- Sir dgng qu! phric lo. i.

1210712018 Lga chgn don vi ki€m to6n thuc hi6n ki6m to6n x6y
dung

16t0712018 Vay v6n Agribank chi nh6nh TP.HCM

3010712018 Cu 6ng Trin IJi0n Phu6c tarn thdi ldm TGD

24108t2018 - Luong, phq c6p tr'6ch nhiQm cta TGE.
.-^ 4,,^ ,- He so hiQu qud c6ng vi6c Q.2-201 8.

- ThuC kho cta C6r.rg ty Kho bdi TP.HCM

28t08t2018 - 86 nhidni 6ng TrAn Hidn Phu6'c ldni TGD.

- Ti6n 5n gita ca cita BDH.
.l -- I lrong qur ti€n 5:r gitia ca cua cdc lru'ong plrong.

0411012018 - Mi6n nhi€rn cl.rirc danh GD Eiu tu cia bA TrAn
Tliidn Kim.

- MiSn nhi6m chuc danh TGD.cria 6ng TlAn HiAn
Phu6c.

- B6 nhi€m bri San I(m Chi ldm TGE.
,^ .i- Iltorrg qua vi6c lrridrr nhidnr. bo nhierrr Tru'ong P.

&
IG
2H

G

A
I



Nghidp vLr kinh doanh theo d6 xuAt cua TGD.

l5 10110t2018 Tli6u tAp hop DHDCD bAt thuoLrg ndm 20l8

t6 05111t2018 .: .Thong qua vi6c ndp tien <lirr.r b6o no- phai tliu qu6 I'ran

cua bd L0 M! Dung

17 12t11t2018 - Th6ng qua tdi li6u hop DHDCD bAt thuong 2018.

- Th6ng qua hQ s6 hi6u qu6 c6ng viQc Q.3-2018 cua
GD chi nh6nh theo dC xuSt cria TGD.

l8 261t2t2018 - Hq s6 hi6u qua cdng viQc Q.3, Q.4-2018 vdL n6m
2018 cia BDH.

- Th6ng qua hQ s6 hiQu qu6 cong viec Q.4-2018, narr
20 18 cta Tru6'ng phdng, GE chi nli6nh theo d6 xudt
cta TGE.

- Th6ng qua vi6c rirt ti6n tu khodn ti6n cho c6ng ty
vay cira bd Tdng Thi Minh Tdn.

19 2911212018 - Th6ng qua vi6c thay d6i Gi6m d6c Kh6cli sqn Duo'ng
sit Ed L4t theo dO *rAt cria TGD.

- ChAp ilruAn ky ho-p d6ng thu6 dicli vu 1uu trLi nEm
2019 giira C6ng ty v6i Dodn ti6p vi€n Eudng s6t Hd
N0i.

R
TY

.iu
)N
NA,,

6
4. Ho4t tlQng gi6rn sdt cfia IIEeT a6i vO'i TGD vi c6c c6n bQ qunn lli

khic
Hdng th6ng.TGl deu ti6n hdnh hop BDH vd hgp giao bar.r. HEeT tharr du.

cuoc hop de nfun bdt tinh hinh tiruc hi6n chtr truong, chi d4o cira HDeT vd
TGD, tinh hinh sdn xu6t kinh doanh tlong th6ng vd i<e hoach kinh doanh cira
tliilng hep theo.

. Nfun 2018 ld m6t nim kh6 khdn, TGD vd c6c c6r.r b6.qu6n ly l<h6c di n6 luc
dC git C6ng ty binh 6n vd han ch6 t6i da nhtng t6n thAt.

PHAN III. PHTIoNG HUONG HOAT EONG VA KE HOACH TRONG
THOI GIAN TOI

Trong b6i cdnh kinh doanh thuo-ng n.rai dang gflp b6t lo. i ldn, C6ng ty t6p
hung clAu tu, khai th6c, kinh doanh c6 hi6u qu6 s6m, clua c6c l.roat d6ng kinh
doanh dich vg, luu trt, cho thu€ tdi sAn tr6n d6t trd thdnh mfri nhgn thpc thu, s6m
dua hoat d6ng kinh doanh v6n tai tr6 lai qu! d4o an toirn, c6 hifu qui, d6ng tho'i
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chuAn b-i tOt nhAt moi didu kiQn d6 kip thoi iurg ph6 nhlLng biOn d6ng, khti khin
cturg di6n bi0n b6t thuorrg trong thoi gian trii.

Trong ndrn 2019, HDQT c10 nghi c6c m[rc chi tiOu k6 hoach nhu sau:

1. K5 hogch SXKD:

str Chi ti0u K6 hoach Ghi chri

I Doanl.r thu 64.000.000.000d

2 Loi nhu6n tru6'c thu6 700.000.000d

3 Lo-i nhu6n sau thu6 s60.000.000d

2. K6 ho4ch tIAu tu; sii'a ch[,a:

srr Danh muc Kinh phi Ghi chri

I
Sira chta, rnua sim trang thi6t bi cho Bi6t
thu 7, BiCt thu 9 Kh6ch san Dudng sit Dd
L4t

223.000.000d

2
Sua chr.ia vd coi n6i khu vqc nhd vd sinh
Nhd hdng Cd N6 Qu6n KI6ch s4n Cd N6.

350.000.000d

Thay rnit HEQT, tOi tran trong giLi lo'i c6ni on t6i c6c quy vi CD dd ung hQ

HDQT tlong n6m qua. Chirng t6i sE tiOp tuc n6 luc hOt minh vi sq p1i6t tri6n cua
C6ng ty.

Thay m{t HDQT, t6i xin chric cdc quy vl CD suc k1i6e vd thdnh c6ng.

TM. HQI DONG QUAN TRI

(;
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Si-cqts-
.H6a. xn7
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cONG TY cO PHAN sAr GoN HoA xA
275C Pham Ngfi Lno, Q.1, TP. nO Ctri tr,tlnlt
Sd DKKD: 4013003015 do So KH&DT TP.HCM cdp ngdy 0410112005
Website: httuAu ry.salgaaheeI4.q9lqJm

Tp. Hd Chi Minh, ngdy 28 thdng 6 ndm 2019

BAo cAo c0A BAN rru*r soAr
TAr EAr HQr DONG CO DoNG THUOr{c NrtN NAM 2019

Cdn c* Ludt Doanh nghiQp sii 68/201a/QH\3;

Cdn c* Ludt chung khoan, Ludt sia d6i b6 sung mdt sij diiu Ludt chtlng khodn;

Cdn c* Diiu lQ Cdng ty Cii phin Siii Gdn Hda xa.

1. HOAT DQNG, THt LAO CtA BAN KrEM SOAT

1.1 Ho4t ilQng cira Ban ki6m so6t

Ban ki6m so6t (BKS) C6ng ty gdm ba thdnh vi6n:

Bd Hujmh Thi Edo (Trudng ban)

Bd Lt Thi Ti6n (Thdnh vi6n)

Ong LO Nguy6n Thanh TuAn flhinh vi6n)

Trong ndm 2018, BKS dd thuc hiqn c6ng viQc theo nhi6m w vd quyA:n han dd duqc Luit
Doanh nghi6p vi Di0u l0 C6ng ty quy tlinh. Cic c6ng viQc:

l'- Tham gia m6t s6 cuQc hgp cria HQi d6ng quin tri (HDQT), Ban di6u hdnh (BDH);

- Ki6m ffa tinh chinh xdc, trung thuc, hgp phrip, hqp lj, trong viQc l|p 86o c6o tdi
chinh dinh kj', xem x6t 86o cilo kilim toin cta C6ng ty;

- GiSm s6t viQc thuc thi nghi quy6t Dai hQi d6ng c6 d6ng (DHDCD);
-.. 

^- Ki6m tra, giilm s6t vi6c thuc thi nghi quydt, quy6t <tinh cria HDQT, BDH C6ng ty.

C{c cuQc hgp cria BKS:

STT Ngiv NQi dung K6t qu6

1 12t04/2018

Thio luAn, th6ng nhAt n6i dung 86o
c6o cua BKS tai EHDCD thudng
ni6n 2018; Trinh DHDCD don vi
ki6m toin BCTC ndm 2018

C5c thdnh vi6n BKS
dd tham du dAy dir vd
.i ,lthong ffiat cac nQl

dung.

2 ls/1U2018

K6 hoach ki6m tra tinh hinh kinh
doanh, tdi chinh, k6 to6n c6c chi
nh6nh tryc thuQc C6ng ry 9 rh{ng
dAu nim 2018; Th6ng nhAt n6i dung
gi6i trinl vdn brin ngiry 12/912018
cta c6 d6ng NCuyCn Bli Linh tai
DHDCD bat thuong ngiy
27/1U2018.

C6c thdnh viOn BKS
tld tham fii dAy du vn
.: ,7thong ffat cac nol

dung.
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1.2 Lu'ong vir thir Iao cia Ban ki6m so6t

Luong chuy6n tr6ch BKS ndm 2018; 94.500.000 d6ng

Thi lao BKS nim 2018: 48.000.000 d6ng

TiNH HiNH HoAT D9NG vA rAr cniNn cuA cONG Ty
2.1 Tinh hinh ho4t tlQng cira C6ng ty

- N[m 2018, C6ng ty gap n]ri6u bi6n c6 trong hoat,d6ng kinh doanh: Ming kinh doanh

thu6c l6.mang 14i doanh thu l6n cho C6ng ty bi cdt girim manh do C6ng ty.kh6ng cirn

d6c quy6n phdn ph6i thu6c 16 nhdn hi€u Cotab nta; Kinh doanh du lich bdng tiu lua
tung tdm n6n thuong hi0u "du llch dutrng sit" cho C6ng.ty cing kh6ng cdn khai th6c

duoc tdtl Mirng kinlr doan} vdn tdi md chu y6u Id vd-n tdi bing tluong sat rong ndm cing
g4p nhi6u kh6 kh[n do 6p lgc cph tranh vd trong nlm ngdnh iludng s6t g[p nhi6u su c6

tdu hdng intr huong dtin viQc vfn chuy6n hdng crla C6ng ty; MAng kinh doanh dich 4r
luu tru chi 6 git mric 6n ttinl nhung ,A lau dei chua th6 tang truong duoc do co so v6t
chdt xu6ng. cAp chua tlugc dAu tu duy tu sua chta dring mric; M6ng dich vg dn u6ng vd
cho thud bAt ilQng duy tri ttuoc muc tdng tru&ng.

2.2 Tinh hinh tiri chinh cfra C6ng ty

BKS tti xem x6t BAo c6o tdi chinh ndm 2018 cria C6ng ty vd xem x6t Bdo c6o ki6m todn
do c6ng ty TNHH Ki6m to6n vd Tu v6n A&C kiiSm io6n. BKS thting nh6t s6 liC., B,io
c6o tdi chinh ndm 2018 cta C6ng ty d6 duoc ki6m to6n.

a/ K6t qui kinh doanh nim 2018:

Doanh thu todn C6ng ty n[m 2018 gidm manh so v6i ndm 2017 vir kh6ng dpt tlugc kO

ho4ch tl0 ra. Cu th6 doanh thu toin C6ng ty ndm 2018 bdng 84.,09Yo so v6i kC hoqch vi
bing 20,32% so vdi thuc hi6n ndm 2017. Doanh thu cua mQt s6 lanh vgc sut gitim manh
ld doanh thu brin hdng thu6c 16 bing 16,33%, dich vu massage bing 26,15%, du lich
bdng 10,5o/o so v6i nim 2017. MQt s6 l6nh vuc khic duy tri dugc di t[ng truong: Doanh
thu hoat tt$ng nhd hdng bing 112,71%, doanh thu cho thu6 bAt A6ng srin bing 129,88%,
doanh thu dich r,u kh6ch s4n bing 100,28% so v6i nim 2017.

b/ MQt sii chi sii thi chinh

Chi ti6u K6 ho?ch 2018
(d6ng)

ThFc hien 2017
(lim trdn s6)

(itdng)

Thuc hi6n 2018
(lim trdn s6)

(ddng)

Thuc hi6n
zoiy r<6

ho4ch 2018
(%)

ThUc hiQn

2018/ thgc
hien 2017

(%)

Doanh thu 240.000.000.000 993.339.000.000 201.822.000.000 84,09 20,32

Loi nhuin trudc thu6 2.250.000.000 4.654.000.000 1.965.000.000 87,3 3

Loi nhuin sau thu6 1.800.000.000 3.268.000.000 1.488.000.000 82,64 t\ \)

C6c chi s6 Nim 2017 NIm 2018

Khri ning rhanh to6n hi6n hdnh (lAn) 1,1 4,1

Vdng quay c6c khoin phdi thu (vdng) 9,3 10,2

Vdng quay hdng t6n kho (vdng) 25,1 59

Ty suAt sinh loi tr6n t6ng tdi sAn (%) 7,9 s rl
Ty su6t sinh loi tr6n vr5n cd phin (gi6 tri s6 s6ch) (%) t9 8,65
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4.

Nhin chung c6c chi s5 tdi chinh: Chi s5 thanh to6n hiOn hdnh, v6ng quay c6c khozin phrii

thu, vdng quay hing tdn kho ndm 2018 ddu t6t hon so v6i nlm 2Ol7 . Tly nii6n c6c chi
ti6u v6 t1i su6t sintr lgi ddu giAm. Doanh thu sut gidm m4nh trong khi mOt s6 chi phi c6

dinlt v5n phrii chi dii duy tri ho4t dQng cua C6ng ty <16 lim cho l<ri nhuAn cua C6ng ty
-lgtam sAu. Iong tdi szin cua C6ng ty trong n[m 2018 bi6n dQng m4nh (gitim 54,87%) so

v6i nim 2017. Nguy6n nhAn ld do tu dAu nim 2018, C6ng ty kh6ng cdn dQc quydn phdn
ph6i san phAm thu6c 16 Cotab n6n c5c khodn ng phaii thu tu hoat dQng ndy ttl gidm vd
,i
hau nhu trong nim C6ng ty k}ong c6 ton kho mat hdng ndy, trong khi d6 qua cdc nam

trong quii khri sdn phAm thu6c 16 ld mdt hang t6n kho chi6m ti trong cao vd gi6 tri (nam

201,6\ir99,13 o/o,nitm2017 liL96,3l%) trong t6ng gi6 tri t6n kho cua C6ng ty.

xEr quA GrAM sAr vdr rHANH vrtN Her DoNG eu,{N rRI, BAN Ertu
HANH

HEQT C6ng ty ttl t6 chrlc c6c cu6c hop thuong kj, vn d6t xuAt dung theo quy dinh cua
Ei6u 16 C6ng ty vd quy ilinh cua LuAt Doanh nghi6p.

HEQT C6ng ty cl6 tritin khai, thgc hi6n cic nghi quytit OUOCO. HDQT di ban hinh c6c
quy6t dinh li6n quan ttiin c6ng t6c sdn xu6t t<infr aoanfr, quzin tjr nh6n su.

HDQT da thuc hi6n t6t vai trd chi d4o, gi6m s6t vi kip thoi h6 tro BDH trong viec tlidu
hdnh ho4t d6ng sdn xu6t kinh doanh cua C6ng ty.

BDH C6ng ty d6 tri6n khai thuc hi6n c6c quytit dinh ci.ra HDQT kip thdi.

PH6I HgP HoAT DQNG GIIIA BAN KIIM SOAT vol HQI DONG QUAN TRI,

r6Nc clAtr o6c
Lich trinh ki6m tra cluoc BKS gui dtin BDH, phu tr6ch c6c chi nh6nh dii tiqn sip xi5p,^ --, .. ,
trong cdng vi€c- K€t thuc ki6m tra bi6n bin lim viQc ilugc BKS gui il6n BDH C6ng ty,
Don vi tluoc ki6m tra, ndu rd nhtng g6p j'cua BKS.

BKS tham gia m6t.so cu6c hop,thudng kj,, dQt xu6t cira BDH, HDQT Aii gp ttrOi nim
bAt duoc vi6c chuy6n khai c6c kC hoach vd tinh tinh hoat d6ng cua C6ng ty.

Noi nhfrn:
- HEQT
- BKS
- LO dong
- Lrru.

Thdnh vi6n BKS dd nhin duoc ddy clt c6c nghi quyiit, quy6t dinh cua HEQT, BEH; cdc
tdi li6u vd tinh hinh hoat dQng, tdi chinh cta C6ng ty.

Tr6n ddy ld n6i dung b6o c6o cua BKS tru'6c Dai h6i.

Kinh chirc cl4i h6i thdnh c6ng t6t clep!

TM. BAN KIEM SOAT
Tru0ng BKS

" -\fi[X--/----
<a------------
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cONG TY cO PHAN sAr cdx n6a xa
275C Pharn Ngi Ldo. q.t. fn. HO ChiMinh
56 DKKD: 0300481625 do So KH&DT TP.HCM c6p ngdy O4loll2005
Website: http://www.saigonhoaxa,com.vn

TP. HA Chi Minh, ngdy 28 thang 6 ndm 2019

ro rniNn so r
V/v sfta aOi Oiiu lQ cila COng ty C6 phdn Sdi Gbn Hda xa

Kinh gil.i: EAr HOr E6NG Co DONG coNG T). CO PHAN sAr cdN HoA xA
- Cdn cw LuQt Doanh nghiQp sii 6S/2014/eHl3 &.rqc eu6c hQi th6ng qua

ngdy 26/11/2014 (LDN ndm 2014);

- Cdn cw Diiu l€ hiQn hdnh cila COng ry C6 phin Sdi Gdn Hda xa (C6ng
0;

- Cdn cilr Nghi dinh sij ZttZOtZIwO-Cp ngdy 06/6/2017 cita Chinh phti
hacrng ddn vi qudn tri c6ng ty dp dqmg cho cdc c6ng ty dqi chung;

- Cdn c* vdo Th6ng ttt s6 95/2017/TT-BTC ngdy 22/9/2017 cita BQ Tdi
chinh hudng ddn mQt sA diiu ct)a Nghi dinh 7I/2017/ND-Cp ngay 06/6/2017
cila Chink phi huong ddn vi qu<in tri cdng ty tip &&g cho crjc c6ng ty dqi
chilng;

- Cdn cu vito tinh hinh thqrc t€ cila hoqt dQng sdn xudt kinh doanh ct)a
Cdng ty,

Ei€u lQ hi6n hdnh cria C6ng ty dugc xAy dyng cdn cf theo theo Lu4t Doanh
nghiQp.s6.60/2005/QHl1 ngay iSttU2OOi, t i€,i"ay da h6t hieu tlrc vd rtuoc
thay th6 b5ng.Ludt Doanh nghiQp sO OSIZOt+fqU13 ngdy Z6tlUZOt4. ViQc ti6p
tuc duy tri Ei6u lQ COng ty theo quy dinh cria iuat OJann nghi0p 2005 din den
mQt s6 b6t c6p sau:

- D6i v6i ho4t dQng nQi b6, DiCu IC duoc xem ld khung ph6p I! di6u
chinh hopt dQng cta doanh nghi6p, tuy nhi6n, mQt s6 nQi dung trong Di6u 16
chua duoc cfp nh{t, rriiv1i quy dinh t4i LuQt Doanh nghiQp nl+m2014, do d6,
g6y kh6 khdn trong 

-viQc 
v6n dung vdo hoat dQng quAn tri doanh nghi6p hodc

m6t th6m thoi gian din chi6u, tham khdo quy dinh:

, _- . MOj s6 nQi.dung duoc xiy dung khi C6ng. ty cdn ld doanh nghiQp c6
v6n Nhd nu6c, nay dd, kh6ng cdn phri ho. p v6i thuc t6 hi6n tr4ng c6ng ty.

Theo quy dinh kho6n 2 Di6u 115 LuQt Doanh nghiQp ndm2014 quy dinh c6
d6ng c6 nghia vg: "2. Tudn thil Eiiu l€ vd quy ch€ quim fi n6i bQ c[ti i6ng ty,,.



cONG TY cO PHAN sAr GoN H6A xA
275C Pham Ngfi L6o, Q.1, Tp. Hd Chi Minh
56 DKKD: 0300481625 do S& KH&DT TP.HCM c6p ngdy 04lOll2OO5
Website: http://www.saigonhoaxa.com.vn

TP. Hd Chi Minh, ngdy 28 thdng 6 ndm 2019

TOTRiNH 561
V/v sfta AAt Biu lp c,rta COng ty CO phAn Sdi Gbn Hda xa

Kinh gui: DAI HoI DoNG cO EONG CoNG Ty cO PHAN SAI GoN HoA xA

- Cdn c[r Ludt Doanh nghi€p sii 68/2014/gHi3 daqc eu6c hQi th6ng qua
ngdy 26/11/2014 (LDN ndm 2014);

- Cdn c* Diiu lQ hiQn hdnh cita C6ng ty Cd phin Sdi Gdn Hda xa (C6ng
tv);

- Cdn cu Nghi dinh sii Zt/ZOtZtwp-Cp ngdy 06/6/2017 ct)a Chinh phit
huong ddn vi qudn tri c6ng ty dp dqmg cho cdc c6ng ty dqi ching;

- Cdn cu vdo Th6ng tu sii /5/2012/TT-BTC ngdy 22/9/2017 cia BQ Tdi
chinh hu6ng din m1t sii aiiu cita Nghi dinh 7t/2017/I'{D-cp ngdy 06/6/2012
cia Chinh phil hudng ddn vi qudn tri cdng ty rip dqng cho cdc c6ng ty dqi
chting;

- Cdn cir vdo tinh hinh thttc td cila hoqt dQng sim xutit kinh doanh cita
C6ng ty,

Ei6u 1Q hi€n hdnh cria COng ty dugc x6y dlrng cdn cri theo theo Lupt Doanh
nghiep.s6.60/200sleHlI ngay ZSttU2OOi, tripinay da h6t trigu tyc vd dusc
thay th0 bdng.Luqt Doanh nghidp sO OS/ZOt+lqff t3 ngdy Z6lttl2}14. ViQc ti6p
tqc duy tri DiAu lQ C6ng ty theo quy dinh cria iuat poanfr nghidp 2005 d5n O6n
mQt s6 bat cdp sau:

- D6i v6i ho4t dQng n6i b0, EiAu lC duoc xem ld khung ph6p lj, diAu
chinh hoat d6ng cria doanh nghi6p, tuy nhi0n, m6t s6 nQi dung trong Ei€u i6
chua duoc cflp nhft, trdi v6i quy dinh t4i LuQt Doanh nghiQp n6m 2014, do d6,
gdy kh6 khln trong viQc v.6n dr,rng vdo hoat d6ng qu6n hl doanh nghiQp hofc
m6t thdm thoi gian ddn chi6u, tham khdo quy dinh;

M6t s6 n6i dung dugc x6y dqng khi C6ng ty cdn ld doanh nghiCp c6
v6n Nhd nu6c, nay dd, kh6ng cdn pht hqp v6i thgc te hiQn trang c6ng ty.

Theo quy dinh kho6n 2 Ei6u 115 Luflt Doanh nghiCp ndm2074 quy dinh c6
d6ng c6 nghia vp: "2. Tudn thil Eiiu l€ vd quy chd qudi ly, n6i b6 cili i6ng ty',.



Tuy nhi6n, v6i thgc trgng tr6n sE kh6 tdi6n cho c6 c6 d6ng vd C6ng ty trong
vi€c tudn thir vd vqn dgng Ei6u 16.

. Ndm 2016, COng ty i15 thuc hipn dlng kf C6ng ty d4i chring vd ddng kjr
Sjag dph tr6n sdn UPCoM. Ngdry 22/09/2017 BO Tdi chinh ban hdnh Th6ng tu
sd 95120171rr-BTC huong dan mQt s6 di6u cria Nghi dfnh 7t/2o17tND-cp
ngdy .06/0612017, troltg tl6 c6ng ry d4i chirng tham chi(lu Ei6u lQ m5u t4i phq
luc s6 0l Th6ng tu s6 95/2017ITT-BTC d6 x6y d1mg Didu t6 C6ng ry, d6m b6o
plui hai'p vdi quy tlinh cria LuQt Doanh nghi6p, Luft Chrmg kho6n vd Nghi dintr
s6 7112017A{D-CP ngdy 6/6/2017.

HQi tl6ng qu6n tri (HEQT) d5 tham chi6u Ei0u lQ miu ban hdnh theo
Th6ng tu so gstzo.nn'r-BT0ngdy 2zt9l2oti cria BQ rii ctrintr ac *av arrrg
16n ban du th6o Ei6u lQ m6i (Dinh te* OU th6o todn vin Di€u tQ).

, ,TESI 9:lg ry kinh trinh Dai h6i tl6ng c6 d6ng (EHDCE) xem x6t viQc
sua ddr Dl€u lQ Cdng ty nhu sau:

1. Th6ng qua viQc sria d6i Ei€u rQ c6ng ty theo b6n du thrio Di6u 16 m6i
dinh kdm Td trinh ndv (tham chit5u Di6u tg m5u itrong n sd dsnonlTT-BTC).

2. Truong hqp EHDCE kh6ng th6ng qua viQc sria d6i todn vdn Di6u 16
COng ty theo bin dy th6o Di6u 16 m6i dinh [e'n fO ffinh ndy, aC thuan tqi vi
tfuc hiQn tlugc viQc bau cri phn hqp v6i quy tlinh t4i LuQt Doanh nghi€p nrm
2014.,kinh trinh EHDCD thong qua vi6c vi6c sria d6i kho6n I Didu 38 vd-kloin
1 Ei€u 53 DiAu lQ C6ng ty nhuiau:

. Khodn I Ei0u 38 sria dOi nhu sau: "HDeT c6 ndm thdnh vi€n do EHDCD
bdu ra. Vi€c bdu thdnh vi€n HDZT thqrc hi€i theo pn"""i rn*ita, aa" in*,
quy dinh tqi khodn 3 Diiiu 144 LuQt Doanh nghiQp sA OttZOl+tgUl3 ngdy
26/1r/2014".

Kho6n I EiAu 53 sria d6i nhu sau: ,Ld tii chtic do EHDCD bi:u ra theo
phuong thilrc biu ddn phidu. viQc biu thdnh vi€n Ban kidm sodt thtrc hi:en theo
pl"yg 

^,!yg^b_,iu 
din phidu quy dinh tqi khodn 3 Diiu 144 Luqt D'oanh' nghiQp

s6 68/2014/QH13 ngdy 26/l I/20I4".
Todn vdn Di€u le T6 chric vd Ho4t dQng cria c6ng ty c6 phan Sdi Gdn H6a

xa c6 hiQu luc ngay khi dugc th6ng gua vd aluo. c 6p dr,rng tAi EHDCE thudng
ni6n n6m 2019. 11o$ trucrng h_o.p Di€u lQ kh6ng duqc th6ng qua md chi th6ng
qua sria tl6i quy tllnh ei kho6n I Di6u 38 vir khoin t picu sl vd viQc bAu cri
thdnh vi6n HEQT vd ki6m sodt viOn (KSV) thi sE c6 hi€u lgc ngay 

'khi 
drro..

th6ng qua vd dugc 6p dung ngay tai DHDCD thudng ni6n n6m 2019 d6 biu b6
sung thdnh vi6n HDQT vd KSV.

, ^C?" 
np1lune sria d6i ndy sE tlugc cQp nhft tucrng ring vdo euy cht5 n6i b6

vC Qudn tri C6ng ty hiQn hdnh vd duoc xem ld d6 duqc DHbCE th6ng qua.

Kinh trinh DHECE xem x6t th6ng qua.

TrAn trgng.
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PHẦN MỞ ĐẦU 
Điều lệ Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa được lập và ban hành trên cơ sở 

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn 
bản pháp luật có liên quan, là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của Công ty. 

Các Quy chế, quy định của Công ty, các nghị quyết, biên bản họp của Đại 
hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị nếu đã được thông qua một cách hợp lệ, 
phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ này, sẽ là cơ sở ràng buộc để 
Công ty tiến hành các hoạt động quản lý, kinh doanh. 

Chúng tôi, những cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công 
ty cổ phần Sài Gòn Hỏa xa đã nhất trí thông qua và cam kết thực hiện nội dung 
của bản Điều lệ này; đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ 7 so với bản Điều lệ tại 
Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 12/11/2004 của Công ty. 

Điều lệ này được thông qua theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại 
đại hội tổ chức vào ngày 28 tháng 6 năm 2019. 

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ  
Điều 1. Giải thích thuật ngữ 
1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
a. "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng 

ký mua khi thành lập doanh nghiệp và quy định tại Điều 6 Điều lệ này; 
b. "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 
c. "Luật Chứng khoán" là Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 
2010; 

d. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị 
tương đương) lần đầu; 

e. “Ban điều hành” (“người điều hành doanh nghiệp”) là Tổng giám đốc, 
các Giám đốc khối nghiệp vụ và Kế toán trưởng được Hội đồng quản trị bổ 
nhiệm làm Ban điều hành Công ty; 

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

g. "Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 9 Điều 6 Luật Chứng 
khoán; 

h. "Việt Nam" là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
i. “Người quản lý doanh nghiệp” được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật 

Doanh nghiệp; 
j. “Thành viên Hội đồng quản trị” không điều hành (sau đây gọi là thành 

viên không điều hành) là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng giám 
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đốc, Kế toán trưởng và các Giám đốc khối nghiệp vụ. 
2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc 

văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế. 
3. Các tiêu đề (Chương, Điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận 

tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.  
II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI 

DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP 
LUẬT CỦA CÔNG TY 

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời 
hạn hoạt động của Công ty 

1. Tên Công ty 
- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

HỎA XA 
- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: SAIGON TRAIN JOINT STOCK 

COMPANY 
- Tên Công ty viết tắt: STJC 
2. Công ty là Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật 

hiện hành của Việt Nam. 
3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: 
- Địa chỉ trụ sở chính: 275C Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
- Điện thoại: (028) 3837 7660  
- Fax: (028) 3836 9031 
- E-mail: info@saigonhoaxa.com.vn  
- Website: www.saigonhoaxa.com.vn  
4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn 

kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết 
định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.   

5. Thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày ghi trong quyết định 
chuyển thể từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần của cấp có thẩm 
quyền và là vô thời hạn. 

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 
Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, là Chủ tịch Hội đồng quản trị. 
Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo quy định tại 

Điều 13 và Điều 14 Luật Doanh nghiệp. 
III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 

Công ty 
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 



3 
 

1.  Công ty hiện đang kinh doanh các ngành nghề sau: 
- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ khác; 
- Kinh doanh dịch vụ ăn uống; 
- Dịch vụ chăm sóc cá nhân và dịch vụ chăm sóc cá nhân khác; 
- Kinh doanh lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế; 
- Kinh doanh hàng nội thương; 
- Mua, bán phương tiện, thiết bị giao thông vận tải và thiết bị xây dựng 

công trình, xếp dỡ; 
- Kinh doanh nông sản, lâm sản, thuỷ sản, nguyên vật liệu phục vụ sản 

xuất công nghiệp, nông nghiệp và tiêu dùng; 
- Kinh doanh rượu, bia và nước giải khát các loại; 
- Đại lý xăng dầu; 
- Xuất, nhập khẩu hàng hoá; 
- Kinh doanh bất động sản; 
- Kinh doanh vận tải hàng, khách; 
- Kinh doanh dịch vụ kho bãi, cho thuê mặt bằng; 
- Đại lý bán vé máy bay, tàu hoả; 
- Dịch vụ quảng cáo; 
- Dịch vụ bưu phẩm; 
- Đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; 
- Nuôi thuỷ sản; 
- Xây dựng các công trình giao thông, dân dụng, chuẩn bị mặt bằng; 
- Mua bán thuốc lá điếu sản xuất trong nước; 
- Dịch vụ chăm sóc da mặt (trừ dịch vụ gây chảy máu); 
- Mua bán hóa mỹ phẩm, hàng công nghệ phẩm, thực phẩm chế biến; 
- Chế biến nông sản; 
- Sản xuất đồ gỗ (trừ chế biến gỗ); 
- Cho thuê nhà, xưởng; 
- Dịch vụ Karaoke; 
- Bán buôn sắt, thép, tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, xi măng, gạch xây, 

ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, vécni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, đồ 
ngũ kim, vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; 

- Giáo dục tiểu học; 
- Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông; 
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- Giáo dục nghề nghiệp; 
- Đào tạo đại học và sau đại học; 
- Giáo dục mầm non; 
- Đào tạo cao đẳng; 
- Giáo dục thể thao và giải trí ; 
- Giáo dục văn hóa nghệ thuật; 
- Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; 
- Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao; 
- Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh trên đất hiện hữu của 

Công ty; 
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải – chi tiết: Hoạt 

động của các đại lý vận tải hàng hoá đường biển và hàng không. 
2.  Mục tiêu hoạt động của Công ty. 
Công ty được thành lập để huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc 

phát triển sản xuất kinh doanh như: Xây dựng các công trình giao thông, dân 
dụng, chuẩn bị mặt bằng, nuôi thuỷ sản; về dịch vụ: khách sạn, nhà hàng, du 
lịch, kinh doanh bất động sản, kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh dịch 
vụ kho bãi, cho thuê mặt bằng và các lĩnh vực khác nhằm mục tiêu thu lợi nhuận 
tối đa; tạo việc làm ổn định cho người lao động; tăng lợi tức cho các cổ đông; 
đóng góp cho ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty. Công ty luôn tôn trọng 
và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cổ đông, đồng thời khẳng định trách nhiệm 
đối với xã hội; Công ty hoạt động theo hướng đa ngành, luôn tìm kiếm và chọn 
lọc hướng phát triển thích hợp, không ngừng tìm giải pháp tăng năng suất, sản 
phẩm mới và tăng thu nhập phục vụ xã hội và lợi ích cổ đông. 

Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty 
1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh 

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

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

IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP  
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 
1. Vốn điều lệ của Công ty là 17.200.000.000 đồng (Mười bảy tỷ hai trăm 

triệu đồng chẵn). 
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.720.000 cổ phần với 

mệnh giá là  10.000 đồng/cổ phần. 



5 
 

2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông 
thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

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

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự 
chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp 
luật. 

5. Tên, địa chỉ, quốc tịch, số lượng cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ 
phần từng loại và các thông tin khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp được nêu tại phụ lục đính kèm. Phụ lục này là một phần của Điều 
lệ này. 

6. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu 
theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, 
trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông 
không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội 
đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo cách thức 
mà Hội đồng quản trị thấy là hợp lý , nhưng không được bán số cổ phần đó theo 
các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông 
hiện hữu trừ trường hợp cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo 
phương thức đấu giá hoặc Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác theo quy 
định khoản 3 Điều 124 Luật Doanh nghiệp.  

7. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những 
cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần do 
Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo 
những cách thức phù hợp với Luật Chứng khoán, văn bản hướng dẫn liên quan 
và quy định của Điều lệ này. 

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

Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 
1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số 

cổ phần và loại cổ phần sở hữu. 
2. Cổ phiếu là chứng chỉ do Công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ 

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

3. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc (hoặc thời hạn khác theo 
điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần 
theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu 
số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả 
cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.  
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4. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng, 
người sở hữu cổ phiếu đó có thể đề nghị được cấp chứng nhận cổ phiếu mới với 
điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi 
phí liên quan cho Công ty. Nội dung đề nghị và việc đăng thông báo theo quy 
định khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp. 

Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác 
Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được 

phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty. 
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần 
1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và 

pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao 
dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về 
chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và 
hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát 
hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới 
chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 10. Thu hồi cổ phần 
1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải 

trả để mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông 
đó thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi 
phí phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty. 

2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối 
thiểu là 07 (bảy ngày) kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông 
báo phải ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần 
chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi. 

3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ 
và đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được 
thực hiện. 

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

5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với 
những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán các khoản tiền có liên quan và lãi 
phát sinh theo tỷ lệ (không quá 20% một năm) vào thời điểm thu hồi theo quyết 
định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh 
toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán 
toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi. 
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6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước 
thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót 
hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo. 

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT  
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát 
Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 
1. Đại hội đồng cổ đông; 
2. Hội đồng quản trị; 
3. Ban kiểm soát; 
4. Tổng giám đốc. 
VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
Điều 12. Quyền của cổ đông 
1. Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương 

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

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

hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thông 
qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa, hoặc theo hình thức 
khác do pháp luật, Điều lệ Công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một 
phiếu biểu quyết;  

b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 
c. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định 

của Điều lệ này và pháp luật hiện hành; 
d. Ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ 

thông mà họ sở hữu; 
e. Xem xét, kiểm tra, tra cứu, sao và trích lục các thông tin liên quan đến 

cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các 
thông tin không chính xác; 

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

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

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

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

j. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông 

trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có các quyền sau: 
a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định 

tương ứng tại Điều 25 và Điều 34 Điều lệ này; 
b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 114 và khoản 3 Điều 136 Luật Doanh 
nghiệp; 

c. Xem xét và trích lục biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, 
báo cáo tài chính hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo 
cáo của Ban kiểm soát theo điểm b khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp; 

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

e. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông 
Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau: 
1. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ của Công ty. 
2. Chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 
3. Thanh toán đủ và đúng thời hạn tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo 

quy định. 
Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới 

mọi hình thức theo khoản 1 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, trừ trường hợp được 
Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần 

4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần. 
5. Bảo vệ uy tín, lợi ích, tài sản và giữ bí mật về các hoạt động của Công 

ty. 
6. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 
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Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 
1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. 

Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng 
cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày kết thúc 
năm tài chính hoặc không quá 06 (sáu) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính 
(nếu được Cơ quan đăng ký kinh doanh gia hạn) theo quy định tại khoản 2 Điều 
136 Luật Doanh nghiệp. 

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa 
chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những 
vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trường hợp Báo cáo 
kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, 
Công ty có thể mời đại diện Công ty kiểm toán độc lập dự họp Đại hội đồng cổ 
đông thường niên để giải thích các nội dung liên quan theo khoản 4 Điều 8 Nghị 
định 71/2017/NĐ-CP. 

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

a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 
b. Số thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ít hơn số thành viên 

theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá 
1/3 (một phần ba) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này; 

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

d. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp;  
e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 
 4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 
a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 

60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, hoặc Kiểm soát 
viên còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu 
quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này; 

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

Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy 
định thì trách nhiệm và thiệt hại phát sinh xử lý theo khoản 5 Điều 136 Luật 
Doanh nghiệp; 
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c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì trong thời hạn  30 (ba mươi) ngày 
tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm c khoản 3 
Điều này có quyền đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 
quy định tại khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp. 

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

Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 
1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các 

vấn đề sau theo khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp: 
a. Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán; 
b. Báo cáo của Hội đồng quản trị; 
c. Báo cáo của Ban kiểm soát; 
d. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty; 
e. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; 
f. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng 

Kiểm soát viên.  
2. Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định về các vấn đề sau: 
a. Thông qua báo cáo tài chính năm; 
b. Quyết định mức cổ tức hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật 

Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không 
cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ 
đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

c. Phê chuẩn Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất và kiến nghị của Ban 
kiểm soát theo khoản 1 Điều 22 Nghị định 71/2017/NĐ-CP; 

d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và 
Ban kiểm soát; 

e. Thù lao và các quyền lợi khác của từng thành viên trong Hội đồng quản 
trị và Ban kiểm soát; 

f. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty; 
g. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại 

cổ phần;  
h. Thông qua định hướng phát triển của Công ty; 
i. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý; 
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j. Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây 
thiệt hại cho Công ty và cổ đông; 

k. Quyết định giao dịch đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng 
giá trị tài sản của Công được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được 
kiểm toán; 

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

m. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định 
tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp và điểm b khoản 4 Điều 26 Nghị định 
71/2017/NĐ-CP với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công 
ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; 

n. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, 
Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, thành viên Ban điều hành và những cá nhân, tổ 
chức có liên quan của các đối tượng này, trừ trường hợp Công ty đại chúng và tổ 
chức có liên quan đến cổ đông là các Công ty trong cùng tập đoàn hoặc các 
Công ty hoạt động theo nhóm Công ty, bao gồm Công ty mẹ - Công ty con, tập 
đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác điểm a khoản 4 Điều 
26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP; 

o. Quyết định phương án phân phối, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế 
chưa phân phối và cách thức sử dụng quỹ, trừ quỹ khen thưởng, phúc lợi do 
HĐQT quyết định cách thức sử dụng quỹ; 

p. Quyết định phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái 
phiếu khác theo quy định của pháp luật và các nội dung về loại trái phiếu phát 
hành, số lượng phát hành, thời hạn trái phiếu, lãi suất trái phiếu…; 

q. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 
3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây: 
a. Thông qua các hợp đồng quy định tại điểm m khoản 2 Điều này khi cổ 

đông đó có lợi ích liên quan; 
b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ 

phần được thực hiện tương ứng với tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc 
mua lại được thực hiện thông qua giao dịch khớp lệnh trên Sở giao dịch chứng 
khoán hoặc chào mua công khai theo quy định của pháp luật. 

4. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội 
dung chương trình. 

 5. Công ty đại chúng không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho 
các đối tượng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 Nghị định 
71/2017/NĐ-CP. 

Điều 16. Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 
1. Cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức 

có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp hoặc 
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thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 2 Điều 140 Luật Doanh 
nghiệp. Trường hợp cổ đông là tổ chức chưa có người đại diện theo ủy quyền 
quy định tại khoản 4 Điều 15 của Luật Doanh nghiệp thì ủy quyền cho một 
người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. 

Người được các đối tượng nói trên ủy quyền dự họp theo khoản 1 khoản 2 
Điều này không được ủy quyền lại cho người khác. Việc ủy quyền chỉ được 
thực hiện từng lần.   

Cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền tối đa cho một người làm đại diện theo 
ủy quyền.  

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức phải thỏa mãn các 
tiêu chuẩn và điều kiện tại khoản 5 Điều 15 Luật Doanh nghiệp và đồng thời 
phải có đủ năng lực pháp luật. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ 
chức không được ủy quyền cho người khác trừ trường hợp ủy quyền tham dự 
họp Đại hội đồng cổ đông. Việc chỉ định người đại diện theo ủy quyền và nội 
dung văn bản chỉ định người đại diện theo ủy quyền thực hiện  theo khoản 4 
Điều 15 Luật Doanh nghiệp.  

Người được ủy quyền phải có đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân 
sự. 

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

a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải 
có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, được ủy quyền dự họp; 

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

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

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

3. Người được ủy quyền được biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông 
và thực hiện các quyền khác của một đại biểu dự họp Đại hội đồng cổ đông. 

4. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được 
ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: 

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

b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; 
c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy 

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

Điều 17. Thay đổi các quyền 
1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ 

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

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

3. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc 
biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các 
vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị 
thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại. 

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

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại điểm b hoặc 
điểm c khoản 4 Điều 14 Điều lệ này. 

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

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

Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền 
tham dự họp Đại hội đồng cổ theo quy định pháp luật; 

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; 
c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 
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d. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của 
cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu 
thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên theo điểm đ khoản 7 Điều 136 
Luật Doanh nghiệp; 

e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; 
f. Gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền 

dự họp; 
g. Các công việc khác phục vụ đại hội. 
3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi bằng phương thức bảo 

đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời đăng trên trang thông tin 
điện tử của Công ty theo khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp. Người triệu tập 
họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông 
trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 (mười) ngày trước ngày 
khai mạc  (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, 
được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Thông báo mời họp phải có nội 
dung  theo khoản 1 Điều 139 Luật Doanh nghiệp: Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã 
số doanh nghiệp; tên, địa chỉ thường trú của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và 
những yêu cầu khác đối với người dự họp. 

Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây: 
 a. Chương trình họp, Các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua quyết 

định; 
c. Phiếu biểu quyết; 
d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp; 
e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 
Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi tài liệu họp theo 

thông báo mời hop quy định tại khoản 3 Điều này có thể thay thế bằng việc đăng 
tải lên trang thông tin điện tử của Công ty. Trường hợp này, thông báo mời họp 
phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu và Công ty phải gửi tài liệu họp cho cổ 
đông nếu cổ đông yêu cầu. 

Công ty đại chúng phải công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc thông qua nghị quyết Đại 
hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định 
pháp luật.  

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ 
này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. 
Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất 03 (ba) ngày 
làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải 
bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công 
dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp 
khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định 
thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ 
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phần cổ đông đó nắm giữ, và  vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. 
5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị 

quy định tại khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 
a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không 

đúng nội dung; 
b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ 

từ 10% cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng 
theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này; 

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

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 
6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến 

nghị quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc 
họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức 
bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông 
chấp thuận.  

7. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương 
trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 139 
của Luật Doanh nghiệp. 

Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 
1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự 

họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.  
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 (ba 

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

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số 
đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai 
mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập 
trong vòng 20 (hai  mươi) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. 
Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số 
phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có 
quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội 
đồng cổ đông lần thứ nhất. 

Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội 
đồng cổ đông 

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

Đại biểu đương nhiên dự Đại hội đồng cổ đông là các thành viên Hội đồng 
quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cổ đông có tên trong danh sách cổ 
đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. 

2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, người đăng ký dự họp sẽ được cấp thẻ 
biểu quyết cho những vấn đề cần biểu quyết trong chương trình họp. Đại hội 
đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương 
trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành 
nghị quyết, sau đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập 
hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Kết quả 
kiểm phiếu được chủ tọa công bố trước khi bế mạc cuộc họp.  

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

đề nghị của chủ tọa cuộc họp. 
3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai 

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

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

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

5. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông 
thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời 
gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. 

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

7. Chủ tọa đại hội có quyền hoãn cuộc họp đã có đủ số lượng đại biểu dự 
họp cần thiết theo quy định tại khoản 8 và khoản 9 Điều 142 Luật Doanh 
nghiệp. 
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8. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có các quyền theo khoản 7 
Điều 142 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:  

a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh 
hợp pháp, hợp lý khác;  

b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những 
người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản 
tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra 
an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.  

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

a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 
b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp; 
c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. 

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện 
pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng 
có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác. 

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

Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
1. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
a. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng 

hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. 
b. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được 

thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: 
i. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty; 
ii. Định hướng phát triển Công ty; 
iii. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 
iv. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm 

soát; 
v. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% 

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

vi. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 
vii. Tổ chức lại, giải thể Công ty. 
2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này, các quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu 
biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp tán thành.  
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3. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo 
quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp. 

4. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại 
diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành: 

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 
b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 
c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;  
d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá 

trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;    
e. Tổ chức lại, giải thể Công ty; 
5. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng 

số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự 
và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định. 

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

Công ty phải công bố thông tin về quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
bao gồm nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, biên bản họp hoặc biên bản kiểm 
phiếu (trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) theo quy định pháp 
luật. 

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

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

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

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại 
hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả 
các cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 (mười) ngày trước thời hạn phải 
gửi lại phiếu lấy ý kiến. 

Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực 
hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này. 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 
a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;  
b. Mục đích lấy ý kiến; 
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c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy 
chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ 
đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ 
trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, 
số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng 
thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; 
số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; 

d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 
e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý 

kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến; 
f. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 
g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo 

pháp luật của Công ty. 
4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, 

của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ 
đông là tổ chức.   

5. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công ty theo các hình thức sau: 
a. Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì 

dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 
b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc 

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

dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc bị tiết lộ  
trước thời điểm kiểm phiếu/ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp 
lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu 
quyết. 

6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng 
kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh 
nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;  
b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 
c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong 

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

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với 
từng vấn đề; 

e. Các vấn đề đã được thông qua; 
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f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp 
luật của Công ty, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.  

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát 
kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên 
bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết 
định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác. 

7. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng 15 
(mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang 
thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng 
tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.  

8. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã 
được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải 
được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 
có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

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

10. Công ty phải công bố thông tin về quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
bao gồm nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, biên bản họp hoặc biên bản kiểm 
phiếu (trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) theo quy định pháp 
luật.  

Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 
1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm 

hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng 
tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;  
b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 
c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 
d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;  
e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp; 
f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục 

danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu 
bầu tương ứng; 

g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ 
phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không 
tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của 
cổ đông dự họp; 
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h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương 
ứng; 

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

pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt 
và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua 
trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm 
liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 

3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông 
trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên 
bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của 
Công ty. 

Công ty phải công bố thông tin bất thường về quyết định của Đại hội đồng 
cổ đông bao gồm nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, biên bản họp hoặc biên 
bản kiểm phiếu (trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) theo quy 
định pháp luật. 

4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về 
những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.  

5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký 
dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo 
thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
Trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp 

Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng 
văn bản, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này 
có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một 
phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau 
đây:  

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 
và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định 
của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 
Điều 21Điều lệ này. 

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này. 
Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết 

định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bị 
hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng 60 
(sáu mươi) ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều 
lệ này.  
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VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 
1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến 

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

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 
b. Trình độ học vấn; 
c. Trình độ chuyên môn; 
d. Quá trình công tác; 
e. Các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng 

quản trị và các chức danh quản lý khác; 
f. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có); 
g. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có); 
h. Các thông tin khác (nếu có). 
2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 

sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội 
đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng 
số cổ phần có quyền biểu được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% 
được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40 % được đề cử được đề 
cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) 
ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% 
đến dưới 70 % được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được 
đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên…nếu cổ đông có số cổ phần hoặc nhóm cổ đông 
sở hữu hoặc được ủy quyền gấp nhiều lần tỷ lệ 10 % trên thì người đó được đề 
cử thêm số ứng viên tương ứng.    

3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và 
ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 4 Điều 114 
Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử 
viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ 
về quản trị Công ty. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên 
Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông 
thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật. 
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Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 
1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.  Nhiệm kỳ của thành 

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

Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì 
các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành 
viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ Công 
ty có quy định khác.  

Trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị 
miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên đó 
là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị. 

2. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị như 
sau: 

a. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau 
đây: 

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được 
quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh 
nghiệp; 

- Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của 
Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ 
Công ty quy định khác; 

- Thành viên của Hội đồng quản trị không được cùng là thành viên Hội 
đồng quản trị của quá hai Công ty cổ phần khác; thành viên Hội đồng quản trị có 
thể kiêm nhiệm các chức vụ điều hành trực tiếp sản xuất kinh doanh của Công 
ty. 

b. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty đại chúng cần đảm bảo sự cân đối 
giữa các thành viên điều hành và các thành viên không điều hành. Tối thiểu 1/3 
tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên không điều hành theo 
quy định khoản 2 Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường 
hợp sau đây: 

a. Miễn nhiệm:  
- Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 151 của Luật 

Doanh nghiệp; 
- Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên 

tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 
- Có đơn từ chức; 
b. Bãi nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông. 
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4. Việc thay đổi, bổ nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải 
được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị 
trường chứng khoán. 

Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 
1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh 

Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không 
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty 
và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền 
hạn và nghĩa vụ sau: 

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

b. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm và 
miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, thành 
viên Ban điều hành và quyết định tiền lương và quyền lợi khác của họ; cử người 
đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông 
ở Công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; 

c. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và thành viên Ban điều hành trong điều 
hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

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

e. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty, quy chế quản lý nội bộ của Công 
ty, việc thành lập hay giải thể Công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và 
việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; 

f. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty hoặc yêu cầu phá sản 
Công ty;  

g. Xây dựng quy chế nội bộ về quản trị Công ty và trình Đại hội đồng cổ 
đông chấp thuận thông qua theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 
71/2017/NĐ-CP. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty không được trái với quy 
định của pháp luật và Điều lệ Công ty; 

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

i. Đề xuất mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức 
hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;  

j. Đề xuất các loại cổ phần phát hành và tổng số cổ phần được quyền chào 
bán của từng loại;  

k. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng 
quyền; 
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l. Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu;   
m. Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị Công 

ty lên Đại hội đồng cổ đông; 
n. Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào 

bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 
o. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 130 của Luật 

Doanh nghiệp; 
p. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới 

hạn theo quy định của pháp luật; 
q. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 
r. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị 

bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần 
nhất của Công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch 
quy định, tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật 
Doanh nghiệp; 

s. Quản trị Công ty theo Điều lệ; nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và 
tuân thủ đúng luật pháp; 

t. Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông: Các báo cáo hoạt động của Hội đồng 
quản trị, kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận; 

u. Thực hiện việc trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân 
phối và cách thức sử dụng quỹ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; trừ 
quỹ khen thưởng phúc lợi do Hội đồng quản trị quyết định cách thức sử dụng 
quỹ; 

v. Quyết định một số công việc kinh doanh thuộc thẩm quyền của Hội đồng 
quản trị theo đề nghị của Tổng giám đốc; 

x. Quyết định việc đầu tư và quan hệ quốc tế; 
y. Kiến nghị bổ sung hoặc sửa đổi Điều lệ Công ty; 
z. Phê duyệt phương án trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật trong thẩm quyền 
theo quy định các quy chế quản trị nội bộ của Công ty; 
aa. Hội đồng quản trị có thể đình chỉ các quyết định của Tổng giám đốc nếu 

xét thấy vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty, nghị quyết và các quy 
định của Hội đồng quản trị; 

bb. Chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công 
ty, những sai phạm trong quản trị do mình gây ra thiệt hại cho Công ty; 

cc. Xem xét và ủy quyền cho Tổng giám đốc khởi kiện các vụ án có liên 
quan đến quyền lợi và tài sản của Công ty; 
dd. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 
3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: 



26 
 

a. Thành lập các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Công ty;  
b. Thành lập các Công ty con của Công ty; 
c. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp và trừ 

trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 135 và khoản 1, khoản 3 Điều 162 Luật 
Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết 
định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Công ty; 

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

e. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh vượt quá 1 tỷ đồng 
Việt Nam hoặc các khoản đầu tư thuộc kế hoạch kinh doanh vượt quá 10% giá 
trị kế hoạch kinh doanh hàng năm; 

f. Việc định giá tài sản góp vào Công ty không phải là tiền đồng Việt Nam, 
ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng;  

g. Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được 
thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài theo phân cấp tại (theo phân cấp của Quy 
chế Tài chính hiện hành); 

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

i. Quyết định giá mua lại hoặc thu hồi cổ phần của Công ty; 
j. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải 

có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình. 
4. Trừ khi pháp luật và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể ủy 

quyền cho nhân viên cấp dưới và người điều hành khác đại diện xử lý công việc 
thay mặt cho Công ty. 

5. Hội đồng quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy 
ý kiến bằng văn bản. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. 

6. Khi thực hiện chức năng, quyền và nghĩa vụ của mình, Hội đồng quản trị 
tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội 
đồng cổ đông. Trong trường hợp nghị quyết do Hội đồng quản trị thông qua trái 
với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ Công ty gây thiệt hại cho Công ty thì 
các thành viên tán thành thông qua nghị quyết đó phải cùng liên đới chịu trách 
nhiệm cá nhân về nghị quyết đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên 
phản đối thông qua nghị quyết nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp 
này, cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty liên tục trong thời hạn ít nhất 01 năm 
có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị đình chỉ thực hiện nghị quyết nói trên. 

Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng 
quản trị,  Tổng giám đốc.  

1. Công ty có quyền trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, trả lương 
cho Tổng giám đốc và người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. 
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2. Thù lao, tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, 
Tổng giám đốc được trả theo quy định sau đây: 

a. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao và tiền thưởng. Thù 
lao  được tính theo tháng. Mức thù lao, tiền thưởng và các lợi ích khác của thành 
viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường 
niên; 

b. Thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là người lao động của Công ty 
thì được hưởng lương và các quyền lợi khác như người lao động khác của Công 
ty;   

c. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán các chi phí ăn, 
ở, đi lại và chi phí hợp lý khác mà họ chi trả khi thực hiện nhiệm vụ cụ thể được 
giao theo biên bản/nghị quyết của Hội đồng quản trị; 

d. Tổng giám đốc được trả tiền lương và tiền thưởng. Tiền lương, tiền 
thưởng, quyền lợi khác của Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.  

3. Thù lao, các lợi ích và mọi chi phí hoạt động khác của Hội đồng quản trị 
như chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí hợp lý khác và tiền lương của Tổng giám đốc và 
người quản lý khác theo khoản 3 Điều 158 Luật doanh nghiệp được tính vào chi 
phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh 
nghiệp và phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm 
của Công ty, phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 
1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ 

tịch. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.  
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ chuẩn bị chương trình, tài liệu, 

triệu tập và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị, chủ tọa cuộc họp Đại hội 
đồng cổ đông; đồng thời có các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Luật Doanh 
nghiệp và Điều lệ này. 

a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 
b. Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị; 
c. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản 

trị. 
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản 

trị gửi báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo hoạt động của Hội 
đồng quản trị cho các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

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

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực 
hiện được nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên 
khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường 
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hợp không có người được ủy quyền thì các thành viên còn lại bầu một người 
trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo 
nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số. 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể tuyển dụng thư ký chuyên trách để 
thực hiện các việc mang tính tổng hợp, phân tích số liệu, tài liệu, làm công việc 
hành chính, ghi biên bản và các công việc khác của Hội đồng quản trị. 

Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 
1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì Chủ tịch Hội đồng quản 

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

2. Hội đồng quản trị có thể họp định kỳ hoặc bất thường. Cuộc họp Hội 
đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập khi xét thấy cần thiết, 
nhưng mỗi quý phải họp ít nhất 01 (một) lần.  

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi có 
một trong số các đối tượng được quy định tại khoản 4 Điều 153 Luật Doanh 
nghiệp đề nghị bằng văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận và 
quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, cụ thể: 

a. Ban kiểm soát; 
b. Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 (năm) người  quản lý khác; 
c. Ít nhất 02 (hai) thành viên điều hành của Hội đồng quản trị; 
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong 

thời hạn  07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị nêu tại khoản 3 
Điều này. Trường hợp không triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng 
quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những 
người đề nghị tổ chức họp được nêu tại khoản 3 Điều 30 có quyền triệu tập họp 
Hội đồng quản trị. 

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

6. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành tại trụ sở chính của Công ty 
hoặc tại địa điểm khác.  

7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội 
đồng quản trị và các Kiểm soát viên  chậm nhất 01 (một) ngày làm việc trước 
ngày họp. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải xác định cụ thể  thời gian, địa 
điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận. Kèm theo thông báo mời họp phải 
có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.  
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Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương 
tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội 
đồng quản trị và các Kiểm soát viên được đăng ký tại Công ty. 

Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền 
thảo luận nhưng không được biểu quyết.   

8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất 3/4 (ba 
phần tư ) tổng số thành viên Hội đồng quản trị trở lên dự họp. 

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải 
được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày dự định họp 
lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn 1/2 (một 
nửa) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

9. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. 
Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 
trong trường hợp sau đây: 

a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 
b. Ủy quyền cho thành viên HĐQT khác dự họp và phải được đa số thành 

viên Hội đồng quản trị chấp thuận;  
c.  Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. 
10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu 

biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội 
đồng quản trị chậm nhất  01 (một) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ 
được mở trước sự chứng kiến của tất cả người dự họp. 

11. Biểu quyết.  
a. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, 

các giao dịch mà thành viên đó có lợi ích liên quan.  
b. Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối 

thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định 
mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;  

c. Theo quy định tại điểm d khoản 11 Điều 30 Điều lệ này, khi có vấn đề 
phát sinh tại cuộc họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành 
viên Hội đồng quản trị mà thành viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu 
quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất 
hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công 
bố đầy đủ; 

d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định 
tại điểm a và điểm b khoản 5 Điều 38 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể 
trong hợp đồng đó; 

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

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

14. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên 
cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu 
quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại 
cuộc họp. 

15. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng 
quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc 
đã được tiến hành trong cuộc họp.  

16. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập 
bằng tiếng Anh. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và 
tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 

Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải 
được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

17. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể 
ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác, có các nội dung chủ yếu sau 
đây: 

a.  Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;  
b.  Mục đích, chương trình và nội dung họp; 
c.  Thời gian, địa điểm họp; 
d.  Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và 

cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 
e.  Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 
f.  Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn 

biến của cuộc họp; 
g.  Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không 

tán thành và không có ý kiến; 
h.  Các vấn đề đã được thông qua; 
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i.  Họ, tên, chữ ký chủ tọa, người ghi biên bản và tất cả thành viên hoặc 
đại diện theo ủy quyền dự họp. 

18. Chủ tọa, người ghi biên bản và tất cả thành viên hoặc đại diện theo ủy 
quyền dự họp phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội 
dung biên bản họp Hội đồng quản trị. 

VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU  HÀNH  
Điều 31. Tổ chức bộ máy quản lý 
Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách 

nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản 
trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Ban điều 
hành gồm Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các thành viên Ban điều hành khác 
do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức 
danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết Hội đồng quản trị. 

Điều 32. Người điều hành doanh nghiệp 
1. Hội đồng quản trị có quyền tuyển dụng người trong Ban điều hành với 

số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do 
Hội đồng quản trị quy định. Tổng giám đốc có quyền đề xuất tuyển dụng thành 
viên khác trong Ban điều hành để Hội đồng quản trị xem xét quyết định. Thành 
viên Ban điều hành phải có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ Công ty đạt được các 
mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.  

2. Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của 
Công ty; các thành viên khác trong Ban điều hành có trách nhiệm giúp việc cho 
Tổng giám đốc theo từng khối nghiệp vụ và công việc được phân công. Thành 
viên Ban điều hành chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm 
trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa 
vụ được giao hoặc phân công. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc và nhiệm kỳ của 
các cán bộ khác trong Ban điều hành theo quyết định cụ thể của Hội đồng quản 
trị.  

3. Tiền lương, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối 
với Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng lao động với 
thành viên Ban điều hành do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý 
kiến của Tổng giám đốc.   

4. Việc thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm người nội bộ phải 
được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị 
trường chứng khoán. 

Điều 33. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng 
giám đốc 

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc 
thuê một người khác làm Tổng giám đốc; ký hợp đồng lao động trong đó quy 
định tiền lương và lợi ích khác.  



32 
 

2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được 
bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.  

Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao 
động. 

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng giám đốc: 
a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được 

quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp; 
b. Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của 

Công ty. 
4. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: 
a. Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị; 
b. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công 

ty; 
c. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày 

của Công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm 
việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, và các loại 
hợp đồng khác theo luật định, theo Điều lệ Công ty và Quy chế Tài chính do 
Hội đồng quản trị ban hành, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng 
ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất; 

d. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế 
quản lý nội bộ của Công ty; 

e. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty; 
f. Kiến nghị người điều hành khác của doanh nghiệp mà Công ty cần tuyển 

dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm theo quy chế nội bộ và kiến nghị tiền lương 
và lợi ích khác đối với người điều hành khác để Hội đồng quản trị quyết định; 

g. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, 
trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

h. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ 
công nhân viên dưới quyền và phê duyệt phương án tổ chức bộ máy và nhân sự 
các đơn vị trực thuộc theo Quy chế Tổ chức do Hội đồng quản trị ban hành; 

i. Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong 
Công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc; 

j. Tuyển dụng người lao động theo phân cấp; 
k. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này, các 

quy chế nội bộ của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao 
động ký với Công ty; 

l. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 



33 
 

m. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty 
và nghị quyết của Hội đồng quản trị; 

o. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị kế hoạch hàng năm, kế hoạch trung 
hạn và kế hoạch dài hạn; 

p. Quyết định giá mua, giá bán nguyên liệu, sản phẩm (trừ những sản phẩm 
dịch vụ do Nhà nước quy định); 

q. Quyết định các biện pháp tuyên truyền quảng cáo, tiếp thị, các biện pháp 
khuyến khích mở rộng sản xuất; 

r. Quyết định và thực hiện những vấn đề về tài chính theo Quy chế tài 
chính do Hội đồng quản trị ban hành; 

s. Được đề nghị Hội đồng quản trị khen thưởng, kỷ luật các chức danh: 
Giám đốc nghiệp vụ, Kế toán trưởng, trừ những trường hợp Hội đồng quản trị 
cần thực hiện trực tiếp; 

t.  Báo cáo trước Hội đồng quản trị tình hình hoạt động, kết quả hoạt động 
kinh doanh của Công ty; 

u. Được quyết định các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong những 
trường hợp khẩn cấp như thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, sự cố khẩn cấp... và chịu 
trách nhiệm về các quyết định này, đồng thời báo cáo ngay cho Hội đồng quản 
trị; 

v. Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của 
Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, hợp đồng lao động 
ký với Công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái 
với quy định này mà gây thiệt hại cho Công ty thì Giám đốc hoặc Tổng giám 
đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho Công 
ty. 

5. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội 
đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo 
cáo các cấp này khi được yêu cầu. 

6. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành 
viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng 
giám đốc mới thay thế. 

7. Khi Tổng giám đốc muốn từ chức, từ nhiệm phải có đơn gửi Hội đồng 
quản trị. Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày nhận được đơn, Hội 
đồng quản trị xem xét và giải quyết. Khi thôi chức vụ, Tổng giám đốc phải bàn 
giao đầy đủ công việc cho người kế nhiệm mình. 

8.  Tổng giám đốc đương nhiên mất tư cách khi xảy ra một trong các 
trường hợp sau đây: 

- Chết; 
- Tự ý bỏ nhiệm sở theo quy định của Bô luật Lao động; 
- Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng giám đốc ; 
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- Không được Hội đồng quản trị bổ nhiệm lại; 
- Bị miễn nhiệm bởi Hội đồng quản trị;  
- Hợp đồng lao động hết hạn mà không gia hạn hoặc theo thỏa thuận tại 

hợp đồng lao động.  
9. Trường hợp Tổng giám đốc bị mất tư cách, Hội đồng quản trị phải tạm 

cử người để thay thế. Trong thời hạn tối đa 30 (ba mươi) ngày, Hội đồng quản 
trị phải tiến hành các thủ tục để bổ nhiệm Tổng giám đốc mới. 

10. Tổng giám đốc Công ty có thể ủy nhiệm cho các Giám đốc nghiệp vụ 
hoặc người khác thay mặt mình giải quyết một số công việc của Công ty và chịu 
trách nhiệm pháp lý trước sự ủy quyền, ủy nhiệm của mình; khi Tổng giám đốc 
đi vắng, Tổng giám đốc được phép ủy quyền cho một trong các Giám đốc 
nghiệp vụ thay mặt mình điều hành công việc Công ty. 

Người được Tổng giám đốc ủy quyền, ủy nhiệm phải chịu trách nhiệm 
pháp lý trước Tổng giám đốc và trước pháp luật về những công việc mình làm. 

Mọi sự ủy quyền, ủy nhiệm có liên quan đến kinh doanh, tài chính, con dấu 
Công ty đều phải thực hiện bằng văn bản. 

Các Giám đốc nghiệp vụ, Kế toán trưởng, các trưởng phòng, ban, Giám 
đốc chi nhánh trong Công ty có thể ủy quyền, ủy nhiệm cho các nhân viên cấp 
dưới của mình theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Tổng giám 
đốc Công ty và pháp luật về sự ủy quyền, ủy nhiệm của mình. 

IX. BAN KIỂM SOÁT 
Điều 34. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên 
1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại 

khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này. 
2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và 

ứng cử không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 4 Điều 114 Luật 
Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ 
chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản 
trị Công ty. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát 
phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước 
khi tiến hành đề cử. 

Điều 35. Kiểm soát viên 
1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là 03 (ba) người do Đại hội đồng 

cổ đông bầu ra hoặc bãi miễn. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 
(năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ 
của Kiểm soát viên cùng nhiệm kỳ với thành viên Hội đồng quản trị.   

2. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định 
tại khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các 
trường hợp sau theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định 71/2017/NĐ-CP: 

a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 
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b. Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện 
kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba 03 (ba) năm liền trước đó. 

3. Các Kiểm soát viên bầu một 01 (một) người trong số họ làm Trưởng ban 
theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số. Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm 
toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại 
Công ty. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt 
Nam. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau: 

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

cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; 
c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của 

Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông. 
4. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 
a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định 

tại Luật Doanh nghiệp; 
b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 (sáu ) tháng liên 

tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 
c. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 
d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này. 
5. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 
a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 
b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát 

viên quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; 
c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 
d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này.  
6. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà 

Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ 
vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ 
mới được bầu và nhận nhiệm vụ. 

7. Việc thay đổi, bổ nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát phải được 
công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường 
chứng khoán.  

Điều 36. Ban kiểm soát 
1. Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 165 Luật 

Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau theo Điều 22 Nghị định 71/2017/NĐ-
CP: 

a. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán 
độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; 
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b. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình; 
c. Giám sát tình hình tài chính Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động 

của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác, sự phối 
hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ 
đông; 

d. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ 
Công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành 
doanh nghiệp khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong 
vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi 
phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả; 

e. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên theo quy định tại điểm d và đ khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 
và Điều 10 Nghị định 71/2017/NĐ-CP; 

f. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh 

nghiệp khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin và tài liệu 
về công tác quản lý, điều hành và hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban 
kiểm soát hoặc thành viên Ban kiểm soát.  

3. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về cuộc họp của Ban kiểm 
soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu 
02 (hai) lần một năm và cuộc họp được tiến hành khi có từ 2/3  (hai phần ba) số 
Kiểm soát viên trở lên dự họp theo khoản 1 Điều 23 Nghị định 71/2017/NĐ-CP. 

4. Thù lao, lương, lợi ích khác và các chi phí hoạt động của Kiểm soát viên 
được thực hiện theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp. 

X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 
KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH 
KHÁC 

Điều 37. Trách nhiệm cẩn trọng 
Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người 

điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, một cách trung 
thực, cẩn trọng, tốt nhất, nhằm đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty.   

Điều 38. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 
1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người 

điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 
159 Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người 
điều hành khác; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công 
ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích 
của tổ chức, cá nhân khác.  
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Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người 
điều hành khác và những người có liên quan của các thành viên này không được 
sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để 
phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người 
điều hành khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có 
thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua 
các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác. 

4. Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, Công ty không được 
cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm 
soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên 
quan tới các thành viên nêu trên  trừ trường hợp Công ty đại chúng và tổ chức 
có liên quan tới cổ đông là các Công ty trong cùng tập đoàn hoặc các Công ty 
hoạt động theo nhóm Công ty, bao gồm Công ty mẹ - Công ty con, tập đoàn 
kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác theo quy định tại điểm a 
khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP. 

5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên 
Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác và 
người có liên quan của các đối tượng này; cổ đông, người đại diện ủy quyền của 
cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những 
người có liên quan của họ; doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy 
định tại khoản 2 Điều 159 Luật Doanh nghiệp phải được Đại hội đồng cổ đông 
hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, cụ thể như sau: 

a. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ 
hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất 
đã được kiểm toán. Trường hợp này, người đại diện Công ty ký hợp đồng phải 
thông báo các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có 
liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng 
hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp 
thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày 
nhận được thông báo; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu 
quyết; 

b. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác ngoài 
các giao dịch quy định tại điểm a khoản 5 Điều này. Trường hợp này, người đại 
diện Công ty ký hợp đồng phải thông báo Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên 
về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm 
theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng 
quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao 
dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 
Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết; hợp 
đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số 
phiếu biểu quyết còn lại tán thành. 
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6. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi 
được ký kết hoặc thực hiện mà chưa được chấp thuận theo quy định tại khoản 5 
Điều này, gây thiệt hại cho Công ty; người ký kết hợp đồng, cổ đông, thành viên 
Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc, có liên quan phải liên đới bồi thường 
thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho Công ty các khoản lợi thu được từ việc thực 
hiện hợp đồng, giao dịch đó. 

7. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người 
điều hành khác và những người có liên quan của các thành viên này không được 
sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho 
người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan. 

Điều 39. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 
Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người 

điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không 
hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải 
chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra. 

XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 
Điều 40. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 
1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nêu tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ này có 

quyền gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra danh sách cổ đông, các biên bản họp 
Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các tài liệu này trong giờ làm 
việc và tại trụ sở chính của Công ty. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được ủy 
quyền của cổ đông phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông mà người đó đại 
diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người 
điều hành khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ 
đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan 
tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật. 

3. Công ty phải lưu trữ các tài liệu theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật 
Doanh nghiệp tại trụ sở chính; thời hạn lưu trữ thực hiện theo quy định của pháp 
luật có liên quan.  

 4. Điều lệ Công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của 
Công ty. 

XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN  
Điều 41. Công nhân viên và công đoàn 
1. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các 

vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, 
bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và 
người điều hành doanh nghiệp. 

2. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các 
vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các 
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chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính 
sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật 
hiện hành. 

XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN  
Điều 42. Phân phối lợi nhuận  
1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả 

cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. 
2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền 

chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu. 
3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 

thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là 
cơ quan thực thi quyết định này. 

4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ 
phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. 
Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở 
các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp 
Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ 
đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu 
trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán 
cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng 
khoán có thể được tiến hành thông qua Công ty chứng khoán hoặc Trung tâm 
lưu ký chứng khoán Việt Nam. 

5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông 
qua nghị quyết xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ 
theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các 
chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận 
cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. 

6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo 
quy định của pháp luật. 

XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI 
CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 

Điều 43. Tài khoản ngân hàng 
1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân 

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

cần thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy 
định của pháp luật. 

Điều 44. Năm tài chính 
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 hàng năm và kết 

thúc vào ngày 31 của tháng 12 năm đó. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày 
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cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 31 của 
tháng 12 năm đó  

Điều 45. Chế độ kế toán 
1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt 

Nam. 
2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán 

theo quy định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải 
chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao 
dịch của Công ty. 

3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường 
hợp Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ 
thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm 
về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp. 

XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ 
TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Điều 46. Báo cáo tài chính năm 
1. Công ty phải lập Báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật 

cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải 
được kiểm toán theo quy định tại Điều 48 Điều lệ này.  

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi/lỗ của Công 
ty trong năm tài chính, báo cáo tình hình tài chính phản ánh một cách trung thực 
và khách quan tình hình hoạt động của Công ty tính đến thời điểm lập báo cáo, 
báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. 

3. Báo cáo tài chính năm được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán 
viên), phải được công bố theo quy định pháp luật. 

Điều 47. Báo cáo thường niên 
Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của 

pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 
XVI. KIỂM TOÁN Công ty  
Điều 48. Kiểm toán 
1. Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một Công ty kiểm toán độc 

lập hoặc thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho 
Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành 
kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên 
những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị. Công ty phải 
chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho Công ty kiểm toán độc lập sau khi 
kết thúc năm tài chính. 
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2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận, lập báo cáo kiểm toán và 
trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày kết 
thúc năm tài chính. 

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

4. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán Công ty được phép 
tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo 
và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mà các cổ 
đông được quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên 
quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. 

XVII. CON DẤU  
Điều 49. Con dấu 
1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty 

và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp và Điều lệ Công ty. 
2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy 

định của pháp luật hiện hành. 
XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ  
Điều 50. Chấm dứt hoạt động  
Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau: 
1. Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 06 (sáu) tháng liên tục mà không làm thủ tục 
chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 201 
Luật Doanh nghiệp.  

2. Giải thể theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.  
3. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
4. Theo quyết định của Tòa án theo quy định tại Điều 203 Luật Doanh 

nghiệp. 
5. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 
Điều 51. Thanh lý 
1. Sau khi có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập 

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

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh 
về ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý 
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thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty 
trước Tòa án và các cơ quan hành chính. 

3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau: 
a. Các chi phí thanh lý; 
b. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi 

khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động 
đã ký kết; 

c. Nợ thuế; 
d. Các khoản nợ khác của Công ty; 
e. Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) 

trên đây được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán 
trước. 

XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ  
Điều 52. Giải quyết tranh chấp nội bộ 
1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của 

Công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật Doanh 
nghiệp, các quy định pháp luật khác, Điều lệ Công ty, các quy định giữa: 

a. Cổ đông với Công ty; 
b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hay 

người điều hành khác; 
Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương 

lượng và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị 
hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải 
quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh 
chấp trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. 
Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng 
quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Ban kiểm soát chỉ định một chuyên 
gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp. 

2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng 06 (sáu) 
tuần từ khi bắt đầu quá trình hòa giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà 
giải không được các bên chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng 
tài kinh tế hoặc Tòa án kinh tế. 

3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà 
giải. Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của 
Tòa án. 

XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ  
Điều 53. Điều lệ Công ty 
1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem 

xét, quyết định. 
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2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến 
hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong 
trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản 
trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp 
dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty. 

XXI. NGÀY HIỆU LỰC  
Điều 54. Ngày hiệu lực 
1. Bản Điều lệ này gồm 21 Chương 54 Điều được Đại hội đồng cổ đông 

Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa nhất trí thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2019 
tại Khách sạn Liberty SaiGon ParkView, 265 Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ 
Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ 
này. 

2. Điều lệ được lập thành 10 (mười) bản, có giá trị như nhau, trong đó: 
a. 01 (một) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương; 
b. 05 (năm) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban 

nhân dân Tỉnh, Thành phố; 
c.  04 (bốn) bản lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 
3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 
4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty chỉ có giá trị khi có chữ ký 

của Chủ tịch Hội đồng quản trị.  
Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật ./.
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(đ/CP)
1 Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 118 Lê Duẩn, Tp. Hà Nội Việt Nam 51.600 Phổ thông 100.000   
2 Đỗ Văn Trang 86 Nguyễn Thông, P.9 Q.3, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 320 Phổ thông 100.000   
3 Nguyễn Thuỷ Lưu 65/1 Tân Hưng, P.12 Q.5, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 871 Phổ thông 100.000   
4 Mai Đình Võ 57 Trần Nhật Duật, P.Tân Định, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 260 Phổ thông 100.000   
5 Nguyễn Lan Phương 41 Nguyễn Thượng Hiền, Q.Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 300 Phổ thông 100.000   
6 Cao Hữu Sơn 57 Trần Nhật Duật, P.Tân Định, Q.1 Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 471 Phổ thông 100.000   
7 Đào Văn An 257 Đại lộ 3, P.Phước Bình, Q.9, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 90 Phổ thông 100.000   
8 Huỳnh Thị Bộ 351/22 Ng. Trọng Tuyển, P.1, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 290 Phổ thông 100.000   
9 Lưu Ngọc Xanh 5A Lê Minh Xuân, P.7 Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 240 Phổ thông 100.000   

10 Nguyễn Ngọc Bích 04 Cư xá Lý Thái Tổ, P.1, Q.3 Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 270 Phổ thông 100.000   
11 Nguyễn Thuận 217 Cư xá Lý Thái Tổ, P.1, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 260 Phổ thông 100.000   
12 Nguyễn Trọng Huân 12B Trần Phú Huyện Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai Việt Nam 20 Phổ thông 100.000   
13 Lê Nguyễn Thanh Tuấn 1412/1A KP.1, P.An Phú Đông,Q.12, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
14 Trịnh Hồng Diệp Xã Mỹ Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá Việt Nam 30 Phổ thông 100.000   
15 Đoàn Thị Kiều Uyên 55 Vũ Chí Hiếu, P13, Q.5, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 90 Phổ thông 100.000   
16 Phương Thị Thu Hà 285/Q1A, CMT8, P.12, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 260 Phổ thông 100.000   
17 Phù Quang Khanh 40 Nguyễn Trường Tộ, P.12 Q.4, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 280 Phổ thông 100.000   
18 Lưu Thị Lê 130/20 CMT8 P.10 Q.3 TP.Hồ Chí Minh Việt Nam 487 Phổ thông 100.000   
19 Nguyễn Phúc Hậu 78/1 Trần Nhân Tôn, P.2, Q.10, TP.Hồ Chí Minh Việt Nam 2.297 Phổ thông 100.000   
20 Lương Chí Vĩ 322 lô C, CC Lý Thường Kiệt, P7, Q.11 Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 503 Phổ thông 100.000   
21 Nguyễn Hoàng Sơn 528/7A Phạm Văn Chí, P8, Q.6, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 631 Phổ thông 100.000   
22 Nguyễn Minh Đức Xã Bình Trưng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang Việt Nam 283 Phổ thông 100.000   
23 Nguyễn Thanh Phong 16/16 Bùi V. Ba, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh Việt Nam 1.499 Phổ thông 100.000   
24 Nguyễn Thị Thanh Mai 289/108 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 2.371 Phổ thông 100.000   
25 Phạm Kim Liên 174/10 Lý Chính Thắng, P7, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 1.742 Phổ thông 100.000   
26 Phạm Quan Liêm 5A Lê Minh Xuân, P7, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 1.863 Phổ thông 100.000   
27 Vũ Hữu Vĩnh 95/50 Huỳnh V. Bánh, P.17, Q.PNhuận, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 110 Phổ thông 100.000   
28 Nguyễn Thanh Minh 339/2 Ng. Thái Bình, P.12 Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh Việt Nam 592 Phổ thông 100.000   
29 Trần Trọng Hưng 132/1B/A2 Tô Hiến Thành, P15, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 625 Phổ thông 100.000   
30 Phạm Trí Dũng 46 Hoàng An, Trung Phụng, Tp. Hà Nội Việt Nam 485 Phổ thông 100.000   
31 Phạm Như Hồng 12B Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội Việt Nam 30 Phổ thông 100.000   
32 Ngô Sơn Thịnh Ấp 2, Xã Phú An, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang Việt Nam 400 Phổ thông 100.000   

PHỤ LỤC
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33 Khiếu Quang Lân 09-011 Lô 11 CXThanh Đa, P.27, Q. B.Thạnh, Tp.HCM Việt Nam 220 Phổ thông 100.000   
34 Lê Đức Thịnh 124 Đoàn Văn Bơ, P9, Q.4 Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 931 Phổ thông 100.000   
35 Cao Hữu Triều Xã Nhân Bình, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam Việt Nam 195 Phổ thông 100.000   
36 Hoàng Thị Thanh Thuý 154 Cao Thắng, Tp.Hải Phòng Việt Nam 30 Phổ thông 100.000   
37 Lê Thị Lệ Nga 110D Lê Lai, P.3, Q.Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 391 Phổ thông 100.000   
38 Lương Ngọc Liên 53 Lý Thường Kiệt, P.4, Q.Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 542 Phổ thông 100.000   
39 Lương Trung Việt 563/37 Nguyễn Đình Chiểu, P2, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 126 Phổ thông 100.000   
40 Nguyễn Minh Tuấn 136 CMT8, P.10, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 429 Phổ thông 100.000   
41 Nguyễn Thanh Trung 3A Trần Văn Kỷ, P14, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 308 Phổ thông 100.000   
42 Nguyễn Thế Tụng 45/21 Nghĩa Phát, P.6, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 200 Phổ thông 100.000   
43 Nguyễn Thị Hồng Xã Bình Minh, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá Việt Nam 161 Phổ thông 100.000   
44 Nguyễn Thị Liêm 143 Bùi Viện, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 150 Phổ thông 100.000   
45 Nguyễn Văn Hùng 157/29 Trần Văn Đang, P.11, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 260 Phổ thông 100.000   
46 Nguyễn Xuân Tỉnh 57 Trần Nhật Duật, P.Tân Định, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 499 Phổ thông 100.000   
47 Nguyễn Thị Xuân Tình 136 CMT8, P.10, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 30 Phổ thông 100.000   
48 Đỗ Đức Dũng 216 Võ Thị Sáu, P.12 Q3, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 70 Phổ thông 100.000   
49 Phạm Hữu Chính 351/13 Ng.Trọng Tuyển, P.1 Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 30 Phổ thông 100.000   
50 Tô Thị Sứ 104 Cao Thắng, P.4 Q.3, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 170 Phổ thông 100.000   
51 Trần Thị Quỳ 27-29 Trần Hoà, P10, Q.5, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 220 Phổ thông 100.000   
52 Trần Thị Thuỳ Dương 285/Q1A CMT8, P.12, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 20 Phổ thông 100.000   
53 Cao Hữu Chiến H10A CMT8, P.12, Q.TB, Tp.Hồ Chí  Minh Việt Nam 229 Phổ thông 100.000   
54 Vũ Văn Hoàng Xã Nghĩa Thịnh, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Hà Việt Nam 40 Phổ thông 100.000   
55 Huỳnh Phước 142/24 LThúc Hoạch, P.Phú Thọ Hòa, Q.TPhú Tp.HCM Việt Nam 250 Phổ thông 100.000   
56 Huỳnh Thị Ngọc Châm 104, Lô D, Cư xá Thanh Đa, P27, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 359 Phổ thông 100.000   
57 Lê Liêm 271 Huỳnh Văn Bánh, P11, Q.Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 20 Phổ thông 100.000   
58 Lê Văn Thi 124/30 Xóm Đất, P8, Q.11, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 298 Phổ thông 100.000   
59 Đặng Thị Ngọc Châu 265/7/29 PNLão, P.PNLão, Q.1 , Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 90 Phổ thông 100.000   
60 Đặng Thuý Oanh A2 Cư xá Bắc Bình P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 308 Phổ thông 100.000   
61 Đặng Tuyết Minh 70/29 Cư xá Đô Thành, P4, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 409 Phổ thông 100.000   
62 Nguyễn Diệu Khanh 12/3D Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 229 Phổ thông 100.000   
63 Nguyễn Thị Cẩm Vân 562/1B Lê Quang Định, Q. Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 200 Phổ thông 100.000   
64 Nguyễn Văn Thiện 303/2 Cô Giang, P2, Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 260 Phổ thông 100.000   
65 Nguyễn Xuân Toản 301T4 Lô B CC 189B, Cống Quỳnh, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 194 Phổ thông 100.000   
66 Phan Trứ Phiêu 517/19 Nguyễn Trãi, P.7, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh Việt Nam 793 Phổ thông 100.000   
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67 Đỗ Văn Thịnh 202DC/63 Hoà Bình, P.5, Q.11, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 537 Phổ thông 100.000   
68 Tăng Trịnh Thanh Trúc Vĩnh Mỹ B, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
69 Trần An Liên 132 Ng. Thái Học, P.PNLão, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 555 Phổ thông 100.000   
70 Trịnh Văn Thông 575/70 CMT8, P.15, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 453 Phổ thông 100.000   
71 Vũ Thị Kim Dung 50 CMT8, P.6, Q3, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 20 Phổ thông 100.000   
72 Nguyễn Kim Phụng B4/1 Chu Văn An, P.12, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 421 Phổ thông 100.000   
73 Lê Thị Thanh Hương 141/10 Lý Tự Trọng, P.BếnThành, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 424 Phổ thông 100.000   
74 Nguyễn Thị Phước 264/3 KP3, P. Hiệp Bình Chánh, Q.TĐức, Tp. Hồ Chí Minh Việt Nam 260 Phổ thông 100.000   
75 Nguyễn Văn Bình 5/3 KP3, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 240 Phổ thông 100.000   
76 Quản Thị Cẩm Tú 84/2 Nguyễn Thị Nhỏ, P9, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 190 Phổ thông 100.000   
77 Hồ Thị Thanh Hiền Xã Minh Đạo, Huyện Tiên Sơn, Tỉnh Bắc Ninh Việt Nam 210 Phổ thông 100.000   
78 Hoàng Việt Phương 143 Lầu 2 Bùi Viện, P.PNLão, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 110 Phổ thông 100.000   
79 Lại Thị Nhung 82/25/2 Lý Thường Kiệt, P7, Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 260 Phổ thông 100.000   
80 Lữ Thị Tiến 82/23 Bùi Đình Tuý, P24, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 220 Phổ thông 100.000   
81 Mai Đình Hưng Xã Thọ Hải, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá Việt Nam 70 Phổ thông 100.000   
82 Nguyễn Hồng Cúc Mai 239/34/26 Hoàng Đạo (Trần Văn Đang), Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 260 Phổ thông 100.000   
83 Nguyễn Thị Bích Hạnh 16 PNLão, P.PNLão, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 170 Phổ thông 100.000   
84 Nguyễn Thị Danh Xã Tân Việt, Huyện Nam Thanh, Tỉnh Hải Hưng Việt Nam 90 Phổ thông 100.000   
85 Nguyễn Thị Hường 361/8 Tân Quy, Q.7, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 240 Phổ thông 100.000   
86 Nguyễn Thị Kim Thu 144/45 Trần Phú, P.4 Q.5 Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 360 Phổ thông 100.000   
87 Nguyễn Thị Ngoan Xã Minh Đạo, Huyện Tiên Sơn, Tỉnh Bắc Ninh Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
88 Nguyễn Văn Ba 283 CX Lý Thái Tổ, P.1, Q3, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 260 Phổ thông 100.000   
89 Đinh Thị Mừng 21/1/9 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 260 Phổ thông 100.000   
90 Phạm Thị Thuý 15 Đoàn Như Hài, P.12, Q.4, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 210 Phổ thông 100.000   
91 Phan Thị Thành 40 Nguyễn Trường Tộ, P.12, Q.4, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 80 Phổ thông 100.000   
92 Trịnh Thị Hương Lan Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng Việt Nam 30 Phổ thông 100.000   
93 Văn Thị Hồng Hà 351/13 Ng. Trọng Tuyển,P.1, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 30 Phổ thông 100.000   
94 Văn Thuý Quyển 288 CMT8, P.10 Q.3, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 90 Phổ thông 100.000   
95 Huỳnh Văn Hảo 268 Thống Nhất, Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà Việt Nam 378 Phổ thông 100.000   
96 Cao Hữu Dương Xã Nhân Bình, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam Việt Nam 40 Phổ thông 100.000   
97 Danh Thị Hoa Xã Phan Rang, Huyện Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận Việt Nam 180 Phổ thông 100.000   
98 Dương Ngọc Thoan Xã Khánh Công, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình Việt Nam 100 Phổ thông 100.000   
99 Hồ Thị Yến Xã Mường Mán, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Thuận Hải Việt Nam 190 Phổ thông 100.000   

100 Huỳnh Thị Tuyết Xã Phước Diêm, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận Việt Nam 110 Phổ thông 100.000   
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101 Lê Thị Hạnh Xã Phan Rang, Huyện Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận Việt Nam 368 Phổ thông 100.000   
102 Lê Thị Ngọc Trinh Xã Phước Diêm, Huyện Ninh  Phước, Tỉnh Ninh Thuận Việt Nam 110 Phổ thông 100.000   
103 Lưu Công Chinh Xã Giao Yến, Huyện Xuân Thuỷ, Tỉnh Nam Hà Việt Nam 80 Phổ thông 100.000   
104 Nguyễn Thị Xuân Xã Phước Diêm, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận Việt Nam 110 Phổ thông 100.000   
105 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Xã Phan Rang, Huyện Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận Việt Nam 104 Phổ thông 100.000   
106 Nguyễn Xuân Dương Xã Phước Diêm, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Bình Việt Nam 90 Phổ thông 100.000   
107 Nguyễn Văn Hoá Xã Phước Diêm, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận Việt Nam 170 Phổ thông 100.000   
108 Nguyễn Văn Long Xã Đức Hợp, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên Việt Nam 50 Phổ thông 100.000   
109 Nguyễn Văn Tú Xã Phan Rang, Huyện Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
110 Nguyễn Xuân Tùng Tập thể 608, Thịnh Liệt, Thanh Trì, Tp.Hà Nội Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
111 Phạm Đình Thang Xã Phước Diêm, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận Việt Nam 278 Phổ thông 100.000   
112 Phạm Văn Nam D7, Hoàng Diệu, Tx.Thái Bình, Tỉnh Thái Bình Việt Nam 90 Phổ thông 100.000   
113 Trần Phước 29/7 Lê Hồng Phong,Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà Việt Nam 50 Phổ thông 100.000   
114 Trần Thị Dung Xã Phước Diêm, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận Việt Nam 160 Phổ thông 100.000   
115 Trần Thị Loan KP4, Phủ Thuỷ, Tp.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận Việt Nam 290 Phổ thông 100.000   
116 Trần Trung Trị Xã Tây Đô, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình Việt Nam 80 Phổ thông 100.000   
117 Võ Thị Hương Thị trấn Phước Dân, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận Việt Nam 70 Phổ thông 100.000   
118 Vũ Thị Phương Xã Phước Diêm, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận Việt Nam 70 Phổ thông 100.000   
119 Phạm Xuân Hùng 143 Bùi Viện, P.PNLão, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 190 Phổ thông 100.000   
120 Lê Thị Minh Thơ 170 Hoàng Văn Thụ, Tp.Nha Trang , Tỉnh Khánh Hoà Việt Nam 260 Phổ thông 100.000   
121 Lê Thị Phương Phước Tân, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà Việt Nam 260 Phổ thông 100.000   
122 Lương Thị Ngọc Thanh Phước Tân, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà Việt Nam 260 Phổ thông 100.000   
123 Nguyễn Thị Yến 170 Hoàng Văn Thụ, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà Việt Nam 260 Phổ thông 100.000   
124 Huỳnh Thị Ánh Nguyệt 85/3/1 Phương Sài, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà Việt Nam 260 Phổ thông 100.000   
125 Nguyễn Thị Giữ 49B Nguyễn Thiện Thuật, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà Việt Nam 310 Phổ thông 100.000   
126 Nguyễn Thị Huệ 24 Đồi T Thuỷ, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà Việt Nam 260 Phổ thông 100.000   
127 Nguyễn Thị Nha 170/3 Hoàng Văn Thụ, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà Việt Nam 190 Phổ thông 100.000   
128 Nguyễn Thị Thanh Gia 68/8 Đô Lương, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà Việt Nam 260 Phổ thông 100.000   
129 Phạm Huy Quân Xã Nhân Quyền, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
130 Trần Thái Nam Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Vĩnh Phú Việt Nam 70 Phổ thông 100.000   
131 Trần Thị Ngọc Âu Vĩnh Phước, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà Việt Nam 30 Phổ thông 100.000   
132 Trương Thị Mè Phước Tận, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà Việt Nam 260 Phổ thông 100.000   
133 Vũ Thị Minh Tâm 170 Hoàng Văn Thụ, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà Việt Nam 260 Phổ thông 100.000   
134 Bùi Quang Toản 1 Quang Trung, P9, Tp.Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng Việt Nam 290 Phổ thông 100.000   
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135 Lương Đình Soa 01 Quang Trung, P9, Tp.Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng Việt Nam 160 Phổ thông 100.000   
136 Nguyễn Duy Chương Xã Gia Hiệp, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng Việt Nam 50 Phổ thông 100.000   
137 Nguyễn Duy Khải 6/1 Quang Trung, P.9, Tp.Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng Việt Nam 200 Phổ thông 100.000   
138 Nguyễn Thị Bích Thuỷ 01 Quang Trung, P.9, Tp.Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng Việt Nam 180 Phổ thông 100.000   
139 Nguyễn Thị Nhung 2/17D Nguyễn Trãi, P.9, Tp.Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng Việt Nam 210 Phổ thông 100.000   
140 Nguyễn Xuân Nguyên Xã Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng Việt Nam 140 Phổ thông 100.000   
141 Quách Thị Thanh Mai 1 Quang Trung, P.9, Tp.Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng Việt Nam 160 Phổ thông 100.000   
142 Trần Thị Minh Hồng 1 Quang Trung, P.9, Tp.Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng Việt Nam 220 Phổ thông 100.000   
143 Huỳnh Đình Lâm B5 Chu Văn An, P.12, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 1.018 Phổ thông 100.000   
144 Huỳnh Thị Tuyết Nga 48/18 Hàm Tử P.1, Q.5, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 974 Phổ thông 100.000   
145 Lê Mỹ Dung 177/2 Bình Triệu, P.HBChánh, Q.TĐức, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 3.343 Phổ thông 100.000   
146 Lê Phương  Nam B7 Chu Văn An, P12, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 1.211 Phổ thông 100.000   
147 Đàm Văn Hiệp TK53/13B Bến C.Dương, P.Cầu Kho, Q.1 Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 2.651 Phổ thông 100.000   
148 Nguyễn Đức Thắng 59-59A An Dương Vương, P8, Q.5, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 1.883 Phổ thông 100.000   
149 Nguyễn Thị Ngà 216/88 Hoà Hưng, P.13, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 3.188 Phổ thông 100.000   
150 Đoàn Văn Tuấn 121 Nguyễn Trãi, P.2, Q.5, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 2.775 Phổ thông 100.000   
151 Tăng Thị Minh Tân 20/16F Kỳ Đồng, P.9, Q.3,Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 3.160 Phổ thông 100.000   
152 Trần Vĩ Đường 97 Đề Thám, P.Cô Giang, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 1.165 Phổ thông 100.000   
153 Trương Ái Liễu 161 Nguyễn Duy Dương, P3, Q.10,Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 1.018 Phổ thông 100.000   
154 Hoàng Thị Nga Xã Đông Hoàng, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá Việt Nam 20 Phổ thông 100.000   
155 Hoàng Thị Phương 290/6 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 90 Phổ thông 100.000   
156 Lê Ánh Thuỷ 130/7 CMT8, Q.10, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 80 Phổ thông 100.000   
157 Lê Thị Minh Nguyệt 021C Chung cư Ngô Gia Tự, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 70 Phổ thông 100.000   
158 Lưu Tuyết Trinh 24 Hàng Da, Tp.Hà Nội Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
159 Mai Văn Hoàn 15 Ngõ Phố Giác, Ngô Sỹ Liên, Tp.Hà Nội Việt Nam 330 Phổ thông 100.000   
160 Đặng Thị Thu Vy 205/72 Trần Văn Đang, P.11 Q.3, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 20 Phổ thông 100.000   
161 Nguyễn Khánh Ly 21 Đại Đồng, Tp.Hà Nội Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
162 Nguyễn Thị Kim Oanh 221 CX Đường Sắt, Lý Thái Tổ, P.1, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 260 Phổ thông 100.000   
163 Nguyễn Thị Ngọc Quý 81/55/5 Hồ Văn Huê, P.9, Q.Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 90 Phổ thông 100.000   
164 Nguyễn Thị Song Hà P.102-M15B, Trương Định, Tp. Hà Nội Việt Nam 170 Phổ thông 100.000   
165 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ A7 P.11, Tập thể Khương Thượng, Hà Nội Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
166 Nguyễn Thị Thu Hà Tổ 11, Sài Đồng, Gia Lâm, Tp.Hà Nội Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
167 Nguyễn Thuỳ Trân 220/37 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 360 Phổ thông 100.000   
168 Nguyễn Trung Đông Xã Mộ Đạo, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
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169 Đỗ Kỳ Anh Tập thể Công Trường 2, Vĩnh Tuy, Tp.Hà Nội Việt Nam 30 Phổ thông 100.000   
170 Phan Thị Kim Phượng Xã Ấm Thượng, Huyện Thanh Hoà, Tỉnh Vĩnh Phú Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
171 Trần Bộ Thiên 1980A, Huỳnh V. Chính, P.19, Q.TBình, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 90 Phổ thông 100.000   
172 Trương Quốc Dũng Xã Đại Lãnh, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
173 Vầy Văn Minh 1260 Đường 3-2, P.2, Q.11, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 20 Phổ thông 100.000   
174 Hồ Thị Bích Hằng 69 Đoàn V. Bơ, Q.4, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 20 Phổ thông 100.000   
175 Lê Song Bình 39 Huỳnh Văn Chính, P.19 Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 130 Phổ thông 100.000   
176 Nguyễn Minh Đạt 22 Hùng Vương, P.2, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 220 Phổ thông 100.000   
177 Trương Bội Hiền 360 Trần Phú, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh Việt Nam 20 Phổ thông 100.000   
178 Hàng Tín 228/21 Hậu Giang, P.9, Q.6, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
179 Huỳnh Đăng Dũng 418/12 Phan Xích Long, P.2, Q.PNhuận, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 20 Phổ thông 100.000   
180 Đặng Thuỵ Ngọc Trang 80/14 Nguyễn Lâm, P.3, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 40 Phổ thông 100.000   
181 Nguyễn Thị Phương Trang Xã Bình Trưng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang Việt Nam 20 Phổ thông 100.000   
182 Bùi Quang Thắng 53/103 Châu Thượng Văn, Tp.Đà Nẵng Việt Nam 15 Phổ thông 100.000   
183 Hà Văn Bình Xã Vũ Lạc, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình Việt Nam 180 Phổ thông 100.000   
184 Huỳnh Lâm Xã Bình Chánh, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam 30 Phổ thông 100.000   
185 Huỳnh Lê Trung Thôn 4, Xã Sông Luỹ, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận Việt Nam 500 Phổ thông 100.000   
186 Kiều Xuân Thắng Tập thể Viện KHVN, Kim Mã, Tp.Hà Nội Việt Nam 90 Phổ thông 100.000   
187 Lê Hạnh 561/19/5 XVNT, P.26, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 853 Phổ thông 100.000   
188 Mai Thị Trang Xã Phan Rang, Huyện Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
189 Đặng Thị Thu Hương 285/5 Trần Bình Trọng, P.4, Q.5, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 466 Phổ thông 100.000   
190 Đặng Thị Thu Thuỷ 7 Nguyễn Oanh, P.17, Q.Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 30 Phổ thông 100.000   
191 Ngô Hoa Thanh Thị trấn Phúc Yên, Huyện Mê Linh, Tỉnh Vĩnh Phúc Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
192 Nguyễn Anh Hưng Xã Tản Hồng, Huyện Ba Vì, Tỉnh Hà Tây Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
193 Nguyễn Thị Len Xã Trực Mỹ, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
194 Nguyễn Thị Minh Hà 215F/1 Phan Đăng Lưu, P.1 Q.Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 280 Phổ thông 100.000   
195 Nguyễn Thị Xuân Hoa Xã Diên Lạc, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hoà Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
196 Nguyễn Văn Chương P309/461 Trần Quý Cáp, Tp. Hà Nội Việt Nam 50 Phổ thông 100.000   
197 Phan Hiền Xã An Lộc, Huyện Bình Long,  Tỉnh Bình Phước Việt Nam 20 Phổ thông 100.000   
198 Thái Văn Ba Tổ 33, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
199 Tô Thuỳ Trinh Xã Hải Ninh, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
200 Trần Ngọc Minh Thu Xã Tân Kim, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An Việt Nam 311 Phổ thông 100.000   
201 Trần Thị Thu Trang Xã Bình Đông, Huyện Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
202 Trần Văn A 369/57 Lý Thái Tổ, P.9, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 270 Phổ thông 100.000   
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203 Vũ Thị Quay Bình Khê, Phước Tân, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
204 Công ty TNHH TM-DL  Đại Lâm 764 Trần Hưng Đạo, P.7 Q.5 Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 50.000 Phổ thông 100.000   
205 Trần Hiền Phước 97 Đề Thám, P.Cô Giang, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 2.000 Phổ thông 100.000   

trang 7/7



cONG TY co PHAN sAr cdN n6axa
275C Pham Ngfi L1o, Q.l, TP. UO Cni lri"l
s6 DKKD: 0300481625 do So KH&ET TP.HCM c6p ngdy 04t01t2005
Website: http://www.saigonhoaxa.com.r,n

TP.HO Chi Minh, ngdy 28 thang 6 ndm 2019

rorniNn so z
Y/v thing qua k& qud kinh cloanh ndm 2018

Kinh giri: DAI HOr DoNG Co EONG CoNG Ty Co PHAN SAr coN HoA xA

- Cdn c* Ludt Doanh nghiQp si5 6S/2014/8H13 daqc Qu6c hQi th6ng qttct
ngdy 26/11/2014;

, ^.;- L'dn cu Dieu le cua C6ng ty C6 phdn Sdi Gdn Hoa xa,

HQi ddng q.,a, oi GDQT) C6ng ty dd nghi Eai hQi d6ng c6 dOng (DHDCD)
th6ng qua k€t qud kinh doanh ndm 201 8 theo c6c chi ti6u nhu sau:

- Doanh thu:

- Loi nhu6n trudc thu5:

- Loi nhudn sau thu6:

Kinh trinh DHECE xem x6t th6ng qua.

TrAn trqng.

201 .822.660 .531 d,

1.964.881.847d,

1.487.530.274d

Noi nhQn:
- HDQT, BKS;
- CE;
- Luu: VP HDQT,

TM. HQI DONG QUAN TRI

TrAn Thi6n Kim



cONG rY co PHAN sAr GdN HOA xA
275C Pham Ngfi L6o, Q. 1, TP. Hd Chi Minh
56 DKKD: 030048 I 625 do 36 KH&DT Tp.HCM c6p ngny 04/01 /zoo5
Website: http://www.saigonhoaxa.com.vn

TP.Hi Ch{ Minh, ngdy 28 thdng 6 ndm 2019

TO TRiNH SO 3
V/v thing qua kd hoqch nclm 2019

Kinh giri; EAr Hor DoNG Co DONG coNG Ty c0 PHAN sAI GoN HoA xA

- Ciin c* Luqt Doanh nghiQp sil OAtZOHtgUt3 daqc Qtiic h/i thdng qtra
ngdy 26/ll/2014;

- Cdn ctlr Diiu l€ cila C6ng ty C6 phin Sdi Gdn Hda xa,

.H6i d6ng quin tri C6ng fy dC nghi Dai h6i ddng c6 d6ng (EHECD) th6ng
qua kO ho4ch ndm2019 nhu sau:

1. KC hoSch SXKD

stt Chi ti6u K6 hoach Ghi chri

1 Doanh thu 64.000.000.000d

2 Lqi nhu4n tru6c thu6 700.000.000d

J Loi nhuAn sau thu6 560.000.000d

2. Kii hoSch tliu tu, sfra chfra:

Kinh trinh EHDCE xem x6t th6ng qua.

Tr6n trong.

Noi nhQn:
- HDQT, BKS;
- CD;
- Luu: VP HDQT.

stt Danh mgc Kinh phi Ghi chf

1
Sria ch&a, mua sim trang thi6t bi cho
Bipt thU 7, Biet thg 9 Kh6ch s4n Eudng
s6t De L4t

223.000.000d

2 Sua chta vd coi ndi khu vqc nhd vQ sinh
Nhd hang Cd N6 Qu6n - Kh6ch spn Cd
N6.

350.000.000d

TM. HQI DONG QUAN TRI



cONG TY co PHAN sar cdN n6a xa
275C Phpm Ng[ L6o, e.1, Tp. I]6 Chi iraint
56 DK(D: 0300481625 do Sry KH&DT TP.HCM cAp ngiLy 0410112005
Website: http://v"r.vw.saigonhoaxa.com.vn

TP.H6 Chi Minh, ngdy 28 thdng 6 ndm 2019

To rniNn so a
V/v th6ng qua Btio cdo cfia TOng gidm difc

K{nh giri: DAI HOr DONG CO EONG CoNG Ty cO PHAN SAr GoN HoA xA

- Cdn ca LuQt Doanh nghiQp sii 6S/2014/gHl3 duqc ett6c hQi th6ng qna
ngdy 26/ll/2014;

- Cdn ctl Diiu l€ c{ta C6ng ty C6 phin Sdi Gdn Hda xa,

HQi ddng qu6n iri C6ng ty d€ nghi Dai h6i d6ng c6 d6ng (EHECE) th6ng
qua B6o c6o cria T6ng gi6m d6c (d6-duqc trinh bdy tai Oai trqi;.

Kinh hinh DHECD xem x6t th6ng qua.

Trin trong.

Nai nhQn:
- HDQT, BKS;
. CD;
- Luu: VP HDQT.

TM. HQI EONG QUAN TRI
Chfr tich HEQT

K*
lG,
v\
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cONG TY co PHAN sAr cdN u6a xa
275C Pham Ngt L6o, Q. l, TP. ud Ctri tvrlnl
36 DKKD: 0300481625 do Sd KH&DT Tp.HCM cAp ngiy O4t0U2o05
Website: http://www.saigonhoaxa.com.vn

TP.HO Chi Minh, ngdy 28 thang 6 ndm 2019

rdrniNn so s
Y/v thLng qua Btio ctio hogt dQng ciia Hpi ding qudn tri

Kinh giri: EAr HoI DoNG co EoNG CONG Ty co PHAN sAr GoN HoA xA

- Cdn ca Ludt Doanh nghiQp si5 OA|ZOI<tgUt3 duo,c Quijc h)i th6ng qua
ngdy 26/ll/2014;

- Cd! c[y Nghi dinh s6 7]/2017/ND-CP ngdy 06/6/2017 cira Chinh phil
hudng din vi qudn tri c6ng ty irp dtlng cho citc i6ng ty dai ch[tng;

, ^.; ,.- Cdn c[r Didu l€ cfia C6ng ty C6 phdn Sdi Gdn Hda xa,

H6i ddng quin tri (HDQT) Cdng ty dd nghi Dai hQi d6ng cO d6ng (DHECE)
th6ng qua B5o c6o ho4t d6ng cira HDQT (di duqc trinh bdy tai Dai hQi).

Kinh trinh DHECD xem x6t thdng qua.

TrAn trong.

Noi nhfin:
- HDQT, BKS;
- CD;
- Luu: VP HDQT.

TM. HQI DONG QUAN TRI

(r)
>l-

\",\
sAr cOl
.u6l xe



cONG TY co PHAN sa.r cdx HoA xA
275C Pham Ngfr Lio, Q.l, TP. gO Chi Uinh
56 DKKD: 0300481625 do So KH&ET TP.HCM cip ngdy 0410t12005
Website: http://www.saigonhoaxa.com.vn

TP.H6 Ch{ Minh, ngdy 28 thdng 6 ndrn 2019

TOTRiNH SO 6
V/v thing qua Btio cito ho{tt dQng ciia Ban ki6m sotit

Kinh gi.i: DAr Hor DONG CO EONG CoNG Ty CO PHAN SAr GON HOA XA

- Cdn c* LttQt Doanh nghiQp si| 6S/2014/QH\3 dtrctc etriic hQi th6ng qtra
ngdy 26/ll/2014;

- Ci,!, c[r Nghi dinh sd sd ZttZOtZtNp-Cp ngdy 06/6/2017 cita Chinh phit
hudng din vi qudn tri c6ng ty dp chlng cho cdc c6ig ty d(ti chling;

- Cdn cir Eiiu l€ ctia C6ng ty C6 phdn Sdi Gdn Hda xa,

HQi d6ng qudn tri COng ty d€ nghi Dai hQi d6ng cO dOng (DHDCD) thOng
qua B6o c6o ho4t d6ng cira Ban kiOm so6t (dd dugc trinh bdy tai E;ri hQi).

Kinh trinh DHECD xem x6t th6ng qua.

TrAn trgng.

Noi nhQn:
- HDQT, BKS;
- CD;
- Luu: VP HDQT.

TM. HQI DONG QUAN TRI

SAt c0



cONG TY co PHAN sAr cdN noa xn
275C Pham Ngt Lao, Q.l, TP. g6 Ctri trinn
s6 EKKD: 0300481625 do 56 KH&DT Tp.HCM c6p ngdy O4tO1/2005
Website: http://www.saigonhoaxa.com.vn

TP.Hi Chi Minh, ngdy 28 thdng 6 ndm 2019

rd rniNu sO z
V/v th6ng qua Bdo cdo tdi chfnh ntim 2018 tld chrqc kidm Utin

Kinh giri: D{I HOI DdNG Co EONG CoNG Ty Co PHAN SAI GoN HoA xA

- Cdn ca LuQt Doanh nghi€p tO OAtZOl.ltgUt3 daqc QuOc hQi th6ng cluct

ngdy 26/11/2014;

- Cdn c[r Diiu lQ cia C6ng ty Cii phin Sdi Gdn H6a xa,

H6i d6ng qudn tri C6ng ty dd nghi Dai hQi ddng cO d6ng (DHECD) th6ng
qua Brio c6o.tdi chinh ndm 2018 d5 dugc ki6m to6n bdi COng ty TNHH Ki6m
to6n vd Tu v6n A & C.

Kinh trinh DHECD xem x6t th6ng qua.

TrAn trong.

Noi nltQn:
- HDQT, BKS;
- CD;
' Luu: VP HDQT.

TM. HQI DONG QUAN TRI

//+t/o'/



cONG TY co PHAN sAr GoN uoa xa
275C Phpm Ngf, LAo, Q. l, tp. Itd Ct i Uint
56 pzu<o: 4013003015 do Sd KH&DT TP.HCM cip ngiry 04101/2005
Website: http://wwrv.saigonhoaxa.com.vn

TP.H6 Chi Minh, ngdy 28 thdng 6 ndm 2019

rd rniNn s6 a
V/v phin ptrOi tqi nhufln nim 2018

Kinh giri: DAI HoI DoNG co DONG coNG Ty co PHAN sAr GoN HoA xA

- Cdn c* Ludt Doanh nghiQp hrqc Quiic h\i nudc CHXHCNW th6ng qua
ngiry 26/11/2014;

- Cdn cu LuQt Thu€ thu nhdp doanh nghiQp hi€n hdnh;
- Cdn c{r Diiu lQ cita C6ng ty C6 phin Siri Gdn H6a xa;
- Cdn cu Bdo cdo tdi ch{nh ndm 2018 do C6ng ty Cii ph,ln Sdi Gdn Hoa xa,.:(C6ng ty) lqp vd dwtrc ki€m todn bdi C6ng ty TNHH Ki€m todn vd Tavd:n A&C,

H6i d6ng quAn tri (HDQT) C6ng ty dC nghi viQc ph6n ptrOi tqi nhudn (LN)
ndm 2018 nhu sau:

LN sau thu6 ndm 2018:

LN ndy duqc phdn ph6i nhu sau:

- Qu! dAu tu ph6t trien: (tumg duongS60/o LN thuc t6): 1.27g.276.036

- Qu! khen thudng (tuong duong 7% LN thgc tt5):

- Qu! phric tqi (tuong duongTYo LN thgc t6):

Do tinh hinh v6 v6n kinh doanh, dAu tu kh6 khdn, n6n phdn dU dinh d6 chia
c6 tuc s€ duqc dC lai vd dua vdo Qu! diu ru ph6t tri6n.

Qu! khen thu&ng, Qu! phric lgi dugc giao cho HDeT quy6t ai* vd chi d4o
viQc su dung theo A,ing' q"y dinh cria plap trr6t Ae ifri'ctro cic khodn khen
thu&ng, phric lqi.

C6c mgc phdn ph6i trdn dd ldm trdn s6, s,i tien 16 dugc dua vdo eu! dAu tu
ph6t tri6n.

Kinh trinh Dai h6i d6ng c6 d6ng xem x6t th6ng qua.

Trdn trgng.

Noi nhfrn:
- HEQT, Ban ki6m so6t;
- C0 d6ng;
- Luu: VP HDQT.

Don vi tinh; ding

1.487.530.274

104.127.119

104.127.119

TM. HQI DONG QUAN TRI



cONG TY cO PHAN sAr coN HoA xA
275C Pham Ngfl Lio, Q.l, TP. UO Chi l.lirtt
Sd DKKD: 0300481625 do Sd KH&DT TP.HCM c6p ngiy O4lOll2OO5
Website: http://www.saigonhoaxa.com.vn

TP.HA Chi Minh, ngdy 28 thdng 6 ndm 2019

TOTRiNH SO 9
V/v phro'ng tin luong, thil lao HQi ding quin tr! vit Ban ki6m sodt

Klnh g*i: EAr Hor DoNG CO OONC CoNG Ty CO PHAN SAr GON HOA XA

- Cdn ct? Ludt Doanh nghiQp sA OAtZOt+tgUl3 dwoc Qu6c hQi th6ng qtu
ngdy 26/11/2014;

- Cdn ctlr Diiu l€ cia Cdng ty Cii phin Sdi Gdn Hda xa,

HQi dOng qu6n tri (HDQT) C6ng ty dA nghi Dai h6i dOng cO AOng
(EHDCD) th6ng qua thir 1ao cira HDQT vd luong, thi lao cria Ban ki6m so6t
(BKS) nhu sau:

1. Thi lao cia HEQT:
a. Cht tich HDQT: 7.000.000d/th6ng;

b. Thdnh vi€n HEQT: 5.000.000d/th6ng/ngudi
2. Lucrng vh thi lao BKS:
a. Truong BKS:
- Lucrng chuy€n tr6ch: 19.000.000d/th5ng;

- Phg c6p cho c6c ngdy 16 tet: 1,0 th6ng lucrng chuyCn trilcVndm
- Loi ich kh6c: Theo mtc chung cria ngudi lao dQng t4i Vdn phdng C6ng ty.
b. Thdnh vi€n BKS
- Tht lao : 4. 000.000dith6ng/ngudi.

Mric thu lao ndy dugc 6p dUng kC tu khi dugc EHDCD th6ng qua cho t6i
khi c6 quyet dinh khdc crha EHECD.

Kinh trinh DHDCE xem x6t th6ng qua.

Trdn trgng.

Noi nhgn:
- HDQT, BKS;
- CE;
- Luu: VP HDQT.

NG QUAN TRI

.//+t/p/
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Trin Thi0n Kim



cONG TY co PHAN sar cdN noa xa
275C Pham Ngt Lao, Q.1, TP. ttd Ctri irainh
56 DKKD: 0300481625 do Sd KH&DT TP.HCM c?Lp ngity 0410112005
Website: http://www.saigonhoaxa.com.vn

TP.HA CH Minh, ngdy 28 thdng 6 ndm 2019

ro rniNu so ro
Y/v mi6n nhi1m thcinh vi€n HOi dLng qudn tr!

vd bdu cir b6 sung thdnh viAn HQi ding qurtn tui

Kinh siri: DAI Hor EONG co odNc CoNG T). Cd PHAN SAr GoN HoA xA

Cdn c* LuQt Doanh nghi€p sA OA2OtltgUl3 daqc Qu6c h\i th6ng qua ngdy
26/r 1/20 t4;

Cdn cu Nghi dinh s6 71/2017/ND-CP ngdy 06/6/2017 cria Chinh phit hadng
ddn vi qudn tri c6ng ty dp dqng cho cdc cA"g ry dai chrtng;

Cdn ct? Diiu lQ ctia C6ng ty CO phin Sdi Gdn Hda xa;

Cdn cu Qtry ch| n6i bQ vi Qudn tri C6ng ty Cii ph,in Sdi Gdn H6a xa,

Ngdy 13/6/2019, HOi dOng qudn tri (HEQT) C6ng ty C6 phan Sdi Gon H6a
xa d5 nh6n dugc dcrn tu nhi€m chr?c danh thdnh vi€n HDQT cira:

+ Bd Luu Thi Le - Thdnh viOn HEQT

+ Bd TIng Thi Minh T6n - Thdnh vi€n HEQT

HDQT COng ty kinh trinh Dai hQi d6ng c6 dOng (DHDCD) xem x6t vd ch6p
thuQn:

- Th6ng qua vi6c mi6n nhiOm tu c6ch thiinh vi€n HDQT cta Bd Luu Thi
LC vd bd Tdng Thi Minh Tdn;

- Trinh EHDCD thdng qua viQc bAu b6 sung 02 (hai) thdnh vidn HEQT v6i
thoi gian.cira nhi€m kj,td thcri gian con lai cria nhi6m kj, 2015 - 2Tlg aii Aam
bao dir s6 lugng theo quy dinh tai Ei6u 1€ T6 chtc vd Ho4t dQng cria C6ng ty
C6 phdn Sdi Gdn H6a xa vd c6c quy dinh hiQn hdnh.

Kinh trinh EHDCD xem x6t th6ng qua.

Trdn trgng.

Nai nhgn:
- HEQT, BKS;
- CE;
- Luu: VP HDQT.

TM. HQI EdNG QUAN TRI

TrAn Thi6n Kim



cONG TY co PHAN sAl cdu u6a xa
275C Pham Ngff Lao, Q. l, TP. tld Chi Ir,tinh
56 EKKD: 0300481625 do So KH&DT TP.HCM cAp ngdy 04101/2005
Website: http://r.vww.saigonhoaxa.com.vn

TP.H6 Chi Minh, ngdy 28 thdng 6 ndm 2019

TO TRiNH SO 11
Y/v mi6n nhi€m thrinh vi€n Ban kiAm sodt

vit bitu cr? b6 iung thiinh vi€n Ban kiAm sodr

Kinh g*i: DAI Hor EoNG co DoNG CONG Ty co PHAN sAr coN HoA xA

Cdn ctt Luqtt Doanh nghi€p tii OAIZOlltgUl3 duqc eu6c h6i th6ng qtta ngdy
26/11/2014;

,rCunrr,? lghi dtnh sij 
.71/2017/ND-C? ngdy 06/6/2012 cila Chinh phit hwdng

dcin v€ cluan tri c6ng ty ap dang cho cdc c6ng ty dai chitng;

Cdn c* Diiu l€ ct)a C6ng ty Ci| phdn Sdi Gdn Hda xa;

Cdn ct? Quy chii nQi b6 vi Qttdn tri C6ng ry C6 phin Sdi Gdn H6a xa,

Ngity 07/0612019, HOi d6ng qu6n tri (HEQT) C6ng ty C5 phAn Sdi Gdn
H6a xa dd nhfln dugc dcrn tri nhiQm chuc danh thdnh vi6n Ban kitim so6t @iem
so6t vi0n) cua:

+ Bd Huj,nh ThiEdo - Tru0ng Ban ki6m so6t

+ Ba Lt Thi Ti6n - Ki6m so6t vi6n

+ Ong L€ Nguydn Thanh Tu6n - Ki6m sodt vi€n

HDQT C6ng ty kinh rrinh Dai hoi d6ng c6 d6ng (DHECE) xem x6t vd ch6p
thuAn:

- Th6ng qua vi6c miSn nhi6m tu_c6ch ki6m so6t vi6n cria Bd Huj,nh Thi
Ddo, Bd Lt Thi Ti6n vd Ong Le Nguy6n Thanh Tu6n;

- Trinh EHECD th6ng qua viQc bAu b6 sung 03 (ba) ki0m sodt vi6n v6i
thoi gian.cua nhiQm kj'ld thoi gian con lqi cua nhiQm ky 2015 - 2}lg dC dem
Ua,o 0q s6 lugng theo quy dinh t4i DiAu lQ T6 chric vd Hoqt dQng cira C6ng ty
C6 phdn Sdi Gdn H6a xa vi c6c quy dinh hiQn hdnh.

Kinh trinh EHDCE xem x6t th6ng qua.

Tr6n trong.

Noi nhQn:
. HDQT, BKS;
. CD;
- Luu: VP HEQT.

NGQUANTRI



cONG TY co PHAN sAr GoN no.q. xa
275C Phpm Ngfr Li.o, Q. 1, TP. HO Chi lrlrn
56 DKKD: 0300481625 do Sd KH&DT TP.HCM cdp ngdy 0410112005

Website: http://www.saigonhoaxa.com.lrr

TP.HA Chi Minh, ngdy 28 thang 6 ndm 2019

rornhln s6 rz
V/v phA chudn cbng ty ki6m tutin thyc hiQn ki6m todn Bdo ctio tdi ch{nh ndm 2019

KiNh ghi: DAI HOI DONG C6 PONC CONG TY CO PHAN SAI GON HOA XA
- Cdn cu Ludt Doanh nghiQp sA OAlZOtUgnt3 duqc Quiic hQi th6ng qua

ngiry 26/l l/2014;
- Cdn cilr Diiu l€ hi€n hdnh cila C6ng ty CO phAn Sdi Gdn H6a xa (C6nS ty);

- Cdn.c* Nghi dinh s6 71/2017/ND-CP ngdy 06/6/2017 cua Chinh phti
hadng ddn v€ quitn tri c6ng ty dp dqtng cho cdc c6ng ty dqi chring,

Theo Nghi dinh s6 71l20l7NE-CP cira Chinh phir ngdy 06 th6ng 06 ndm
2017 , Ban ki€m so6t (BKS) c6 quy6n lga chgn vd d€ nghi Dai hQi d6ng c6 tl6ng
(DHDCD) ph6 chu6n t6 chric ki6m to6n dQc lfp thr,rc hiQn ki6m to6n b6o c6o tdi
chinh (BCTC) cria C6ng ty.

BKS kinh trinh EHECD xem x6t th6ng qua viQc phO chu6n c6ng ty ki6m to6n
dQc 10p thqc hiQn kitim to6n BCTC n6rn 2019 c'i:r- COng ty nhu sau:

1. Ti6u thric lqa chgn c6ng ty ki6m toin tIQc l{p:
Ld c6ng ty ki€m to6n c6 trong danh s6ch tlugc UBCKNN ch6p thu{n ki€m

to6n cho c6c c6ng ty c6 lgi ich c6ng chring;
^ ' .,1- Ld cong ty kidm to6n c6 trinh dQ vd nhi6u kinh nghiem;

- C6 uy tin vC ch6t luqng ki€m to6n;

- Kh6ng c6 xung dQt va lqi ich v6i C6ng ty khi thgc hiQn ki6m to6n BCTC
cira C6ng ty;

C6 mric chi phi ki6m to6n hqp lf, phi hqp voi nQi dung, pham vi vd ti6n d0
ki6m toan do C6ng ty y6u c6u.

2. Cdng ty ki6m tofn dugc Od xuAt.

C6ng ty TNHH Ki€m todn vd Ta vdn A&C
Dia chi: 02 Trudng Snn, Q. Tdn Binh. TP. HO Chi Minh
Kinh trinh EHDCD xem x6t th6ng qua.

TrAn trong.

Noi nhQn:
- HDQT, BKS;
- CD;
- Luu: VP HDQT.

TM. BAN KITM SOAT

Tru0ng BKS

Hui,nh Thi Diro

?ttr/(----



cONG rY cO PHAN sAr GoN H6A xA
275C Pham Ngr'r Lao. Q. t. fp. HO Chi Mirrh
36 EKKD: 0300481625 do Sd KH&DT TP.HCM c5p ngiy 04/01/2005
Website: http://www.saigonhoaxa.com.vn

THONG BAo
V/v; Di cil/ti'ng cii'thdnh viAn HAi ding qudn tr!, I(iAm sotu viAn

Kinh gui: Quf cii tl6ng Cdng ty C6 phAn Shi Gdn H6a xa

C6ng ty CO phAn Sdi Gdn H6a xa trAn trong th6ng b6o di5n Quj, cO d6ng (CD) vC h6
so dd cri/ri'ng cri thdnh vi6n Hdi d6ng qu6n tri (HDeT), Ki6m so6t vi6n (KSV), c9 th6 nhu
sau:

1. HO so tham gia dC cirlirng cu ri'ng vi0n tham gia HEeT bao g6m:

- Don d0 cri/ring cir tham gia HEQT (theo m6u grJri dinh kdm);

- So y6u lj' lich do rlng vi6n tg kirai (theo m6u grii dinh kdm);

- Brin sao y h-q p lQ gi6y CMND/CCCD/H6 chi6u cria irng vidn;

- Bdn sao y ho-p le bing cdp,v6n bing chring chi lidn quan chirng rninh trinh
clruydn rndn cua Ling vien;

- Tdi li6u chirng minh CD/nh6m CE nim giu t6i thieu 5% t6ng s6 c6 phAn
th6ng cira c6ng ty c6 phAn Sdi Gdn H6a xa li6n tuc trong it nn6t oo ttrang tinl toi
di6ra chdt danh s6ch cD tham du Dai hOi dong c6 d6ng @uocD) thuong nl6n n6m 201 9\

(ngiry 101612019);

._- .. 13] 
Ii6u chring nrinh ring c0 vi€n ninr giir hodc ri.ng cu.vidn dai dien cho CD nirn

giff toi thieu 5% tong so c6 phAn ph6 th6ng cira C6ng ty co phAn Sdi Gon H6a xa liOn tuc
trong it nn6t OO thdng tinh t6'i thdi di6m cli6t danh s6ch CE tham du DHDCE thuong ni6n
ninr 2019 (ngiry 101612019).

2. H6 so'tham gia d0 culring cu I(SV bao g6m:
- Don ring cu/ dC cri KSV (theo miu gti dinh kdra);

- So y6u ly lich do irng vi6n tu khai (theo m5u gui dinh kdrn);

- BAn sao y hSp lQ gi6y CMND/CCCD/H6 chi5u ctra fng viOn;

- Bin sao y ho.p lQ bing c6p, van bing chung chi li6n quan chirng minh trinh dQ
clruydn irr6n cua i'rrg vieu

. - Tdi 1i6u chung minh CD/nh6m CE nim git s6 cO phAn ph6 th6ng cta C6ng ty C6
phAn Sdi Gon H6a xa li6n tuc trong it nh6t 06 tl.r6ng tinh t6'i thd'i ditim ch5t danh s6ch CD
tlranr dU EHDCD thudng ni6n ndm 2019 (ngiry 101612019).

CONG
CO PH/

SAI GI

ttdl:



3. Ghi cht:

+ Truong h-o. p c6 phi6u dd luu ky: CE cur.rg c6p sao k6 ph6t sinh chri'ng kho6n tu
c6ng ty chring ldro6n noi CD md tdi ldoen (ki6rn tra thoi gian).

+ Truong h-o. p c6 phi6u chua luu ky:

. TrudnS ho.p CD dd nhdn hodc d6i S0 chirng nhfln s6'hfru c6 phAn (ph6t hdnh ngdy
0lll2l20l5): CE mang theo gi6y chring nhAn c6 phAn @6n chinh) trong truong ho.'p nQp.,( . , , "trtrc ti€p ho{c bdn sao y ho-p 16 trong hu'ong ho-p nQp qua dudng buu di6n;

o Trut nB hop CD chua l6n C6ng ty nhAn ho{c d6i SO chung nhAn sd hfi'u c6 phdn
(ph6t lrdnh ngity 0111212015): CE kh6ng cAn thi(5t phai thqc hiQn viQc chung minh so
hfru t6i thi6u 5% li6n tpc trong it nhAt 06 th6ng.

+ Trudng ho-p c6 phi6u dang duo-c cAm c0 th6 ch6p:

. Truong hqp c6 phiiiu dd dugc luu kjr tru6c khi cAm cO, tnt5 ch6p thi CD cung c6p
biln sao kO tri c6ng ty chirng kho6n noi CD md tdi kho6n.

o Trudng hqp c6 phi6u chua iuu kj, vd clang cdm c6 tn6 cn6p thi CD cung cdp xdc
nhdn tu t6 chuc, clon vi nhAn cArn c6, th6 chdp.

+ C6c tdi 1i6u chring minh kh6c sE duoc Ban t6 chric ki6m tra tinh hop 16 trong turgv$.: ., \'cll'uo'ng nop cu Ule. 'r l:,

. 4. Ee thu6n tiQn cho c6ng t6c t6 chilc Dai h6i vd chuAn bi tdi liqu bAu cu, khuy6n r*nt}Lj
f.A .^' x,,^^ ^,i': +-,-^ *:{,^ ^r^^ n^.. +i ^r--,-.^ T\^:1-1: /*-: s'-^-- 'rr r-l rny---."r-, *rl--r- ,-;,--7.V116 so cluoc gui tqLc tit5p cho Ban t6 chirc Dai hQi (dai dien ld bd Ting Thi Minh flr't(,)
thdnh vi6n HEQT) tir 02 (hai) nthanh vi6n HDQT) tir 02 (hai) ngdy ldm.vi6c tro 16n tru6'c khi khai mqc E4i h6i, c6 xd<
nhQn bdng v5n b6n cria bd TAn; n6u gii bing buu diQn thi tinh theo d5u d6ng cria buu cli6rgii bdng buu di6n thi tinh theo d5u d6ng cria buu diQn
dAnt€n phong bi cfing trudc tir 02 (hai) ngdy ldm viQc tr6 10n.

. Tluong ho-p CE/ nhorn CD kh6ng giri kip h6 so- fng cui d6 cir theo thdi han nOu tr6n,
ho so- phdi duo-c gui ve C6ng ty trong tho-i gian s6rn nh6t ngay sau khi dd chuAn bf dAy du
h6 scy dA criluirg cu theo quy dinh tai ,rU. i, -r. 2 cua Th6ng b6o ndy nhung ph6i tiu6c
khi DHECD th6ng qua danh s6ch irng vi6n.

TrAn trong th6ng b6o.

TN{. Hgr EONG QUAN T'RI

rery
rQ/ cot

,lLL lt?ft
(o\nd
reE



cONG TY co PHAN szu con HoA xA
275C Pharn Ngi Lio. Q. 1. TP. Ho Chi Minlr
MSDN: 0300481 625 do So KH&DT TP.llCM cAp ngdy 04l0ll2oo5
Website: htqr://www.saigonhoaxa.coln.vr.r

TP.HA Ch{ Minh, ngdy 28 thang 6 niim 2019

THE LE SAU CIJ
THANH VITN HQI DoNG aUAN TRI VA KIEM SoAT VITN

CONG TY Co PHAN SAI GON H6A xA
T4r EAr HOr EONG C6 DONG THITONG NrEN NAM 2019

Cdn cil' Ludt Doanh nghi€p sO Ottgnt S du'o'c Qu6c h6i nu.o.c CHXHCN ViAt
Nam th6ng qua ngdy 26/11/2014;

Cdn cti'Diiu t€ T6 chti.c vd Hoqt d6ng cila C6ng lt C6 phdn Sdi Gdn Hda xa;

Cdn cu'Quy ch€ n6i b6 vi Qudn tr! C6ng ty Cii phin Sdi G6n H6a xa.

I. Mgc ti0u

1. Ddm b6o tuan thri ludt ph6p vd c6c th6ng 19 tai Vi9t Nam;

"2. D6m b6o nguy6n tic cdng khai, dAn chir vd quydn loi hqp ph6p cira tit cA
c0 d6ng (CD);

3. Edrr bdo tinh tap trung, 6n dinh t0 chirc cira Dai h6i.

II. D6i tu,ong thg'c hiQn biu cfr'

CD s6.hii'u. cd phin co quy6n bii5u quytit hodc d4i diQn theo uy quydn cia CD
so lrfru c6 phrin co quyen bi6u quydt theo danh s6cl.r CD ch6t t4i ngdy 101612019
c6 m5t tai Dai h6i d6ng cO d6ng (DHDCD) tl'ruong ni6n C6ng ty C6 phin Sdi
Gdn H6a xa ndm 2019 6 chirc ngdy 281612019.

III. B6i tu'-o'ng thr;'c hi6n dG ciry'ri'ng cir Thirnh vi0n HQi tldng quin tr!
(HDQT) vi Ki6m so:{t vi0n (KSV)

CE hoEc nh6m CD sd hfru c6 phAn tu 5% t6ng s6 cO phAn ph6 th6ng trong
thoi l.ran li€n tuc it ntrdt OO tli6ng tr6. 16r.r alu<rc d6 cir hodc irng cir vao HDeT.

CD hoic nh6m CE s6'hfru c6 phAn ph6 th6ng trong thd-i han lien tuc it nh6t
06 th6ng c6 quyAn dd cri rlng vi6n vdo Ban ki6m ioat 6f<S;.

IV. 55 lu'g'ng, nhiQm kj, vi tliitu ki6n ciia ri'ng vi0n.HDeT vi BKS

1. tlng ct vi6n HDQT:

a. 56 luo.'ng thdnh vi6n HDQT can b6u: 02 thdnh vi6n.

b. NhiQm ki, thdnh vi6n HEQT: Thoi gian cdn lai cira nhiQm kj, 2015-2019.
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c. Ti6u chuAn vd di6u kiQn cua irng vi6n HDQT (theo quy dinh tai khoan I
Di6u 151 Ludt Doanl.r nghi€p 20t4, D[u 36 Di6u 16 iO"e ty, OiCu tO euy ch6
n6i b6 vC Quan tri C6ng ty):

- C6 nlng luc lidnh vi dAn su dAy dri, kh6ng thudc d6i tugng kh6ng duo. c
quAn lyf doanh nghiQp theo quy dinir tai Lu4t Doanh nghiQp 2014.

- Thdnh vi€n cria HDQT khOng dugc cirng ld thdnh vi6n HDQT cira qu6
hai cdng ty c6 phAn t<h6c; thdnh vi€n HDQT .O tle tl6* nhiQm cic chric vu
di€u hdnh truc liep SXKD cua Cong ty.

- C6 trinh d6 hoc v6n, c6 ning luc kinh doanh vd t6 chuc qu6n ly doanh
nghi6p.

-. C6 suc kh6e, c6 phAm ch6t dao dric t6t, trung thuc li6m khi6t, c6 hi6u
bi6t ludt ph6p.

- Kl6ng thu6c d6i tucrng md ph6p lu4t c6m ldm thdnh vi6n HDeT.
2. Ungcu vi6n BKS:

a. 56 luo.'ng KSV cAn biu: 03 thdnh vi€n.

b. Nhi6m kj, KSV: Thoi gian con lai cria nhiQm kj,2015-2019.

c.. Ti6u chuAn vd di6u ki6n cta fng vi6n BKS (theo quy dinh tai khoin 1

Di6u 164 Ludt Doanh nghiQp, DiCu sioiAu 16 C6ng ty, oi6u il qry ch6 n6i
b6 vC Qudn tri C6ng ty):

- Le c6ng d6n Vi6t Nam, tir 21 tu6i trd l6n, c6 dir ndng l1rc hdnh vi d6n sp
vd kh6ng thuQc d6i tuo-ng bj c6m thdnh lAp vd qu6n ljz doanh nghidp theo quy
dinh tai LuAt Doanh nghi6p, ph6i c6 tr.inh d6 dqi hoc, uu ti6n tir dai hoc chinh
quy chuy6n ngdnh tr6 l6n, am hi6u k! thuAt vd nghiQp vp kinh doanh cria C6ng
ty, c6 it nhdt ndrn n6n.r kinh nghiCm c6r.rg t6c tr.ong linh vuc chuyCn m6n; vd:

- Kh6ng duo.'c ld thdnh vi6n cua HDQT, Ban didu hdnh (BDI{) cria C6ng
ty, kh6ng duoc ld cha, mg, vo, ch6ng, cor.r d6, con nu6i, anh chi en.r ru6t hohc
ngud-i thAn thuQc truc h6 ba do-i cira thdnh vi6n HEQT, BDH ctta C6ng ty; vd:

- Kh6ng git'cric chirc vu qudn lj,crla C6ng ty; vd:

- Kh6ng thu6c c6c trud'ng hop sau: (i) Ldm vi6c tror.rg bo phdn kC torln, tdi
cllinh cira C6ng ty; (ii) Ld thdnh vi0n hay nhirl vi6n ctra C6ng ty ki6m torin dQc
l6p thqc hi6n ki6m todn c6c b6o c6o tdi chinh cria C6ng ty irong 03 n6m li6n
trudc.

^.r.(Luu i: Doi vo'i ung viAn duo,c lqra clton |dnt Tru.6.ng BKS phdi ld k€ toan
vi€n hodc kidm nan t ian chuy€n ngltiQp vd phdi lim vi6c chuy€i trdch tqi c6ng
ty sau khi ddnt nlti€nt chu.c vu).

V.Phi€u bAu cii'

1. Trud'c khi tien hdnh biu cir, khi da xdc dinh duoc danh s6ch ur.rg vi6n,
Phieu biu cu (theo m6u dinli kdm) s6 duo-c pir6i cho CD/ngudi duqc -O iry
quydn tharn du'truc tiep hgp DHDCD.
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2. .Tr0n phi6u biu c6 in: Ho t6n CD, md sO Uiiju qry6t, .sa cA phfrn sti' hii'n
, ;. , .^ ,i

co quyen breu quyet vit si phidu bdutuo-ng ring cia CD d6, danli s6ch ung vi6n
dd duoc DHDCD th6ng qua. Phi6u biu c6 d6ng dAu cua Cong ty.

. 3. M6i.CD/nguoi duoc CD uy quydn tham du Eai h6i dugc ph6t m6t Phi€u
bAu cu ttti bAu thdnh vi6n HDQT vd m6t Phi6u bAu cu d6 bAu KSV.

4. Phi€u bAu cu kh6ng hgp 16 khi:

a. Phi6u kh6ng theo rn6u quy dinh, kh6ng do C6ng ty ph6t hdnh hodc
kh6ng c6 d6u cua C6ng ty; hodc:

b. Phitiu bAu cu kh6ng c6 cht'kjr vd ghi 16 hg t6n cria CD ho4c ngudi dugc
CD iry quy6n; hodc:

c. Phi6u bAu ct c6 t6ng s6 phi6u bAu d6n cho c6c ilng vi6n l6n hon s6
phi0u biu rnd CD c6; ho{c:

d. Phitiu vi€t th6m t6n ngudi ngodi danh s6ch ring vi€n dd dugc DHDCE
th6ng qua; hodc:

. e. Phi6u ghi th€m c6c n6i dung kh6c ngodi n6i dung quy dlnh tr6n phi6u
bAu; ho{c:

f. PhitSu bAu cir c6 sg tAy x6a, sua chffa 6 phAn ddnh cho CE hodc ngud'i
dugc CD iry quy6n ghi khi thqc hi6n viQc biu ti,' 1t." trud'ng h-o. p th6 16 cho
ph6p); hodc:

g. KI6ng th€ hi6n r5 rdng y ki6n cira CD.

VI. Hinh thri'c vi phuong thri,c bAu cfl
L Hinh thri'c bAu: 86 phiOu kin. Cric CD, ngud'i duo. c CD iry quydn thara

du truc ti6p hgp DHDCE b6 phi6u tai cu6c hgp vdo thirng phi6u

2. Plruo-ng thric bAu: Biu ditt phiAtL theo quy dinh ciia LuQt Doanh nghiQp
hi€n hdnh vd Di6u lQ C6ng ty.

3. Danh s6ch ring vi6n HEQT vd BKS duo. c hinh thdnh theo nguydn t6c
sau: Dqa tr6n Don dC cu, ring cu cira c6c CE dO lqa chgn c6c ung cu vi6n
HDQT vd BKS d6p frng ciic ti6u chu6n quy dinh trong Th6 lQ ndy ho4c ung vi€n
do HDQT duong nhi€nr/BKS duong nhi6m dd cu trong trud'ng ho. p c6c irng viOn
HDQT/BKS th6ng qua d6 cir vd irng cu cria CD v6n kh6ng dri s6 lugng cAn
thi6t; danh s6ch fng vi6n HEQT vd BKS phdi duoc EHECD th6ng qua.

4. M6i CD c6 t6ng s6 phieu biu bing tong s6 c6 phAn sd htu nhdn vdi s6
thdnh vi6n tluo'c bAu crla HDQT (02 thdnh viOn) vd BKS (03 tlidnh vi6n). Theo
d6, CD c6 quydn d6n h6t t6ng s6 phi6u biu cta nTinh cho irng cu vi6n vdi di6u
ki6n t6ng s6 phi6u biu cho c6c urig cu vi6n d6 kh6ns.aluo,c vu'ot qu6 t6ne s5
phi€u bAu cfia minh c6.
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Cu th6:

r' D6iy6.i triu HEeT:

Tong so phieu bAu cua rn6i CD - T6ng s6 cd phAn so hiru cua CD x2
/ E6iY6i bAu BKS:

T6ng s6 phi6u bAu cira m6i CD : T6ng sO c6 phAn sd hllu cua CD x 3

5. Crich thuc ghi phi6u bAu cu:

- CE/ngudi ducrc CD 0y quy6n lua chon bAu cho irng vi6n ndo thi ghi sO

luotg phi6u bdu vdo 6 kC b6n tdn ung vi€n.
CD/nguoi dugc CD 1ry guv6n.mu5n chia ddu s6 phi6u bAu cria minh cho

tdt cit citc ung vi6n thi ghi s6 phi6u bdu vdo 6 t6ng c6ng. Trong truong h-o. p ndy,
n6u s6 phi6u biq sau khi chia d6u sE cluo. c ldm trdn xu6ng hdng don vi. Vi du:
TOng s6 phi6u biu ld 100, chia d6u cho 6 ring vi6n, m6i ung vi6n chi dugc 16
phi6u sau khi ldm tron s6.

- CD/ngu<ri duoc CD tiy quy6n c6 quydn d6n todn bQ phitiu biu cta minh
cho mQt ngudi; hoic:

- Dirng it hon tOng s6 phitiu minh c6 A6 thyc hi6n vi6c bAu cu; ho{c:
- C6 thO chia (chia diuhoic khAng diu) sd phi6u bdu cho c6c ring vi6n;

9D/ngucri duo. c CE iry quy6n kh6ng biu cho nguoi ndo thi b6 tr6ng 6
phi6u bAu cira nguoi c16, tlir truong h-o. p cliia ddu s6 phi6u bAu cho tdt cit cdc trng
vi6n;

- CE/ngud-i duo. c CD iry quy6n ky t€n vd ghi rd ho tOn x6c nhAn vdo 6 chir
k)r.

- Trudn.q h-o-p CD/nguu'i duo-c CE riy quy6n r.r.ru6r.r chinh sira lgi phi5u bAu_ _-J _\_-J _-- -

do ghi nhAm, CE/nguoi dtro-c CD vui ldng gacl'r ch6o sd phi6u bdu dd ghi nhAm
vd ghi lai sO phi6u b6u m6i ngay b6n canh, ky t6n.

6. Trud-ng hop duoc xem Li kh6ng tharn gia bAu cri:

CDArgu-oi dugc CD riy quy€n c6 tham du dai hQi rnd kh6ng b6 phi6u bAu cu
thi s6 phi6u biu cta CE/ngudi duo-c CE rly quyAn d6 duo.'c xem ldL kh6ng tham
gia b6u cu.

VII. Ban ki6m phi6u (BKP), nguyOn tic b6 phi6u vir ki6m phi6u

1. BKP: BKP do Clirl tga d€ ctr vd duo-c D4i h6i th6ng qua. Thdnh vi6n
BKP c6 th6 kh6ng phni ld Cb nhung kJi6ng duoc ld nguoiiotOn trong danh
s6ch irng vi6n HEQT vd BKS. BKP c6 mQt sO tr6ch nhi6m chinh sau:

a. Ph6t phi6u biu cho CE/nguoi duoc CD iry quy6n;
, --.,1b. Kiem h'a, giiirn s6t vi6c b6 phi6u cd cdc CD/nguoi dugc CD ty quy6n;

c. T6 chrlc ki6rn phi6ul

d. L6p Bi6n b6n ki€m phi6u vd c6ng b6 trudc EHDCD;
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e. Giao lai Bi6n bAn ki6m phi6u vd todn bQ phi6u bAu cho Chu tga;

f. Phei bao dim tinh tlung thuc cua viec ki6m phi6u, nliu sai phpm phdi
chiu tr6ch nhi6rn.

2. Nguy6n tic b6 phi€u vd kiOrn phi6u:

a. BKP ti6n hdnh ki€m tra thring phi6u tru6c str cht'ng ki6n cua c6c
CDlnguoi duiyc CD iry quy6n;

b. Vi€c.bo phi6u truc tir5p tai Dai h6i duo-c Uit OAu khi viQc ph6t phi6u bAu
clu'o. c hodn t6t va tet thtic khi CDinguoi dugc CD ty quydn cr5i 

"i,ng 
b6 phi6u

bAu vdo thing phi6u holc sau tO phft kC tt khi ei<f ihOng b6o b6 phitiu lAn
cu6i cing, tr)y theo di€u kiQn ndo d6n tru6c;

c. Vi0c ki6m phit5u ph6i duo-c ti6n hdnli ngay sau khi vi6c b6 phi6u k6t
thric.

V[I. Didu kiQn tning cri.

L tlng vi6n trung cu duo-c x6c dinh theo s6 phi6u bAu tinh tr)r cao xu6ng
th6p cho toi kli drl s6 luo. ng cdn bAu, nhung ph6i ddm b6o ti lC t6i thi6t lit 65Yo
theo quy dinh tai Ei0u 16 COng ty.

T1i l€ phi6u bAu dugc x6c dinh theo c6ng thric sau:

T6ng sO phi6u dugc bdu cho ring vi6n
Ty 16 phi6u bAu :

T6ng s6 c6 phAn c6 quydn bi6u quy6t cria t6t ca cric CD
du hsp tai Dai hOi

.oo48l/
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rp ali c*22. Truolg ho.p biu lin thu nh6t chua dri s6 luo.ng cAn bdu thi ti6p tuc b0u
16n hai d0 lua chon trong s6 con 1ai cua dan}r s6c1.r ring vi6n. NCu bAu lAn hai vAn
chua dri tlii vi6c c6 ti6p tuc biu cu nfta hay khdng do Dai hOi quytit Ainn, quy6t
dinh ndy kh6ng 6nh hu6lg d6n hiQu h.rc vd k6t qud bAu lin thf uh6t vd lin thu
hai n6u tr6n.

3 Tludng hqp c6 tu hai ung cil vi6n tr6'l6n c6 cirng s6 phi6u biu cho thdnh
vi€n cu6i, cturg cira HDQT/BKS thi sC tien hdnh bdu i4i trong s6 c6c ung clr
vi€n c6 s6.phi6u bAu ngang nhau c16 chon vd khi d6 ngud-i trfng cu ld ngudi c6
s0 phi6u b6u cao hon.

NOu bAu 1An hai v6n bing nl.rau thi DHDCD quy5t Ainn viQc.tiOp tpc biu cu,
dua ra ti6u chi lua chon frng vi6n tai Dai hQi ho[c chdrn dirt bdu cu rrd kh6ng
c6 tng vi6n duo-c chon. quyt5t dinn nd.y kh6ng rinh hu6ng d5n hi6u lqc vd k6t
qui bAu c6c img vi6n tru6c d6.

IX. Nhff'ng khi6u n4i vA vi€c bAu vi ki6m phi6u

Nhflng khi6u nai vd viQc bAu vd ki6in phi6u sE do Chri toa cu6c hop gi6i quy6t
vir duo-c ghi vdo Bi6n b6n hqp DHDCD tl.ruo'ng r.ri6n nim 2019. Mqi khi6u n4i
phrit sinh sau Dai h6i sE kh6ng dugc xem x6t gi6i quy6t.



X. HiQu lq'c thi hinh
1. ThC l0 bAu cu ndy tluo.'c dgc c6ng kl.rai tlr-rdc DHDCD vitl|y y ki6n bi6u

quy6t cira c6c CE trLrdc khi ti6n hdnh biu cu"

2. NCu duoc DHDCD th6ng qua v6'i tli 1Q tir 65Yo t6ng s6 c6 phAn bi6u
quy€t cua 6t cg CD dU hSp tro l6n, fn6 te UAu cir ndy sC c6 hiQu lgc thi hdnh bit
buQc d6i v6i tat ce CE.

Noi nhQn:
- HDQT;
. BKS:
- CD;
- Luu: VP HDQT.

TM. HQT DONG QUAN TRI
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DAI Her DONG cO pONc rAr rmlcrNc NAnr zort
cONc rY co pnAN sAr coN n6l x.q.

PHrEU nAU rnAXH VrEN HDQT rvrAu

T6n c6 d6ng: xYZ

fUa s6 bi6u qrryiit, XXX

56 c6 ptrin so hiru: xxx c6 phAn

56 phi6u bAu tuong rmg = s6 c6 phAn sd hiru x 2 : xxx phi6u

Biu cho:

1. Nguy6n Vin A

2. Trffn Vin B

hi6u

hitiu

hi6u

hi6u

Ngay 28 thdng 6 ndm 2019

TOne c6ne:

Cht ki x6c nhQn cria c6 d6ng/
I r^ . ;,nguol ouoc co oong uy quyen:

Luu i:
, Ti|ng sii phi6u bdu kh6ng duqc vuqt qud sd phiiu bdu hrong tng md c6 d6ng c6.

' Ci5 d1ng/ngudi duo. c cd d6ng uy quyin bdu cho tlmg vi\n ndo bao nhiAu phidu thi ghi sii,.: ,) . ^,:,^ ^phi,iu bdu vdo 6 kd bdn tdn ung viAn; tradng hqp c6 d6ng/ngudi duqc c6 d6ng {ty quy€n chi
ghi s6 phidu vdo 6 r6ng c6ng thi s6 phi€u d6 sd dtrqc chia d€u cho fit cd cdc rng viAn.
. Tndng hcr. p cii d6ng/ngtdi duo;c c6 d6ng iy quyin mu6n chinh sia lqi phiiu bdu do ghi
nhdm, qu!, cd d6ng vui ldng gach chdo sd phiiu btiu dd ghi nhdry vd ghi lqi s6 phiiu bdu moi
ngay bAn canh, bj, ftn. Kh6ng dtrqc tiiy xda, b6i biin.

-.: ; -^ - _l. Ndu c6 d6ng khong rO v€ cdch diAn Phi€u bdu, vui ldng hAn hA v6i Ban ki€m phi€u d€

duqc htdng ddn.



E4I Her DONG co o6Nc nAr rmloNc NAvr zort
cONc rY co pnAu sAr coN HoA xA

IVIAI.]
PTTTBU BAU KIEM SOAT VION

T€n c6 ddng: xvz

Vta sO bieu quyi5t: XXX

56 c6 phAn so hiru: xxx c6 phin

Sii phi6u biu tucrng rmg: s6 c6 phAn sd hiru x 3 : xxx phi6u

BAu cho:

hi6u

hi0u

hi6u

1. Nguy6n Vin A

2. Trfln Vin B

3. Ph4m Vin C

Cht ki x6c nhfln cira c6 tl6ng/
i .^ , Xnguor qugc co oong uy quyen:

hi6u

Ngdy 28 thdng 6 ndm 2019

T6ns cdns:

Ltru i:
. Tiing sd phidu biu kh6ng dr.roc vuor qud s6 phi€u btiu nrcng *ng md cd d6ng c6.

' Cij d6ng/ngudi durlc c6 d6ng iy quyin biu cho tbng yiAn ndo bao nhiAu phiiu thi ghi sli
,.; ,) , ^,1,^ -phidu bdu vdo o k,! bdn t€n nng viAn; ftudng hqp c6 d6ng/ng.rdi dtqc c6 d6ng uy quy€n chi
1. ; '..1 . - -lghi s6 phidu vito 6 t6ng cdng thi sd phi€u d6 sd du'pc chia d€u cho tdt ca cac *ng vi€n.

. Trrdng hqp c6 d6ng/ngrd'i duqc cd d6ng uy quyin mudn chinh sira lqi phidu biiu do ghi
, ,i , ; ,^

nhdm, quy c6 d6ng vui ldng gach chdo s6 phi€u bdu dd ghi nhdrlt vd ghi lqi s6 phi€u bdu mdi
ngay bAn cqnh, lry t€n. Kh6ng duqc tiiy x6a, b6i biin.
. Niu cd d6ng khong rd vi cdch diin Phidu bdu, vui tdng lidn hd voi Ban kidm phiiu dd

dro'c hu6ng ddn.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---o0o--- 
............., ngày … tháng ... năm 2019 

ĐƠN ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA 

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA 
 
Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa sở hữu 
.................. cổ phần tương ứng với ..................%1 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong 
thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng (theo danh sách đính kèm ở mặt sau) tính đến thời điểm chốt 
danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ngày 10/06/2019). 

Sau khi tham khảo Điều lệ, Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên tại 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa, Tôi/Chúng tôi đề nghị 
ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa 
(nhiệm kỳ: thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2019) như sau: 

Người ứng cử/ được đề cử: 

Họ và tên: ......................................................................................................................................  

CMND/ CCCD/ Hộ chiếu số:  .......................................................................................................   

Ngày cấp:  ...................................................................  Nơi cấp: ..................................................    

(Tài liệu liên quan đến ứng viên được đính kèm như liệt kê bên dưới) 

Tôi/Chúng tôi cam kết ứng viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện của ứng viên Hội đồng quản trị 
theo quy định. 

Tôi/Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện ứng cử/ đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản 
trị và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng 
cử/đề cử này. 

Trân trọng. 
Nơi nhận: 
- Như trên 
Đính kèm: 
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên; 
- Bằng chứng sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 06 

tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự 
họp ĐHĐCĐ thường niên; 

- Bản sao y hợp lệ của CMND/CCCD/Hộ chiếu của 
ứng cử viên; 

- Bằng cấp, văn bằng chứng chỉ liên quan chứng 
minh trình độ chuyên môn của ứng viên. 

 
 

Cổ đông/ Đại diện nhóm cổ đông 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức)) 

                                                 
1 Theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Điều lệ của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa, cổ đông hoặc nhóm cổ đông 
sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử hoặc ứng cử người vào Hội đồng quản trị.  



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ  
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA 

(Đối với ứng cử viên:  .................................................................................................................. ) 

TT 

Tên cổ đông 
(nếu ứng cử. đề cử thông 
qua người được ủy quyền 

thì ghi thêm tên người được 
ủy quyền bên dưới) 

Số CMND/ CCCD/ 
Hộ chiếu/ MSDN, 
 ngày và nơi cấp 

Mã số  
biểu 

quyết  
(*)  

Số lượng 
cổ phần 

SHX 
sở hữu (**) 

Chữ ký và 
đóng dấu 

(***) 

VD Công ty A 

(Nguyễn Văn B) 

QĐTL của A: … 
Ngày cấp: 
Nơi cấp: 
(CMND  của B: …ngày 
cấp:… nơi cấp: …) 

   

01  
Số: 
Ngày cấp: 
Nơi cấp: 

   

02  
Số: 
Ngày cấp: 
Nơi cấp: 

   

03  
Số: 
Ngày cấp: 
Nơi cấp: 

   

04  
Số: 
Ngày cấp: 
Nơi cấp: 

   

05  
Số: 
Ngày cấp: 
Nơi cấp: 

   

06  
Số: 
Ngày cấp: 
Nơi cấp: 

   

07  
Số: 
Ngày cấp: 
Nơi cấp: 

   

08  
Số: 
Ngày cấp: 
Nơi cấp: 

   

09  
Số: 
Ngày cấp: 
Nơi cấp: 

   

10  
Số: 
Ngày cấp: 
Nơi cấp: 

   

11  
Số: 
Ngày cấp: 
Nơi cấp: 

   

12  
Số: 
Ngày cấp: 
Nơi cấp: 

   

Tổng   

Ghi chú:  
(*): Mã số biểu quyết: là mã số Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa cấp cho cổ đông trên 
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 
(**): Số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa mà cổ đông nắm giữ trong thời hạn 
liên tục ít nhất 6 tháng tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2019 (ngày 10/06/2019). 
(***): Đóng dấu đối với cổ đông tổ chức.  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---o0o--- 
............., ngày … tháng ... năm 2019 

ĐƠN ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ 
KIỂM SOÁT VIÊN 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA 

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA 
 
Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa có cổ phần có 
quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng (theo danh sách đính kèm ở mặt sau) 
tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2019 (ngày 10/06/2019). 

Sau khi tham khảo Điều lệ, Thông báo đề cử/ứng cử Kiểm soát viên, Thể lệ bầu cử thành viên 
Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần 
Sài Gòn Hỏa xa, Tôi/ Chúng tôi đề nghị ứng cử/ đề cử ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát 
Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa (nhiệm kỳ: thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2019) như 
sau: 

Người ứng cử/ được đề cử: 

Họ và tên: ......................................................................................................................................  

CMND/ CCCD/ Hộ chiếu số:  .......................................................................................................   

Ngày cấp:  ...................................................................  Nơi cấp: ..................................................    

(Tài liệu liên quan đến ứng viên được đính kèm như liệt kê bên dưới) 

Tôi/ Chúng tôi cam kết ứng viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện của ứng viên Ban kiểm soát 
theo quy định. 

Tôi/ Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện ứng cử/ đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát 
và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử/ đề 
cử này. 

Trân trọng. 
Nơi nhận: 
- Như trên 
Đính kèm: 
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên; 
- Bằng chứng sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 06 

tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự 
họp ĐHĐCĐ thường niên; 

- Bản sao y hợp lệ của CMND/ CCCD/ Hộ chiếu của 
ứng cử viên; 

- Bằng cấp, văn bằng chứng chỉ liên quan chứng 
minh trình độ chuyên môn của ứng viên. 

Cổ đông/ Đại diện nhóm cổ đông 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức)) 



 
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN 

THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA 

(Đối với ứng cử viên:  .................................................................................................................. ) 

TT 

Tên cổ đông 
(nếu ứng cử, đề cử thông qua 
người được ủy quyền thì ghi 

thêm tên người được ủy 
quyền bên dưới) 

Số CMND/ CCCD/ 
Hộ chiếu/ MSDN, 
ngày và nơi cấp 

Mã số  
biểu quyết  

(*)  

Số lượng 
cổ phần SHX 
sở hữu (**) 

Chữ ký 
và đóng 

dấu (***) 

VD Công ty A 

(Nguyễn Văn B) 

MSDN của A: … 
Ngày cấp: 
Nơi cấp: 
(CMND  của B: …ngày 
cấp:… nơi cấp: …) 

   

01  
Số: 
Ngày cấp: 
Nơi cấp: 

   

02  
Số: 
Ngày cấp: 
Nơi cấp: 

   

03  
Số: 
Ngày cấp: 
Nơi cấp: 

   

04  
Số: 
Ngày cấp: 
Nơi cấp: 

   

05  
Số: 
Ngày cấp: 
Nơi cấp: 

   

06  
Số: 
Ngày cấp: 
Nơi cấp: 

   

07  
Số: 
Ngày cấp: 
Nơi cấp: 

   

08  
Số: 
Ngày cấp: 
Nơi cấp: 

   

09  
Số: 
Ngày cấp: 
Nơi cấp: 

   

10  
Số: 
Ngày cấp: 
Nơi cấp: 

   

11  
Số: 
Ngày cấp: 
Nơi cấp: 

   

12  
Số: 
Ngày cấp: 
Nơi cấp: 

   

Tổng   

Ghi chú:  
(*): Mã số biểu quyết: là mã số Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa cấp cho cổ đông trên 
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 
(**): Số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa mà cổ đông nắm giữ trong thời hạn 
liên tục ít nhất 6 tháng tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2019 (ngày 10/06/2019). 
(***): Đóng dấu đối với cổ đông tổ chức.  
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-----o0o----- 
 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
(Dùng để tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên 

Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa Xa) 
1. Họ tên: 
2. Giới tính: 
3. Ngày sinh: 
4. Nơi sinh: 
5. Quốc tịch: 
6. Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
7. Địa chỉ liên lạc: 
8. CMND/CCCD/ Hộ chiếu số: Ngày cấp:  Nơi cấp:  
9. Điện thoại liên hệ: 
10. Trình độ học vấn: 
11. Trình độ chuyên môn: 

Bằng cấp Chuyên ngành Năm  
tốt nghiệp Cơ sở đào tạo 

    
    
    
    
    

12. Quá trình công tác: 
Thời gian 

(Từ tháng… năm… đến  
tháng… năm…) 

Đơn vị công tác Chức vụ 
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13. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ các chức danh quản lý khác: 

Thời gian Công ty Chức vụ 

   

   

   

   

   

   

 
14. Sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa của cá nhân và người có liên quan: 

- Sở hữu cá nhân:... cổ phiếu, tương đương ...% vốn điều lệ; 

- Đại diện sở hữu (Đại diện cho…..):... cổ phiếu, tương đương ...% vốn điều lệ; 

- Sở hữu của người có liên quan với ứng viên (liệt kê nếu có): ... 
15. Lợi ích có liên quan đối với Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa (nếu có):  
 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác, hợp lý, đúng sự thật 
và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát quy định 
trong Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa tại 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.  

Tôi cam kết nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm 
soát viên, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành cẩn trọng vì lợi ích cao 
nhất của Công ty và đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của 
Công ty. 

 
 ……………….……., ngày ..... tháng ..... năm 2019 

Người khai 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 



cONc ry c6 pnAN sAr coN u6a xa
275C Phpm Ngfr Lao, Q.l, TP. gd Chi tr,tintr

pU ruAo
56 EKKD: 0300481625 do Sd KH&DT TP.HCM c6p ngdy O4lOtl2005
Website: http://www.saigonhoaxa.com.vn

TP.HO Chi Minh, ngdy 28 thting 6 ndm 2019

NGHI QUYET
DAI HQI DONG CO DONG THTIONG NITN NAM 2019

cONc rY co pHAN sAr GoN HoA xA

DAI HoI DONG co DONG cONG Ty co rHAN sAr cdN HOA xA
- Cdn c* Ludt Doanh nghiep sii 6S/2014/eHt3 du'oc eu6c hQi th6ng qua

ngdy 26/l l/2014;

- Cdn cu Eiiu 16 cria C6ng ty Ci| phin Sdi Gdn H6a xa;

- Cdn cu Quy ch€ nQi b6 vi Qudn tri C6ng ty C6 phin Sdi Gdn H6a xa;

- Cdn ctr cdc n6i dung trong Bdo cdo, Td trinh dd &tqc th6ng qua tqi Dqi h6i
ding cO d6ng (DHDCD) thadng niAn ndm 2019 ngdy 28/6/2019;

- Cdn cti'k€t qud bi€u quy€t, biu ca thdnh viAn HQi ding qudn tri(HDeT),
Ki€m sodt vi€n (KSV) tai DHDCD thadng ni€n ndm 2019 ngdy 28/6/2019,

QUYET NGH!:

Di6u 1. Th6ng qua Di6u lQ C6ng ty CO phAn Sdi Gdn H6a xa (bdn dinh
kdm)/Th6ng qua viQc sria d6i Di6u lC nhu sau:

Khodn 1 Di6u 38 sria d6i nhu sau: "HDQT cd ndm thdnh vi€n do DHDCI)
biu ra. ViQc biu thdnh viAn HDQT thUc hien theo phunng thric btiu d6n phiiiu
quy dinh tqi khodn 3 Diiu 144 LuQt Doanh nghiQp sA OAtZOUtgUl3 ngdy
26/1 1/2014 ".

Khodn 1 Di0u 53 sta d6i nhu sau: "Lit tti chtc do DHDCD bdu ra theo
t , , , ) ',1phwlng thuc bau don phi€u. ViQc bdu thdnh viAn Ban ki€m soat thac hi€n theo

phuctng thilrc biu adn pltiAu quy dinh tqi khodn 3 Diiu 144 Luqt Doanh nghiQp sij
68/2014/QH13 ngdy 26/t l/2014".

Thoi di6m hi6u luc: Ngay khi dugc th6ng qua vd dugc rip dung ngay tai
DHDCE thucrng ni6n ndm 2019.

Cric nQi dung sua dOi ndy sE dugc cdp nhAt tuong img vdo euy ch6 nQi bQ v6
Qudn tri C6ng ty hi6n hdnh.

Diilu 2. Th6ng qua K6t qui sdn xu6t kinh doanh n6ni 2018 v6i citc chi ti6u nhu
sau:

- Doanh thu: 2ot .822.660.537 d



- Lsi nhu{n (LN) tru6c thur5: 1.964.881.847d

- LN sau thu0: 1.487 .530.274d

Didu 3. Th6ng qua B6o crio cira T6ng gi6m d6c.

Diiju 4. Th6ng qua 86o c6o ho4t dQng cta HDQT.

Didu 5. Thdng qua 86o crio hopt <IQng cta Ban ki0m so6t (BKS).

Didu 6. Th6ng qua 86o c6o tdi chinh ndm 2018 cira C6ng ty dd dugc ki6m to5n

Ei6u 7. Th6ng qua K6 hoach ndm20l9;
a. Kd hoach SXKD

Didiu 8. Th6ng qua viQc phdn ptrOl tqi nhudn nim 2018 nhu sau:

LN sau thu6 ndm 201 8: 1.487 .530.274d

LN ndy duqc phdn ph6i nhn tou,

- Qu! dAu tu ph6t tri6n (tucrng iluong 86% LN thuc fil): 1.279.276.036d

- Qu! khen thuong (tuong tluong 1%LN thUc t6): 104.127.119d

- Qu! phnc loi (tuong duotg7o/o LN thuc t6): 104.127.119d

Do tinh hinh vO v6n kinh doanh, dAu tu kh6 khdn, n6n phAn dU dinh dti chia c6
tfrc sE dugc d6 tai va alua vdo Qu! dAu tu ph6t tritln.

Qu! khen thu0ng, Qu! phric loi dugc giao cho HEeT qrry6t airn vd chi dao
vi6c sir dung theo dirng quy dinh cira ph6p 1u4t tI0 chi cho c6c kho6n khen
thuong, phric lqi.

stt Chi ti6u KO hoach Ghi chri

1 Doanh thu 64.000.000.000d

2 Loi nhuAn (LN) tru6c thu6 700.000.000d

J LN sau thu6 560.000.000d

b. Kd hoetch ddu u, stra chfr'a:

stt Danh muc Kinh phi Ghi chri

I Sua chta, mua s8m trang thi6t bi cho
Bj9t thu 7, BiCt thu 9 Kh6ch san Eulng
sdt Ed Lat

223.000.000d

2 Sua chta vd coi ndi khu vgc nhd v6 sinh
Nhd hdng Cd N6 Qu6n - Khrlch spn Cd
Ne.

3s0.000.000d
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C6c mpc phdn ph6i tr€n dd lirm tron sd, s5 tien 16 dugc alua vdo Qu! dAu tu
ph6t tri6n.

Di6u 9. Th6ng qua thir lao cria HDQT vd lucrng, thir lao cria BKS nhu sau:

1. Tht lao ctra HEQT:
- Cht tich HDQT: 7.000.000 dlthing;
- Thdnh vi6n HDQT: 5.000.000 d/th6ng/nguoi
2. Lucrng vd tht lao BKS:
a. Tru0ng BKS:
- Lucrng chuy€n tr6ch: 19.000.000 d/thring;
- PhU c6p cho c6c ngdy 16 ttSt: 0l th6ng luong chuy0n trdcVrrdm
- Lgi ich kh6c: Theo mric chung cria nguni lao dQng t4i Vdn phdng C6ng ty.
b. Thdnh vi6n BKS:
- Tht lao: 4.000.000 d/th6ng/ngudi.

3. Mric lucrng, tht lao ndy tlugc 6p dung kC tu khi dugc DHDCD th6ng qua
cho toi khi c6 quy6t dinh kh6c cta DHDCD.

Di6u 10. Ph€ chuAn dcrn vi ki6m to6n d6c lQp sau ddy d6 thgc hiQn ki6m to6n
86o c6o tdi chinh ndm2O19 cria C6ng ty: COng ty TNHH Ki6m torin vd Tu v6n
A&C.
Di6u 11. Th6ng qua vi€c mi6n nhi6m tu c6ch thdnh vi6n HDQT vd bAu b6

sung thdnh vi6n HDQT C6ng ty nhu sau:

a. Mi6n nhi6m tu crich thdnh vi6n HDQT kO tu ngdy 281612019 eOi vOi:

- Bd Luu Thi LC - Thdnh vi6n HDQT
- Bi Tdng Thi Minh TAn * Thdnh vi6n HDQT
b. Biu b6 sung 02 thdnh vi6n HDQT vdi nhiQm ki. 1A thdi gian con 14i cia

nhiem kj, 2015-2019.

DiAu 12. C6ng nhAn k€t qud tring cir bAu b6 sung thdnh vi6n HDQT nhu sau:

- Ong/bd:...
- Ong/bd...

NhiQm kj,: Thoi gian con lai cria nhi6m ky 2015-2019.
Didu 13. Th6ng qua viQc mi6n nhi6m tu c6ch KSV vd bdu bO sung KSV

C6ng ty nhu sau:

a. Mi6n nhi0m tu c6ch KSV kC tu ngdy 281612019 dOi vOi:

- Bd Huj,nh Thi Edo - Trudng BKS
- Bd Lt Thi Ti6n - KSV
- 6ng Ld Nguy6n Thanh Tu6n - KSV
b. Biu b6 sung 03 KSV voi nhiQm kj, ld thoi gian cdn lpi c0a nhiQm kj,.2015-

20t9.
Eidu 14. C6ng nhdn k6t qu6 trung cu bdu b6 sung KSV nhu sau:

- Ong/bd: ...



- 6ngibd: ...
- 6ng/bd: ...
Nhi6m k!,: Thoi gian cdn lai cria nhiQm kj, 2015-2019.
Ei6u 15. Giao cho HDQT tri6n khai, t6 chuc, chi d4o viQc thlrc hiQn Nghi

quyet nay.

Ei6u 16. Giao cho BKS gi6m srit viQc rhqc hiQn Nghi quy6t ndy.

TM. DAr HOr EONG Co DoNG

NoinhQn: Chi toa
- HDQT, BKS;
. CD;
- Luu: VP HDQT.
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CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA 

 
 
 
 
 
 
 

ĐIỀU LỆ  
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 

(Đính kèm Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019) 
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PHẦN MỞ ĐẦU 
Điều lệ Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa được lập và ban hành trên cơ sở 

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn 
bản pháp luật có liên quan, là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của Công ty. 

Các Quy chế, quy định của Công ty, các nghị quyết, biên bản họp của Đại 
hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị nếu đã được thông qua một cách hợp lệ, 
phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ này, sẽ là cơ sở ràng buộc để 
Công ty tiến hành các hoạt động quản lý, kinh doanh. 

Chúng tôi, những cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công 
ty cổ phần Sài Gòn Hỏa xa đã nhất trí thông qua và cam kết thực hiện nội dung 
của bản Điều lệ này; đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ 7 so với bản Điều lệ tại 
Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 12/11/2004 của Công ty. 

Điều lệ này được thông qua theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại 
đại hội tổ chức vào ngày 28 tháng 6 năm 2019. 

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ  
Điều 1. Giải thích thuật ngữ 
1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
a. "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng 

ký mua khi thành lập doanh nghiệp và quy định tại Điều 6 Điều lệ này; 
b. "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 
c. "Luật Chứng khoán" là Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 
2010; 

d. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị 
tương đương) lần đầu; 

e. “Ban điều hành” (“người điều hành doanh nghiệp”) là Tổng giám đốc, 
các Giám đốc khối nghiệp vụ và Kế toán trưởng được Hội đồng quản trị bổ 
nhiệm làm Ban điều hành Công ty; 

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

g. "Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 9 Điều 6 Luật Chứng 
khoán; 

h. "Việt Nam" là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
i. “Người quản lý doanh nghiệp” được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật 

Doanh nghiệp; 
j. “Thành viên Hội đồng quản trị” không điều hành (sau đây gọi là thành 

viên không điều hành) là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng giám 
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đốc, Kế toán trưởng và các Giám đốc khối nghiệp vụ. 
2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc 

văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế. 
3. Các tiêu đề (Chương, Điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận 

tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.  
II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI 

DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP 
LUẬT CỦA CÔNG TY 

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời 
hạn hoạt động của Công ty 

1. Tên Công ty 
- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

HỎA XA 
- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: SAIGON TRAIN JOINT STOCK 

COMPANY 
- Tên Công ty viết tắt: STJC 
2. Công ty là Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật 

hiện hành của Việt Nam. 
3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: 
- Địa chỉ trụ sở chính: 275C Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
- Điện thoại: (028) 3837 7660  
- Fax: (028) 3836 9031 
- E-mail: info@saigonhoaxa.com.vn  
- Website: www.saigonhoaxa.com.vn  
4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn 

kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết 
định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.   

5. Thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày ghi trong quyết định 
chuyển thể từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần của cấp có thẩm 
quyền và là vô thời hạn. 

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 
Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, là Chủ tịch Hội đồng quản trị. 
Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo quy định tại 

Điều 13 và Điều 14 Luật Doanh nghiệp. 
III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 

Công ty 
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 
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1.  Công ty hiện đang kinh doanh các ngành nghề sau: 
- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ khác; 
- Kinh doanh dịch vụ ăn uống; 
- Dịch vụ chăm sóc cá nhân và dịch vụ chăm sóc cá nhân khác; 
- Kinh doanh lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế; 
- Kinh doanh hàng nội thương; 
- Mua, bán phương tiện, thiết bị giao thông vận tải và thiết bị xây dựng 

công trình, xếp dỡ; 
- Kinh doanh nông sản, lâm sản, thuỷ sản, nguyên vật liệu phục vụ sản 

xuất công nghiệp, nông nghiệp và tiêu dùng; 
- Kinh doanh rượu, bia và nước giải khát các loại; 
- Đại lý xăng dầu; 
- Xuất, nhập khẩu hàng hoá; 
- Kinh doanh bất động sản; 
- Kinh doanh vận tải hàng, khách; 
- Kinh doanh dịch vụ kho bãi, cho thuê mặt bằng; 
- Đại lý bán vé máy bay, tàu hoả; 
- Dịch vụ quảng cáo; 
- Dịch vụ bưu phẩm; 
- Đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; 
- Nuôi thuỷ sản; 
- Xây dựng các công trình giao thông, dân dụng, chuẩn bị mặt bằng; 
- Mua bán thuốc lá điếu sản xuất trong nước; 
- Dịch vụ chăm sóc da mặt (trừ dịch vụ gây chảy máu); 
- Mua bán hóa mỹ phẩm, hàng công nghệ phẩm, thực phẩm chế biến; 
- Chế biến nông sản; 
- Sản xuất đồ gỗ (trừ chế biến gỗ); 
- Cho thuê nhà, xưởng; 
- Dịch vụ Karaoke; 
- Bán buôn sắt, thép, tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, xi măng, gạch xây, 

ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, vécni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, đồ 
ngũ kim, vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; 

- Giáo dục tiểu học; 
- Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông; 
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- Giáo dục nghề nghiệp; 
- Đào tạo đại học và sau đại học; 
- Giáo dục mầm non; 
- Đào tạo cao đẳng; 
- Giáo dục thể thao và giải trí ; 
- Giáo dục văn hóa nghệ thuật; 
- Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; 
- Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao; 
- Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh trên đất hiện hữu của 

Công ty; 
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải – chi tiết: Hoạt 

động của các đại lý vận tải hàng hoá đường biển và hàng không. 
2.  Mục tiêu hoạt động của Công ty. 
Công ty được thành lập để huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc 

phát triển sản xuất kinh doanh như: Xây dựng các công trình giao thông, dân 
dụng, chuẩn bị mặt bằng, nuôi thuỷ sản; về dịch vụ: khách sạn, nhà hàng, du 
lịch, kinh doanh bất động sản, kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh dịch 
vụ kho bãi, cho thuê mặt bằng và các lĩnh vực khác nhằm mục tiêu thu lợi nhuận 
tối đa; tạo việc làm ổn định cho người lao động; tăng lợi tức cho các cổ đông; 
đóng góp cho ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty. Công ty luôn tôn trọng 
và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cổ đông, đồng thời khẳng định trách nhiệm 
đối với xã hội; Công ty hoạt động theo hướng đa ngành, luôn tìm kiếm và chọn 
lọc hướng phát triển thích hợp, không ngừng tìm giải pháp tăng năng suất, sản 
phẩm mới và tăng thu nhập phục vụ xã hội và lợi ích cổ đông. 

Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty 
1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh 

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

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

IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP  
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 
1. Vốn điều lệ của Công ty là 17.200.000.000 đồng (Mười bảy tỷ hai trăm 

triệu đồng chẵn). 
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.720.000 cổ phần với 

mệnh giá là  10.000 đồng/cổ phần. 
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2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông 
thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

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

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự 
chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp 
luật. 

5. Tên, địa chỉ, quốc tịch, số lượng cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ 
phần từng loại và các thông tin khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp được nêu tại phụ lục đính kèm. Phụ lục này là một phần của Điều 
lệ này. 

6. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu 
theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, 
trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông 
không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội 
đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo cách thức 
mà Hội đồng quản trị thấy là hợp lý , nhưng không được bán số cổ phần đó theo 
các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông 
hiện hữu trừ trường hợp cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo 
phương thức đấu giá hoặc Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác theo quy 
định khoản 3 Điều 124 Luật Doanh nghiệp.  

7. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những 
cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần do 
Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo 
những cách thức phù hợp với Luật Chứng khoán, văn bản hướng dẫn liên quan 
và quy định của Điều lệ này. 

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

Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 
1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số 

cổ phần và loại cổ phần sở hữu. 
2. Cổ phiếu là chứng chỉ do Công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ 

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

3. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc (hoặc thời hạn khác theo 
điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần 
theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu 
số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả 
cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.  
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4. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng, 
người sở hữu cổ phiếu đó có thể đề nghị được cấp chứng nhận cổ phiếu mới với 
điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi 
phí liên quan cho Công ty. Nội dung đề nghị và việc đăng thông báo theo quy 
định khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp. 

Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác 
Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được 

phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty. 
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần 
1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và 

pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao 
dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về 
chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và 
hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát 
hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới 
chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 10. Thu hồi cổ phần 
1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải 

trả để mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông 
đó thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi 
phí phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty. 

2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối 
thiểu là 07 (bảy ngày) kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông 
báo phải ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần 
chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi. 

3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ 
và đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được 
thực hiện. 

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

5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với 
những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán các khoản tiền có liên quan và lãi 
phát sinh theo tỷ lệ (không quá 20% một năm) vào thời điểm thu hồi theo quyết 
định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh 
toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán 
toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi. 
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6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước 
thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót 
hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo. 

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT  
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát 
Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 
1. Đại hội đồng cổ đông; 
2. Hội đồng quản trị; 
3. Ban kiểm soát; 
4. Tổng giám đốc. 
VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
Điều 12. Quyền của cổ đông 
1. Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương 

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

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

hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thông 
qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa, hoặc theo hình thức 
khác do pháp luật, Điều lệ Công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một 
phiếu biểu quyết;  

b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 
c. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định 

của Điều lệ này và pháp luật hiện hành; 
d. Ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ 

thông mà họ sở hữu; 
e. Xem xét, kiểm tra, tra cứu, sao và trích lục các thông tin liên quan đến 

cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các 
thông tin không chính xác; 

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

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

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

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

j. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông 

trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có các quyền sau: 
a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định 

tương ứng tại Điều 25 và Điều 34 Điều lệ này; 
b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 114 và khoản 3 Điều 136 Luật Doanh 
nghiệp; 

c. Xem xét và trích lục biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, 
báo cáo tài chính hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo 
cáo của Ban kiểm soát theo điểm b khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp; 

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

e. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông 
Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau: 
1. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ của Công ty. 
2. Chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 
3. Thanh toán đủ và đúng thời hạn tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo 

quy định. 
Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới 

mọi hình thức theo khoản 1 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, trừ trường hợp được 
Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần 

4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần. 
5. Bảo vệ uy tín, lợi ích, tài sản và giữ bí mật về các hoạt động của Công 

ty. 
6. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 
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Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 
1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. 

Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng 
cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày kết thúc 
năm tài chính hoặc không quá 06 (sáu) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính 
(nếu được Cơ quan đăng ký kinh doanh gia hạn) theo quy định tại khoản 2 Điều 
136 Luật Doanh nghiệp. 

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa 
chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những 
vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trường hợp Báo cáo 
kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, 
Công ty có thể mời đại diện Công ty kiểm toán độc lập dự họp Đại hội đồng cổ 
đông thường niên để giải thích các nội dung liên quan theo khoản 4 Điều 8 Nghị 
định 71/2017/NĐ-CP. 

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

a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 
b. Số thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ít hơn số thành viên 

theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá 
1/3 (một phần ba) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này; 

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

d. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp;  
e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 
 4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 
a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 

60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, hoặc Kiểm soát 
viên còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu 
quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này; 

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

Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy 
định thì trách nhiệm và thiệt hại phát sinh xử lý theo khoản 5 Điều 136 Luật 
Doanh nghiệp; 
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c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì trong thời hạn  30 (ba mươi) ngày 
tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm c khoản 3 
Điều này có quyền đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 
quy định tại khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp. 

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

Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 
1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các 

vấn đề sau theo khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp: 
a. Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán; 
b. Báo cáo của Hội đồng quản trị; 
c. Báo cáo của Ban kiểm soát; 
d. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty; 
e. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; 
f. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng 

Kiểm soát viên.  
2. Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định về các vấn đề sau: 
a. Thông qua báo cáo tài chính năm; 
b. Quyết định mức cổ tức hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật 

Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không 
cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ 
đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

c. Phê chuẩn Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất và kiến nghị của Ban 
kiểm soát theo khoản 1 Điều 22 Nghị định 71/2017/NĐ-CP; 

d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và 
Ban kiểm soát; 

e. Thù lao và các quyền lợi khác của từng thành viên trong Hội đồng quản 
trị và Ban kiểm soát; 

f. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty; 
g. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại 

cổ phần;  
h. Thông qua định hướng phát triển của Công ty; 
i. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý; 
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j. Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây 
thiệt hại cho Công ty và cổ đông; 

k. Quyết định giao dịch đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng 
giá trị tài sản của Công được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được 
kiểm toán; 

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

m. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định 
tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp và điểm b khoản 4 Điều 26 Nghị định 
71/2017/NĐ-CP với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công 
ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; 

n. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, 
Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, thành viên Ban điều hành và những cá nhân, tổ 
chức có liên quan của các đối tượng này, trừ trường hợp Công ty đại chúng và tổ 
chức có liên quan đến cổ đông là các Công ty trong cùng tập đoàn hoặc các 
Công ty hoạt động theo nhóm Công ty, bao gồm Công ty mẹ - Công ty con, tập 
đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác điểm a khoản 4 Điều 
26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP; 

o. Quyết định phương án phân phối, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế 
chưa phân phối và cách thức sử dụng quỹ, trừ quỹ khen thưởng, phúc lợi do 
HĐQT quyết định cách thức sử dụng quỹ; 

p. Quyết định phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái 
phiếu khác theo quy định của pháp luật và các nội dung về loại trái phiếu phát 
hành, số lượng phát hành, thời hạn trái phiếu, lãi suất trái phiếu…; 

q. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 
3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây: 
a. Thông qua các hợp đồng quy định tại điểm m khoản 2 Điều này khi cổ 

đông đó có lợi ích liên quan; 
b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ 

phần được thực hiện tương ứng với tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc 
mua lại được thực hiện thông qua giao dịch khớp lệnh trên Sở giao dịch chứng 
khoán hoặc chào mua công khai theo quy định của pháp luật. 

4. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội 
dung chương trình. 

 5. Công ty đại chúng không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho 
các đối tượng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 Nghị định 
71/2017/NĐ-CP. 

Điều 16. Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 
1. Cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức 

có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp hoặc 
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thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 2 Điều 140 Luật Doanh 
nghiệp. Trường hợp cổ đông là tổ chức chưa có người đại diện theo ủy quyền 
quy định tại khoản 4 Điều 15 của Luật Doanh nghiệp thì ủy quyền cho một 
người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. 

Người được các đối tượng nói trên ủy quyền dự họp theo khoản 1 khoản 2 
Điều này không được ủy quyền lại cho người khác. Việc ủy quyền chỉ được 
thực hiện từng lần.   

Cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền tối đa cho một người làm đại diện theo 
ủy quyền.  

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức phải thỏa mãn các 
tiêu chuẩn và điều kiện tại khoản 5 Điều 15 Luật Doanh nghiệp và đồng thời 
phải có đủ năng lực pháp luật. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ 
chức không được ủy quyền cho người khác trừ trường hợp ủy quyền tham dự 
họp Đại hội đồng cổ đông. Việc chỉ định người đại diện theo ủy quyền và nội 
dung văn bản chỉ định người đại diện theo ủy quyền thực hiện  theo khoản 4 
Điều 15 Luật Doanh nghiệp.  

Người được ủy quyền phải có đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân 
sự. 

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

a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải 
có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, được ủy quyền dự họp; 

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

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

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

3. Người được ủy quyền được biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông 
và thực hiện các quyền khác của một đại biểu dự họp Đại hội đồng cổ đông. 

4. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được 
ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: 

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

b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; 
c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy 

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

Điều 17. Thay đổi các quyền 
1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ 

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

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

3. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc 
biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các 
vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị 
thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại. 

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

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại điểm b hoặc 
điểm c khoản 4 Điều 14 Điều lệ này. 

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

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

Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền 
tham dự họp Đại hội đồng cổ theo quy định pháp luật; 

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; 
c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 



14 
 

d. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của 
cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu 
thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên theo điểm đ khoản 7 Điều 136 
Luật Doanh nghiệp; 

e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; 
f. Gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền 

dự họp; 
g. Các công việc khác phục vụ đại hội. 
3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi bằng phương thức bảo 

đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời đăng trên trang thông tin 
điện tử của Công ty theo khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp. Người triệu tập 
họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông 
trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 (mười) ngày trước ngày 
khai mạc  (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, 
được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Thông báo mời họp phải có nội 
dung  theo khoản 1 Điều 139 Luật Doanh nghiệp: Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã 
số doanh nghiệp; tên, địa chỉ thường trú của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và 
những yêu cầu khác đối với người dự họp. 

Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây: 
 a. Chương trình họp, Các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua quyết 

định; 
c. Phiếu biểu quyết; 
d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp; 
e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 
Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi tài liệu họp theo 

thông báo mời hop quy định tại khoản 3 Điều này có thể thay thế bằng việc đăng 
tải lên trang thông tin điện tử của Công ty. Trường hợp này, thông báo mời họp 
phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu và Công ty phải gửi tài liệu họp cho cổ 
đông nếu cổ đông yêu cầu. 

Công ty đại chúng phải công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc thông qua nghị quyết Đại 
hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định 
pháp luật.  

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ 
này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. 
Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất 03 (ba) ngày 
làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải 
bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công 
dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp 
khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định 
thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ 
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phần cổ đông đó nắm giữ, và  vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. 
5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị 

quy định tại khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 
a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không 

đúng nội dung; 
b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ 

từ 10% cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng 
theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này; 

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

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 
6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến 

nghị quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc 
họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức 
bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông 
chấp thuận.  

7. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương 
trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 139 
của Luật Doanh nghiệp. 

Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 
1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự 

họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.  
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 (ba 

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

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số 
đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai 
mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập 
trong vòng 20 (hai  mươi) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. 
Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số 
phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có 
quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội 
đồng cổ đông lần thứ nhất. 

Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội 
đồng cổ đông 

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ 



16 
 

đông, lập danh sách cổ đông đăng ký dự họp và phải thực hiện việc đăng ký cho 
đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. 

Đại biểu đương nhiên dự Đại hội đồng cổ đông là các thành viên Hội đồng 
quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cổ đông có tên trong danh sách cổ 
đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. 

2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, người đăng ký dự họp sẽ được cấp thẻ 
biểu quyết cho những vấn đề cần biểu quyết trong chương trình họp. Đại hội 
đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương 
trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành 
nghị quyết, sau đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập 
hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Kết quả 
kiểm phiếu được chủ tọa công bố trước khi bế mạc cuộc họp.  

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

đề nghị của chủ tọa cuộc họp. 
3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai 

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

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

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

5. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông 
thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời 
gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. 

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

7. Chủ tọa đại hội có quyền hoãn cuộc họp đã có đủ số lượng đại biểu dự 
họp cần thiết theo quy định tại khoản 8 và khoản 9 Điều 142 Luật Doanh 
nghiệp. 
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8. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có các quyền theo khoản 7 
Điều 142 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:  

a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh 
hợp pháp, hợp lý khác;  

b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những 
người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản 
tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra 
an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.  

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

a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 
b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp; 
c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. 

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện 
pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng 
có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác. 

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

Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
1. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
a. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng 

hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. 
b. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được 

thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: 
i. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty; 
ii. Định hướng phát triển Công ty; 
iii. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 
iv. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm 

soát; 
v. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% 

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

vi. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 
vii. Tổ chức lại, giải thể Công ty. 
2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này, các quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu 
biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp tán thành.  
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3. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo 
quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp. 

4. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại 
diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành: 

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 
b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 
c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;  
d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá 

trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;    
e. Tổ chức lại, giải thể Công ty; 
5. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng 

số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự 
và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định. 

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

Công ty phải công bố thông tin về quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
bao gồm nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, biên bản họp hoặc biên bản kiểm 
phiếu (trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) theo quy định pháp 
luật. 

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

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

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

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại 
hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả 
các cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 (mười) ngày trước thời hạn phải 
gửi lại phiếu lấy ý kiến. 

Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực 
hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này. 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 
a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;  
b. Mục đích lấy ý kiến; 
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c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy 
chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ 
đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ 
trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, 
số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng 
thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; 
số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; 

d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 
e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý 

kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến; 
f. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 
g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo 

pháp luật của Công ty. 
4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, 

của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ 
đông là tổ chức.   

5. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công ty theo các hình thức sau: 
a. Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì 

dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 
b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc 

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

dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc bị tiết lộ  
trước thời điểm kiểm phiếu/ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp 
lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu 
quyết. 

6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng 
kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh 
nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;  
b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 
c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong 

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

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với 
từng vấn đề; 

e. Các vấn đề đã được thông qua; 
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f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp 
luật của Công ty, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.  

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát 
kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên 
bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết 
định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác. 

7. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng 15 
(mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang 
thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng 
tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.  

8. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã 
được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải 
được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 
có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

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

10. Công ty phải công bố thông tin về quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
bao gồm nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, biên bản họp hoặc biên bản kiểm 
phiếu (trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) theo quy định pháp 
luật.  

Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 
1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm 

hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng 
tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;  
b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 
c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 
d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;  
e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp; 
f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục 

danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu 
bầu tương ứng; 

g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ 
phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không 
tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của 
cổ đông dự họp; 
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h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương 
ứng; 

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

pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt 
và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua 
trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm 
liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 

3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông 
trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên 
bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của 
Công ty. 

Công ty phải công bố thông tin bất thường về quyết định của Đại hội đồng 
cổ đông bao gồm nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, biên bản họp hoặc biên 
bản kiểm phiếu (trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) theo quy 
định pháp luật. 

4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về 
những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.  

5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký 
dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo 
thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
Trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp 

Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng 
văn bản, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này 
có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một 
phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau 
đây:  

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 
và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định 
của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 
Điều 21Điều lệ này. 

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này. 
Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết 

định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bị 
hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng 60 
(sáu mươi) ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều 
lệ này.  
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VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 
1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến 

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

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 
b. Trình độ học vấn; 
c. Trình độ chuyên môn; 
d. Quá trình công tác; 
e. Các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng 

quản trị và các chức danh quản lý khác; 
f. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có); 
g. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có); 
h. Các thông tin khác (nếu có). 
2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 

sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội 
đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng 
số cổ phần có quyền biểu được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% 
được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40 % được đề cử được đề 
cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) 
ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% 
đến dưới 70 % được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được 
đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên…nếu cổ đông có số cổ phần hoặc nhóm cổ đông 
sở hữu hoặc được ủy quyền gấp nhiều lần tỷ lệ 10 % trên thì người đó được đề 
cử thêm số ứng viên tương ứng.    

3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và 
ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 4 Điều 114 
Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử 
viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ 
về quản trị Công ty. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên 
Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông 
thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật. 
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Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 
1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.  Nhiệm kỳ của thành 

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

Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì 
các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành 
viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ Công 
ty có quy định khác.  

Trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị 
miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên đó 
là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị. 

2. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị như 
sau: 

a. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau 
đây: 

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được 
quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh 
nghiệp; 

- Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của 
Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ 
Công ty quy định khác; 

- Thành viên của Hội đồng quản trị không được cùng là thành viên Hội 
đồng quản trị của quá hai Công ty cổ phần khác; thành viên Hội đồng quản trị có 
thể kiêm nhiệm các chức vụ điều hành trực tiếp sản xuất kinh doanh của Công 
ty. 

b. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty đại chúng cần đảm bảo sự cân đối 
giữa các thành viên điều hành và các thành viên không điều hành. Tối thiểu 1/3 
tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên không điều hành theo 
quy định khoản 2 Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường 
hợp sau đây: 

a. Miễn nhiệm:  
- Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 151 của Luật 

Doanh nghiệp; 
- Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên 

tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 
- Có đơn từ chức; 
b. Bãi nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông. 
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4. Việc thay đổi, bổ nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải 
được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị 
trường chứng khoán. 

Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 
1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh 

Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không 
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty 
và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền 
hạn và nghĩa vụ sau: 

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

b. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm và 
miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, thành 
viên Ban điều hành và quyết định tiền lương và quyền lợi khác của họ; cử người 
đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông 
ở Công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; 

c. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và thành viên Ban điều hành trong điều 
hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

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

e. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty, quy chế quản lý nội bộ của Công 
ty, việc thành lập hay giải thể Công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và 
việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; 

f. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty hoặc yêu cầu phá sản 
Công ty;  

g. Xây dựng quy chế nội bộ về quản trị Công ty và trình Đại hội đồng cổ 
đông chấp thuận thông qua theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 
71/2017/NĐ-CP. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty không được trái với quy 
định của pháp luật và Điều lệ Công ty; 

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

i. Đề xuất mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức 
hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;  

j. Đề xuất các loại cổ phần phát hành và tổng số cổ phần được quyền chào 
bán của từng loại;  

k. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng 
quyền; 
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l. Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu;   
m. Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị Công 

ty lên Đại hội đồng cổ đông; 
n. Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào 

bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 
o. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 130 của Luật 

Doanh nghiệp; 
p. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới 

hạn theo quy định của pháp luật; 
q. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 
r. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị 

bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần 
nhất của Công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch 
quy định, tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật 
Doanh nghiệp; 

s. Quản trị Công ty theo Điều lệ; nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và 
tuân thủ đúng luật pháp; 

t. Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông: Các báo cáo hoạt động của Hội đồng 
quản trị, kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận; 

u. Thực hiện việc trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân 
phối và cách thức sử dụng quỹ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; trừ 
quỹ khen thưởng phúc lợi do Hội đồng quản trị quyết định cách thức sử dụng 
quỹ; 

v. Quyết định một số công việc kinh doanh thuộc thẩm quyền của Hội đồng 
quản trị theo đề nghị của Tổng giám đốc; 

x. Quyết định việc đầu tư và quan hệ quốc tế; 
y. Kiến nghị bổ sung hoặc sửa đổi Điều lệ Công ty; 
z. Phê duyệt phương án trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật trong thẩm quyền 
theo quy định các quy chế quản trị nội bộ của Công ty; 
aa. Hội đồng quản trị có thể đình chỉ các quyết định của Tổng giám đốc nếu 

xét thấy vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty, nghị quyết và các quy 
định của Hội đồng quản trị; 

bb. Chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công 
ty, những sai phạm trong quản trị do mình gây ra thiệt hại cho Công ty; 

cc. Xem xét và ủy quyền cho Tổng giám đốc khởi kiện các vụ án có liên 
quan đến quyền lợi và tài sản của Công ty; 
dd. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 
3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: 
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a. Thành lập các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Công ty;  
b. Thành lập các Công ty con của Công ty; 
c. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp và trừ 

trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 135 và khoản 1, khoản 3 Điều 162 Luật 
Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết 
định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Công ty; 

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

e. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh vượt quá 1 tỷ đồng 
Việt Nam hoặc các khoản đầu tư thuộc kế hoạch kinh doanh vượt quá 10% giá 
trị kế hoạch kinh doanh hàng năm; 

f. Việc định giá tài sản góp vào Công ty không phải là tiền đồng Việt Nam, 
ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng;  

g. Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được 
thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài theo phân cấp tại (theo phân cấp của Quy 
chế Tài chính hiện hành); 

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

i. Quyết định giá mua lại hoặc thu hồi cổ phần của Công ty; 
j. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải 

có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình. 
4. Trừ khi pháp luật và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể ủy 

quyền cho nhân viên cấp dưới và người điều hành khác đại diện xử lý công việc 
thay mặt cho Công ty. 

5. Hội đồng quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy 
ý kiến bằng văn bản. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. 

6. Khi thực hiện chức năng, quyền và nghĩa vụ của mình, Hội đồng quản trị 
tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội 
đồng cổ đông. Trong trường hợp nghị quyết do Hội đồng quản trị thông qua trái 
với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ Công ty gây thiệt hại cho Công ty thì 
các thành viên tán thành thông qua nghị quyết đó phải cùng liên đới chịu trách 
nhiệm cá nhân về nghị quyết đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên 
phản đối thông qua nghị quyết nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp 
này, cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty liên tục trong thời hạn ít nhất 01 năm 
có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị đình chỉ thực hiện nghị quyết nói trên. 

Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng 
quản trị,  Tổng giám đốc.  

1. Công ty có quyền trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, trả lương 
cho Tổng giám đốc và người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. 
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2. Thù lao, tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, 
Tổng giám đốc được trả theo quy định sau đây: 

a. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao và tiền thưởng. Thù 
lao  được tính theo tháng. Mức thù lao, tiền thưởng và các lợi ích khác của thành 
viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường 
niên; 

b. Thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là người lao động của Công ty 
thì được hưởng lương và các quyền lợi khác như người lao động khác của Công 
ty;   

c. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán các chi phí ăn, 
ở, đi lại và chi phí hợp lý khác mà họ chi trả khi thực hiện nhiệm vụ cụ thể được 
giao theo biên bản/nghị quyết của Hội đồng quản trị; 

d. Tổng giám đốc được trả tiền lương và tiền thưởng. Tiền lương, tiền 
thưởng, quyền lợi khác của Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.  

3. Thù lao, các lợi ích và mọi chi phí hoạt động khác của Hội đồng quản trị 
như chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí hợp lý khác và tiền lương của Tổng giám đốc và 
người quản lý khác theo khoản 3 Điều 158 Luật doanh nghiệp được tính vào chi 
phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh 
nghiệp và phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm 
của Công ty, phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 
1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ 

tịch. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.  
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ chuẩn bị chương trình, tài liệu, 

triệu tập và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị, chủ tọa cuộc họp Đại hội 
đồng cổ đông; đồng thời có các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Luật Doanh 
nghiệp và Điều lệ này. 

a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 
b. Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị; 
c. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản 

trị. 
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản 

trị gửi báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo hoạt động của Hội 
đồng quản trị cho các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

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

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực 
hiện được nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên 
khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường 
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hợp không có người được ủy quyền thì các thành viên còn lại bầu một người 
trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo 
nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số. 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể tuyển dụng thư ký chuyên trách để 
thực hiện các việc mang tính tổng hợp, phân tích số liệu, tài liệu, làm công việc 
hành chính, ghi biên bản và các công việc khác của Hội đồng quản trị. 

Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 
1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì Chủ tịch Hội đồng quản 

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

2. Hội đồng quản trị có thể họp định kỳ hoặc bất thường. Cuộc họp Hội 
đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập khi xét thấy cần thiết, 
nhưng mỗi quý phải họp ít nhất 01 (một) lần.  

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi có 
một trong số các đối tượng được quy định tại khoản 4 Điều 153 Luật Doanh 
nghiệp đề nghị bằng văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận và 
quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, cụ thể: 

a. Ban kiểm soát; 
b. Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 (năm) người  quản lý khác; 
c. Ít nhất 02 (hai) thành viên điều hành của Hội đồng quản trị; 
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong 

thời hạn  07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị nêu tại khoản 3 
Điều này. Trường hợp không triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng 
quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những 
người đề nghị tổ chức họp được nêu tại khoản 3 Điều 30 có quyền triệu tập họp 
Hội đồng quản trị. 

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

6. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành tại trụ sở chính của Công ty 
hoặc tại địa điểm khác.  

7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội 
đồng quản trị và các Kiểm soát viên  chậm nhất 01 (một) ngày làm việc trước 
ngày họp. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải xác định cụ thể  thời gian, địa 
điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận. Kèm theo thông báo mời họp phải 
có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.  
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Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương 
tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội 
đồng quản trị và các Kiểm soát viên được đăng ký tại Công ty. 

Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền 
thảo luận nhưng không được biểu quyết.   

8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất 3/4 (ba 
phần tư ) tổng số thành viên Hội đồng quản trị trở lên dự họp. 

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải 
được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày dự định họp 
lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn 1/2 (một 
nửa) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

9. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. 
Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 
trong trường hợp sau đây: 

a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 
b. Ủy quyền cho thành viên HĐQT khác dự họp và phải được đa số thành 

viên Hội đồng quản trị chấp thuận;  
c.  Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. 
10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu 

biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội 
đồng quản trị chậm nhất  01 (một) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ 
được mở trước sự chứng kiến của tất cả người dự họp. 

11. Biểu quyết.  
a. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, 

các giao dịch mà thành viên đó có lợi ích liên quan.  
b. Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối 

thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định 
mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;  

c. Theo quy định tại điểm d khoản 11 Điều 30 Điều lệ này, khi có vấn đề 
phát sinh tại cuộc họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành 
viên Hội đồng quản trị mà thành viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu 
quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất 
hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công 
bố đầy đủ; 

d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định 
tại điểm a và điểm b khoản 5 Điều 38 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể 
trong hợp đồng đó; 

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

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

14. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên 
cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu 
quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại 
cuộc họp. 

15. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng 
quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc 
đã được tiến hành trong cuộc họp.  

16. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập 
bằng tiếng Anh. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và 
tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 

Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải 
được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

17. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể 
ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác, có các nội dung chủ yếu sau 
đây: 

a.  Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;  
b.  Mục đích, chương trình và nội dung họp; 
c.  Thời gian, địa điểm họp; 
d.  Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và 

cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 
e.  Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 
f.  Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn 

biến của cuộc họp; 
g.  Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không 

tán thành và không có ý kiến; 
h.  Các vấn đề đã được thông qua; 
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i.  Họ, tên, chữ ký chủ tọa, người ghi biên bản và tất cả thành viên hoặc 
đại diện theo ủy quyền dự họp. 

18. Chủ tọa, người ghi biên bản và tất cả thành viên hoặc đại diện theo ủy 
quyền dự họp phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội 
dung biên bản họp Hội đồng quản trị. 

VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU  HÀNH  
Điều 31. Tổ chức bộ máy quản lý 
Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách 

nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản 
trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Ban điều 
hành gồm Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các thành viên Ban điều hành khác 
do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức 
danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết Hội đồng quản trị. 

Điều 32. Người điều hành doanh nghiệp 
1. Hội đồng quản trị có quyền tuyển dụng người trong Ban điều hành với 

số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do 
Hội đồng quản trị quy định. Tổng giám đốc có quyền đề xuất tuyển dụng thành 
viên khác trong Ban điều hành để Hội đồng quản trị xem xét quyết định. Thành 
viên Ban điều hành phải có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ Công ty đạt được các 
mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.  

2. Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của 
Công ty; các thành viên khác trong Ban điều hành có trách nhiệm giúp việc cho 
Tổng giám đốc theo từng khối nghiệp vụ và công việc được phân công. Thành 
viên Ban điều hành chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm 
trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa 
vụ được giao hoặc phân công. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc và nhiệm kỳ của 
các cán bộ khác trong Ban điều hành theo quyết định cụ thể của Hội đồng quản 
trị.  

3. Tiền lương, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối 
với Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng lao động với 
thành viên Ban điều hành do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý 
kiến của Tổng giám đốc.   

4. Việc thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm người nội bộ phải 
được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị 
trường chứng khoán. 

Điều 33. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng 
giám đốc 

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc 
thuê một người khác làm Tổng giám đốc; ký hợp đồng lao động trong đó quy 
định tiền lương và lợi ích khác.  
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2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được 
bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.  

Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao 
động. 

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng giám đốc: 
a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được 

quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp; 
b. Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của 

Công ty. 
4. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: 
a. Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị; 
b. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công 

ty; 
c. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày 

của Công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm 
việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, và các loại 
hợp đồng khác theo luật định, theo Điều lệ Công ty và Quy chế Tài chính do 
Hội đồng quản trị ban hành, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng 
ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất; 

d. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế 
quản lý nội bộ của Công ty; 

e. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty; 
f. Kiến nghị người điều hành khác của doanh nghiệp mà Công ty cần tuyển 

dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm theo quy chế nội bộ và kiến nghị tiền lương 
và lợi ích khác đối với người điều hành khác để Hội đồng quản trị quyết định; 

g. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, 
trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

h. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ 
công nhân viên dưới quyền và phê duyệt phương án tổ chức bộ máy và nhân sự 
các đơn vị trực thuộc theo Quy chế Tổ chức do Hội đồng quản trị ban hành; 

i. Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong 
Công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc; 

j. Tuyển dụng người lao động theo phân cấp; 
k. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này, các 

quy chế nội bộ của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao 
động ký với Công ty; 

l. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 



33 
 

m. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty 
và nghị quyết của Hội đồng quản trị; 

o. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị kế hoạch hàng năm, kế hoạch trung 
hạn và kế hoạch dài hạn; 

p. Quyết định giá mua, giá bán nguyên liệu, sản phẩm (trừ những sản phẩm 
dịch vụ do Nhà nước quy định); 

q. Quyết định các biện pháp tuyên truyền quảng cáo, tiếp thị, các biện pháp 
khuyến khích mở rộng sản xuất; 

r. Quyết định và thực hiện những vấn đề về tài chính theo Quy chế tài 
chính do Hội đồng quản trị ban hành; 

s. Được đề nghị Hội đồng quản trị khen thưởng, kỷ luật các chức danh: 
Giám đốc nghiệp vụ, Kế toán trưởng, trừ những trường hợp Hội đồng quản trị 
cần thực hiện trực tiếp; 

t.  Báo cáo trước Hội đồng quản trị tình hình hoạt động, kết quả hoạt động 
kinh doanh của Công ty; 

u. Được quyết định các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong những 
trường hợp khẩn cấp như thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, sự cố khẩn cấp... và chịu 
trách nhiệm về các quyết định này, đồng thời báo cáo ngay cho Hội đồng quản 
trị; 

v. Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của 
Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, hợp đồng lao động 
ký với Công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái 
với quy định này mà gây thiệt hại cho Công ty thì Giám đốc hoặc Tổng giám 
đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho Công 
ty. 

5. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội 
đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo 
cáo các cấp này khi được yêu cầu. 

6. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành 
viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng 
giám đốc mới thay thế. 

7. Khi Tổng giám đốc muốn từ chức, từ nhiệm phải có đơn gửi Hội đồng 
quản trị. Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày nhận được đơn, Hội 
đồng quản trị xem xét và giải quyết. Khi thôi chức vụ, Tổng giám đốc phải bàn 
giao đầy đủ công việc cho người kế nhiệm mình. 

8.  Tổng giám đốc đương nhiên mất tư cách khi xảy ra một trong các 
trường hợp sau đây: 

- Chết; 
- Tự ý bỏ nhiệm sở theo quy định của Bô luật Lao động; 
- Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng giám đốc ; 
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- Không được Hội đồng quản trị bổ nhiệm lại; 
- Bị miễn nhiệm bởi Hội đồng quản trị;  
- Hợp đồng lao động hết hạn mà không gia hạn hoặc theo thỏa thuận tại 

hợp đồng lao động.  
9. Trường hợp Tổng giám đốc bị mất tư cách, Hội đồng quản trị phải tạm 

cử người để thay thế. Trong thời hạn tối đa 30 (ba mươi) ngày, Hội đồng quản 
trị phải tiến hành các thủ tục để bổ nhiệm Tổng giám đốc mới. 

10. Tổng giám đốc Công ty có thể ủy nhiệm cho các Giám đốc nghiệp vụ 
hoặc người khác thay mặt mình giải quyết một số công việc của Công ty và chịu 
trách nhiệm pháp lý trước sự ủy quyền, ủy nhiệm của mình; khi Tổng giám đốc 
đi vắng, Tổng giám đốc được phép ủy quyền cho một trong các Giám đốc 
nghiệp vụ thay mặt mình điều hành công việc Công ty. 

Người được Tổng giám đốc ủy quyền, ủy nhiệm phải chịu trách nhiệm 
pháp lý trước Tổng giám đốc và trước pháp luật về những công việc mình làm. 

Mọi sự ủy quyền, ủy nhiệm có liên quan đến kinh doanh, tài chính, con dấu 
Công ty đều phải thực hiện bằng văn bản. 

Các Giám đốc nghiệp vụ, Kế toán trưởng, các trưởng phòng, ban, Giám 
đốc chi nhánh trong Công ty có thể ủy quyền, ủy nhiệm cho các nhân viên cấp 
dưới của mình theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Tổng giám 
đốc Công ty và pháp luật về sự ủy quyền, ủy nhiệm của mình. 

IX. BAN KIỂM SOÁT 
Điều 34. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên 
1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại 

khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này. 
2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và 

ứng cử không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 4 Điều 114 Luật 
Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ 
chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản 
trị Công ty. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát 
phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước 
khi tiến hành đề cử. 

Điều 35. Kiểm soát viên 
1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là 03 (ba) người do Đại hội đồng 

cổ đông bầu ra hoặc bãi miễn. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 
(năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ 
của Kiểm soát viên cùng nhiệm kỳ với thành viên Hội đồng quản trị.   

2. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định 
tại khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các 
trường hợp sau theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định 71/2017/NĐ-CP: 

a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 
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b. Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện 
kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba 03 (ba) năm liền trước đó. 

3. Các Kiểm soát viên bầu một 01 (một) người trong số họ làm Trưởng ban 
theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số. Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm 
toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại 
Công ty. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt 
Nam. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau: 

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

cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; 
c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của 

Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông. 
4. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 
a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định 

tại Luật Doanh nghiệp; 
b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 (sáu ) tháng liên 

tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 
c. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 
d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này. 
5. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 
a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 
b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát 

viên quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; 
c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 
d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này.  
6. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà 

Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ 
vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ 
mới được bầu và nhận nhiệm vụ. 

7. Việc thay đổi, bổ nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát phải được 
công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường 
chứng khoán.  

Điều 36. Ban kiểm soát 
1. Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 165 Luật 

Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau theo Điều 22 Nghị định 71/2017/NĐ-
CP: 

a. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán 
độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; 
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b. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình; 
c. Giám sát tình hình tài chính Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động 

của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác, sự phối 
hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ 
đông; 

d. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ 
Công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành 
doanh nghiệp khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong 
vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi 
phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả; 

e. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên theo quy định tại điểm d và đ khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 
và Điều 10 Nghị định 71/2017/NĐ-CP; 

f. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh 

nghiệp khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin và tài liệu 
về công tác quản lý, điều hành và hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban 
kiểm soát hoặc thành viên Ban kiểm soát.  

3. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về cuộc họp của Ban kiểm 
soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu 
02 (hai) lần một năm và cuộc họp được tiến hành khi có từ 2/3  (hai phần ba) số 
Kiểm soát viên trở lên dự họp theo khoản 1 Điều 23 Nghị định 71/2017/NĐ-CP. 

4. Thù lao, lương, lợi ích khác và các chi phí hoạt động của Kiểm soát viên 
được thực hiện theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp. 

X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 
KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH 
KHÁC 

Điều 37. Trách nhiệm cẩn trọng 
Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người 

điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, một cách trung 
thực, cẩn trọng, tốt nhất, nhằm đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty.   

Điều 38. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 
1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người 

điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 
159 Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người 
điều hành khác; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công 
ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích 
của tổ chức, cá nhân khác.  
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Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người 
điều hành khác và những người có liên quan của các thành viên này không được 
sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để 
phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người 
điều hành khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có 
thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua 
các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác. 

4. Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, Công ty không được 
cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm 
soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên 
quan tới các thành viên nêu trên  trừ trường hợp Công ty đại chúng và tổ chức 
có liên quan tới cổ đông là các Công ty trong cùng tập đoàn hoặc các Công ty 
hoạt động theo nhóm Công ty, bao gồm Công ty mẹ - Công ty con, tập đoàn 
kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác theo quy định tại điểm a 
khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP. 

5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên 
Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác và 
người có liên quan của các đối tượng này; cổ đông, người đại diện ủy quyền của 
cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những 
người có liên quan của họ; doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy 
định tại khoản 2 Điều 159 Luật Doanh nghiệp phải được Đại hội đồng cổ đông 
hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, cụ thể như sau: 

a. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ 
hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất 
đã được kiểm toán. Trường hợp này, người đại diện Công ty ký hợp đồng phải 
thông báo các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có 
liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng 
hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp 
thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày 
nhận được thông báo; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu 
quyết; 

b. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác ngoài 
các giao dịch quy định tại điểm a khoản 5 Điều này. Trường hợp này, người đại 
diện Công ty ký hợp đồng phải thông báo Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên 
về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm 
theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng 
quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao 
dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 
Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết; hợp 
đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số 
phiếu biểu quyết còn lại tán thành. 
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6. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi 
được ký kết hoặc thực hiện mà chưa được chấp thuận theo quy định tại khoản 5 
Điều này, gây thiệt hại cho Công ty; người ký kết hợp đồng, cổ đông, thành viên 
Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc, có liên quan phải liên đới bồi thường 
thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho Công ty các khoản lợi thu được từ việc thực 
hiện hợp đồng, giao dịch đó. 

7. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người 
điều hành khác và những người có liên quan của các thành viên này không được 
sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho 
người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan. 

Điều 39. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 
Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người 

điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không 
hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải 
chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra. 

XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 
Điều 40. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 
1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nêu tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ này có 

quyền gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra danh sách cổ đông, các biên bản họp 
Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các tài liệu này trong giờ làm 
việc và tại trụ sở chính của Công ty. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được ủy 
quyền của cổ đông phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông mà người đó đại 
diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người 
điều hành khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ 
đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan 
tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật. 

3. Công ty phải lưu trữ các tài liệu theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật 
Doanh nghiệp tại trụ sở chính; thời hạn lưu trữ thực hiện theo quy định của pháp 
luật có liên quan.  

 4. Điều lệ Công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của 
Công ty. 

XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN  
Điều 41. Công nhân viên và công đoàn 
1. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các 

vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, 
bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và 
người điều hành doanh nghiệp. 

2. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các 
vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các 
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chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính 
sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật 
hiện hành. 

XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN  
Điều 42. Phân phối lợi nhuận  
1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả 

cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. 
2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền 

chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu. 
3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 

thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là 
cơ quan thực thi quyết định này. 

4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ 
phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. 
Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở 
các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp 
Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ 
đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu 
trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán 
cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng 
khoán có thể được tiến hành thông qua Công ty chứng khoán hoặc Trung tâm 
lưu ký chứng khoán Việt Nam. 

5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông 
qua nghị quyết xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ 
theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các 
chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận 
cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. 

6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo 
quy định của pháp luật. 

XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI 
CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 

Điều 43. Tài khoản ngân hàng 
1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân 

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

cần thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy 
định của pháp luật. 

Điều 44. Năm tài chính 
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 hàng năm và kết 

thúc vào ngày 31 của tháng 12 năm đó. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày 
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cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 31 của 
tháng 12 năm đó  

Điều 45. Chế độ kế toán 
1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt 

Nam. 
2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán 

theo quy định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải 
chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao 
dịch của Công ty. 

3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường 
hợp Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ 
thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm 
về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp. 

XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ 
TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Điều 46. Báo cáo tài chính năm 
1. Công ty phải lập Báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật 

cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải 
được kiểm toán theo quy định tại Điều 48 Điều lệ này.  

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi/lỗ của Công 
ty trong năm tài chính, báo cáo tình hình tài chính phản ánh một cách trung thực 
và khách quan tình hình hoạt động của Công ty tính đến thời điểm lập báo cáo, 
báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. 

3. Báo cáo tài chính năm được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán 
viên), phải được công bố theo quy định pháp luật. 

Điều 47. Báo cáo thường niên 
Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của 

pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 
XVI. KIỂM TOÁN Công ty  
Điều 48. Kiểm toán 
1. Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một Công ty kiểm toán độc 

lập hoặc thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho 
Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành 
kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên 
những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị. Công ty phải 
chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho Công ty kiểm toán độc lập sau khi 
kết thúc năm tài chính. 
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2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận, lập báo cáo kiểm toán và 
trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày kết 
thúc năm tài chính. 

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

4. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán Công ty được phép 
tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo 
và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mà các cổ 
đông được quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên 
quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. 

XVII. CON DẤU  
Điều 49. Con dấu 
1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty 

và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp và Điều lệ Công ty. 
2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy 

định của pháp luật hiện hành. 
XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ  
Điều 50. Chấm dứt hoạt động  
Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau: 
1. Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 06 (sáu) tháng liên tục mà không làm thủ tục 
chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 201 
Luật Doanh nghiệp.  

2. Giải thể theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.  
3. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
4. Theo quyết định của Tòa án theo quy định tại Điều 203 Luật Doanh 

nghiệp. 
5. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 
Điều 51. Thanh lý 
1. Sau khi có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập 

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

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh 
về ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý 
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thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty 
trước Tòa án và các cơ quan hành chính. 

3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau: 
a. Các chi phí thanh lý; 
b. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi 

khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động 
đã ký kết; 

c. Nợ thuế; 
d. Các khoản nợ khác của Công ty; 
e. Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) 

trên đây được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán 
trước. 

XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ  
Điều 52. Giải quyết tranh chấp nội bộ 
1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của 

Công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật Doanh 
nghiệp, các quy định pháp luật khác, Điều lệ Công ty, các quy định giữa: 

a. Cổ đông với Công ty; 
b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hay 

người điều hành khác; 
Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương 

lượng và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị 
hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải 
quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh 
chấp trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. 
Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng 
quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Ban kiểm soát chỉ định một chuyên 
gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp. 

2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng 06 (sáu) 
tuần từ khi bắt đầu quá trình hòa giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà 
giải không được các bên chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng 
tài kinh tế hoặc Tòa án kinh tế. 

3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà 
giải. Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của 
Tòa án. 

XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ  
Điều 53. Điều lệ Công ty 
1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem 

xét, quyết định. 
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2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến 
hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong 
trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản 
trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp 
dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty. 

XXI. NGÀY HIỆU LỰC  
Điều 54. Ngày hiệu lực 
1. Bản Điều lệ này gồm 21 Chương 54 Điều được Đại hội đồng cổ đông 

Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa nhất trí thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2019 
tại Khách sạn Liberty SaiGon ParkView, 265 Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ 
Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ 
này. 

2. Điều lệ được lập thành 10 (mười) bản, có giá trị như nhau, trong đó: 
a. 01 (một) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương; 
b. 05 (năm) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban 

nhân dân Tỉnh, Thành phố; 
c.  04 (bốn) bản lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 
3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 
4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty chỉ có giá trị khi có chữ ký 

của Chủ tịch Hội đồng quản trị.  
Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật ./.
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(đ/CP)
1 Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 118 Lê Duẩn, Tp. Hà Nội Việt Nam 51.600 Phổ thông 100.000   
2 Đỗ Văn Trang 86 Nguyễn Thông, P.9 Q.3, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 320 Phổ thông 100.000   
3 Nguyễn Thuỷ Lưu 65/1 Tân Hưng, P.12 Q.5, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 871 Phổ thông 100.000   
4 Mai Đình Võ 57 Trần Nhật Duật, P.Tân Định, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 260 Phổ thông 100.000   
5 Nguyễn Lan Phương 41 Nguyễn Thượng Hiền, Q.Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 300 Phổ thông 100.000   
6 Cao Hữu Sơn 57 Trần Nhật Duật, P.Tân Định, Q.1 Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 471 Phổ thông 100.000   
7 Đào Văn An 257 Đại lộ 3, P.Phước Bình, Q.9, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 90 Phổ thông 100.000   
8 Huỳnh Thị Bộ 351/22 Ng. Trọng Tuyển, P.1, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 290 Phổ thông 100.000   
9 Lưu Ngọc Xanh 5A Lê Minh Xuân, P.7 Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 240 Phổ thông 100.000   

10 Nguyễn Ngọc Bích 04 Cư xá Lý Thái Tổ, P.1, Q.3 Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 270 Phổ thông 100.000   
11 Nguyễn Thuận 217 Cư xá Lý Thái Tổ, P.1, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 260 Phổ thông 100.000   
12 Nguyễn Trọng Huân 12B Trần Phú Huyện Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai Việt Nam 20 Phổ thông 100.000   
13 Lê Nguyễn Thanh Tuấn 1412/1A KP.1, P.An Phú Đông,Q.12, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
14 Trịnh Hồng Diệp Xã Mỹ Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá Việt Nam 30 Phổ thông 100.000   
15 Đoàn Thị Kiều Uyên 55 Vũ Chí Hiếu, P13, Q.5, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 90 Phổ thông 100.000   
16 Phương Thị Thu Hà 285/Q1A, CMT8, P.12, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 260 Phổ thông 100.000   
17 Phù Quang Khanh 40 Nguyễn Trường Tộ, P.12 Q.4, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 280 Phổ thông 100.000   
18 Lưu Thị Lê 130/20 CMT8 P.10 Q.3 TP.Hồ Chí Minh Việt Nam 487 Phổ thông 100.000   
19 Nguyễn Phúc Hậu 78/1 Trần Nhân Tôn, P.2, Q.10, TP.Hồ Chí Minh Việt Nam 2.297 Phổ thông 100.000   
20 Lương Chí Vĩ 322 lô C, CC Lý Thường Kiệt, P7, Q.11 Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 503 Phổ thông 100.000   
21 Nguyễn Hoàng Sơn 528/7A Phạm Văn Chí, P8, Q.6, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 631 Phổ thông 100.000   
22 Nguyễn Minh Đức Xã Bình Trưng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang Việt Nam 283 Phổ thông 100.000   
23 Nguyễn Thanh Phong 16/16 Bùi V. Ba, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh Việt Nam 1.499 Phổ thông 100.000   
24 Nguyễn Thị Thanh Mai 289/108 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 2.371 Phổ thông 100.000   
25 Phạm Kim Liên 174/10 Lý Chính Thắng, P7, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 1.742 Phổ thông 100.000   
26 Phạm Quan Liêm 5A Lê Minh Xuân, P7, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 1.863 Phổ thông 100.000   
27 Vũ Hữu Vĩnh 95/50 Huỳnh V. Bánh, P.17, Q.PNhuận, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 110 Phổ thông 100.000   
28 Nguyễn Thanh Minh 339/2 Ng. Thái Bình, P.12 Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh Việt Nam 592 Phổ thông 100.000   
29 Trần Trọng Hưng 132/1B/A2 Tô Hiến Thành, P15, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 625 Phổ thông 100.000   
30 Phạm Trí Dũng 46 Hoàng An, Trung Phụng, Tp. Hà Nội Việt Nam 485 Phổ thông 100.000   
31 Phạm Như Hồng 12B Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội Việt Nam 30 Phổ thông 100.000   
32 Ngô Sơn Thịnh Ấp 2, Xã Phú An, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang Việt Nam 400 Phổ thông 100.000   

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP
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33 Khiếu Quang Lân 09-011 Lô 11 CXThanh Đa, P.27, Q. B.Thạnh, Tp.HCM Việt Nam 220 Phổ thông 100.000   
34 Lê Đức Thịnh 124 Đoàn Văn Bơ, P9, Q.4 Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 931 Phổ thông 100.000   
35 Cao Hữu Triều Xã Nhân Bình, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam Việt Nam 195 Phổ thông 100.000   
36 Hoàng Thị Thanh Thuý 154 Cao Thắng, Tp.Hải Phòng Việt Nam 30 Phổ thông 100.000   
37 Lê Thị Lệ Nga 110D Lê Lai, P.3, Q.Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 391 Phổ thông 100.000   
38 Lương Ngọc Liên 53 Lý Thường Kiệt, P.4, Q.Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 542 Phổ thông 100.000   
39 Lương Trung Việt 563/37 Nguyễn Đình Chiểu, P2, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 126 Phổ thông 100.000   
40 Nguyễn Minh Tuấn 136 CMT8, P.10, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 429 Phổ thông 100.000   
41 Nguyễn Thanh Trung 3A Trần Văn Kỷ, P14, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 308 Phổ thông 100.000   
42 Nguyễn Thế Tụng 45/21 Nghĩa Phát, P.6, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 200 Phổ thông 100.000   
43 Nguyễn Thị Hồng Xã Bình Minh, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá Việt Nam 161 Phổ thông 100.000   
44 Nguyễn Thị Liêm 143 Bùi Viện, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 150 Phổ thông 100.000   
45 Nguyễn Văn Hùng 157/29 Trần Văn Đang, P.11, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 260 Phổ thông 100.000   
46 Nguyễn Xuân Tỉnh 57 Trần Nhật Duật, P.Tân Định, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 499 Phổ thông 100.000   
47 Nguyễn Thị Xuân Tình 136 CMT8, P.10, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 30 Phổ thông 100.000   
48 Đỗ Đức Dũng 216 Võ Thị Sáu, P.12 Q3, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 70 Phổ thông 100.000   
49 Phạm Hữu Chính 351/13 Ng.Trọng Tuyển, P.1 Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 30 Phổ thông 100.000   
50 Tô Thị Sứ 104 Cao Thắng, P.4 Q.3, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 170 Phổ thông 100.000   
51 Trần Thị Quỳ 27-29 Trần Hoà, P10, Q.5, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 220 Phổ thông 100.000   
52 Trần Thị Thuỳ Dương 285/Q1A CMT8, P.12, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 20 Phổ thông 100.000   
53 Cao Hữu Chiến H10A CMT8, P.12, Q.TB, Tp.Hồ Chí  Minh Việt Nam 229 Phổ thông 100.000   
54 Vũ Văn Hoàng Xã Nghĩa Thịnh, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Hà Việt Nam 40 Phổ thông 100.000   
55 Huỳnh Phước 142/24 LThúc Hoạch, P.Phú Thọ Hòa, Q.TPhú Tp.HCM Việt Nam 250 Phổ thông 100.000   
56 Huỳnh Thị Ngọc Châm 104, Lô D, Cư xá Thanh Đa, P27, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 359 Phổ thông 100.000   
57 Lê Liêm 271 Huỳnh Văn Bánh, P11, Q.Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 20 Phổ thông 100.000   
58 Lê Văn Thi 124/30 Xóm Đất, P8, Q.11, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 298 Phổ thông 100.000   
59 Đặng Thị Ngọc Châu 265/7/29 PNLão, P.PNLão, Q.1 , Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 90 Phổ thông 100.000   
60 Đặng Thuý Oanh A2 Cư xá Bắc Bình P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 308 Phổ thông 100.000   
61 Đặng Tuyết Minh 70/29 Cư xá Đô Thành, P4, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 409 Phổ thông 100.000   
62 Nguyễn Diệu Khanh 12/3D Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 229 Phổ thông 100.000   
63 Nguyễn Thị Cẩm Vân 562/1B Lê Quang Định, Q. Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 200 Phổ thông 100.000   
64 Nguyễn Văn Thiện 303/2 Cô Giang, P2, Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 260 Phổ thông 100.000   
65 Nguyễn Xuân Toản 301T4 Lô B CC 189B, Cống Quỳnh, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 194 Phổ thông 100.000   
66 Phan Trứ Phiêu 517/19 Nguyễn Trãi, P.7, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh Việt Nam 793 Phổ thông 100.000   
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67 Đỗ Văn Thịnh 202DC/63 Hoà Bình, P.5, Q.11, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 537 Phổ thông 100.000   
68 Tăng Trịnh Thanh Trúc Vĩnh Mỹ B, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
69 Trần An Liên 132 Ng. Thái Học, P.PNLão, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 555 Phổ thông 100.000   
70 Trịnh Văn Thông 575/70 CMT8, P.15, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 453 Phổ thông 100.000   
71 Vũ Thị Kim Dung 50 CMT8, P.6, Q3, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 20 Phổ thông 100.000   
72 Nguyễn Kim Phụng B4/1 Chu Văn An, P.12, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 421 Phổ thông 100.000   
73 Lê Thị Thanh Hương 141/10 Lý Tự Trọng, P.BếnThành, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 424 Phổ thông 100.000   
74 Nguyễn Thị Phước 264/3 KP3, P. Hiệp Bình Chánh, Q.TĐức, Tp. Hồ Chí Minh Việt Nam 260 Phổ thông 100.000   
75 Nguyễn Văn Bình 5/3 KP3, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 240 Phổ thông 100.000   
76 Quản Thị Cẩm Tú 84/2 Nguyễn Thị Nhỏ, P9, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 190 Phổ thông 100.000   
77 Hồ Thị Thanh Hiền Xã Minh Đạo, Huyện Tiên Sơn, Tỉnh Bắc Ninh Việt Nam 210 Phổ thông 100.000   
78 Hoàng Việt Phương 143 Lầu 2 Bùi Viện, P.PNLão, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 110 Phổ thông 100.000   
79 Lại Thị Nhung 82/25/2 Lý Thường Kiệt, P7, Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 260 Phổ thông 100.000   
80 Lữ Thị Tiến 82/23 Bùi Đình Tuý, P24, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 220 Phổ thông 100.000   
81 Mai Đình Hưng Xã Thọ Hải, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá Việt Nam 70 Phổ thông 100.000   
82 Nguyễn Hồng Cúc Mai 239/34/26 Hoàng Đạo (Trần Văn Đang), Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 260 Phổ thông 100.000   
83 Nguyễn Thị Bích Hạnh 16 PNLão, P.PNLão, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 170 Phổ thông 100.000   
84 Nguyễn Thị Danh Xã Tân Việt, Huyện Nam Thanh, Tỉnh Hải Hưng Việt Nam 90 Phổ thông 100.000   
85 Nguyễn Thị Hường 361/8 Tân Quy, Q.7, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 240 Phổ thông 100.000   
86 Nguyễn Thị Kim Thu 144/45 Trần Phú, P.4 Q.5 Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 360 Phổ thông 100.000   
87 Nguyễn Thị Ngoan Xã Minh Đạo, Huyện Tiên Sơn, Tỉnh Bắc Ninh Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
88 Nguyễn Văn Ba 283 CX Lý Thái Tổ, P.1, Q3, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 260 Phổ thông 100.000   
89 Đinh Thị Mừng 21/1/9 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 260 Phổ thông 100.000   
90 Phạm Thị Thuý 15 Đoàn Như Hài, P.12, Q.4, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 210 Phổ thông 100.000   
91 Phan Thị Thành 40 Nguyễn Trường Tộ, P.12, Q.4, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 80 Phổ thông 100.000   
92 Trịnh Thị Hương Lan Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng Việt Nam 30 Phổ thông 100.000   
93 Văn Thị Hồng Hà 351/13 Ng. Trọng Tuyển,P.1, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 30 Phổ thông 100.000   
94 Văn Thuý Quyển 288 CMT8, P.10 Q.3, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 90 Phổ thông 100.000   
95 Huỳnh Văn Hảo 268 Thống Nhất, Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà Việt Nam 378 Phổ thông 100.000   
96 Cao Hữu Dương Xã Nhân Bình, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam Việt Nam 40 Phổ thông 100.000   
97 Danh Thị Hoa Xã Phan Rang, Huyện Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận Việt Nam 180 Phổ thông 100.000   
98 Dương Ngọc Thoan Xã Khánh Công, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình Việt Nam 100 Phổ thông 100.000   
99 Hồ Thị Yến Xã Mường Mán, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Thuận Hải Việt Nam 190 Phổ thông 100.000   

100 Huỳnh Thị Tuyết Xã Phước Diêm, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận Việt Nam 110 Phổ thông 100.000   
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101 Lê Thị Hạnh Xã Phan Rang, Huyện Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận Việt Nam 368 Phổ thông 100.000   
102 Lê Thị Ngọc Trinh Xã Phước Diêm, Huyện Ninh  Phước, Tỉnh Ninh Thuận Việt Nam 110 Phổ thông 100.000   
103 Lưu Công Chinh Xã Giao Yến, Huyện Xuân Thuỷ, Tỉnh Nam Hà Việt Nam 80 Phổ thông 100.000   
104 Nguyễn Thị Xuân Xã Phước Diêm, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận Việt Nam 110 Phổ thông 100.000   
105 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Xã Phan Rang, Huyện Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận Việt Nam 104 Phổ thông 100.000   
106 Nguyễn Xuân Dương Xã Phước Diêm, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Bình Việt Nam 90 Phổ thông 100.000   
107 Nguyễn Văn Hoá Xã Phước Diêm, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận Việt Nam 170 Phổ thông 100.000   
108 Nguyễn Văn Long Xã Đức Hợp, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên Việt Nam 50 Phổ thông 100.000   
109 Nguyễn Văn Tú Xã Phan Rang, Huyện Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
110 Nguyễn Xuân Tùng Tập thể 608, Thịnh Liệt, Thanh Trì, Tp.Hà Nội Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
111 Phạm Đình Thang Xã Phước Diêm, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận Việt Nam 278 Phổ thông 100.000   
112 Phạm Văn Nam D7, Hoàng Diệu, Tx.Thái Bình, Tỉnh Thái Bình Việt Nam 90 Phổ thông 100.000   
113 Trần Phước 29/7 Lê Hồng Phong,Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà Việt Nam 50 Phổ thông 100.000   
114 Trần Thị Dung Xã Phước Diêm, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận Việt Nam 160 Phổ thông 100.000   
115 Trần Thị Loan KP4, Phủ Thuỷ, Tp.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận Việt Nam 290 Phổ thông 100.000   
116 Trần Trung Trị Xã Tây Đô, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình Việt Nam 80 Phổ thông 100.000   
117 Võ Thị Hương Thị trấn Phước Dân, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận Việt Nam 70 Phổ thông 100.000   
118 Vũ Thị Phương Xã Phước Diêm, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận Việt Nam 70 Phổ thông 100.000   
119 Phạm Xuân Hùng 143 Bùi Viện, P.PNLão, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 190 Phổ thông 100.000   
120 Lê Thị Minh Thơ 170 Hoàng Văn Thụ, Tp.Nha Trang , Tỉnh Khánh Hoà Việt Nam 260 Phổ thông 100.000   
121 Lê Thị Phương Phước Tân, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà Việt Nam 260 Phổ thông 100.000   
122 Lương Thị Ngọc Thanh Phước Tân, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà Việt Nam 260 Phổ thông 100.000   
123 Nguyễn Thị Yến 170 Hoàng Văn Thụ, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà Việt Nam 260 Phổ thông 100.000   
124 Huỳnh Thị Ánh Nguyệt 85/3/1 Phương Sài, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà Việt Nam 260 Phổ thông 100.000   
125 Nguyễn Thị Giữ 49B Nguyễn Thiện Thuật, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà Việt Nam 310 Phổ thông 100.000   
126 Nguyễn Thị Huệ 24 Đồi T Thuỷ, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà Việt Nam 260 Phổ thông 100.000   
127 Nguyễn Thị Nha 170/3 Hoàng Văn Thụ, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà Việt Nam 190 Phổ thông 100.000   
128 Nguyễn Thị Thanh Gia 68/8 Đô Lương, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà Việt Nam 260 Phổ thông 100.000   
129 Phạm Huy Quân Xã Nhân Quyền, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
130 Trần Thái Nam Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Vĩnh Phú Việt Nam 70 Phổ thông 100.000   
131 Trần Thị Ngọc Âu Vĩnh Phước, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà Việt Nam 30 Phổ thông 100.000   
132 Trương Thị Mè Phước Tận, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà Việt Nam 260 Phổ thông 100.000   
133 Vũ Thị Minh Tâm 170 Hoàng Văn Thụ, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà Việt Nam 260 Phổ thông 100.000   
134 Bùi Quang Toản 1 Quang Trung, P9, Tp.Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng Việt Nam 290 Phổ thông 100.000   
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135 Lương Đình Soa 01 Quang Trung, P9, Tp.Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng Việt Nam 160 Phổ thông 100.000   
136 Nguyễn Duy Chương Xã Gia Hiệp, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng Việt Nam 50 Phổ thông 100.000   
137 Nguyễn Duy Khải 6/1 Quang Trung, P.9, Tp.Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng Việt Nam 200 Phổ thông 100.000   
138 Nguyễn Thị Bích Thuỷ 01 Quang Trung, P.9, Tp.Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng Việt Nam 180 Phổ thông 100.000   
139 Nguyễn Thị Nhung 2/17D Nguyễn Trãi, P.9, Tp.Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng Việt Nam 210 Phổ thông 100.000   
140 Nguyễn Xuân Nguyên Xã Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng Việt Nam 140 Phổ thông 100.000   
141 Quách Thị Thanh Mai 1 Quang Trung, P.9, Tp.Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng Việt Nam 160 Phổ thông 100.000   
142 Trần Thị Minh Hồng 1 Quang Trung, P.9, Tp.Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng Việt Nam 220 Phổ thông 100.000   
143 Huỳnh Đình Lâm B5 Chu Văn An, P.12, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 1.018 Phổ thông 100.000   
144 Huỳnh Thị Tuyết Nga 48/18 Hàm Tử P.1, Q.5, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 974 Phổ thông 100.000   
145 Lê Mỹ Dung 177/2 Bình Triệu, P.HBChánh, Q.TĐức, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 3.343 Phổ thông 100.000   
146 Lê Phương  Nam B7 Chu Văn An, P12, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 1.211 Phổ thông 100.000   
147 Đàm Văn Hiệp TK53/13B Bến C.Dương, P.Cầu Kho, Q.1 Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 2.651 Phổ thông 100.000   
148 Nguyễn Đức Thắng 59-59A An Dương Vương, P8, Q.5, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 1.883 Phổ thông 100.000   
149 Nguyễn Thị Ngà 216/88 Hoà Hưng, P.13, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 3.188 Phổ thông 100.000   
150 Đoàn Văn Tuấn 121 Nguyễn Trãi, P.2, Q.5, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 2.775 Phổ thông 100.000   
151 Tăng Thị Minh Tân 20/16F Kỳ Đồng, P.9, Q.3,Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 3.160 Phổ thông 100.000   
152 Trần Vĩ Đường 97 Đề Thám, P.Cô Giang, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 1.165 Phổ thông 100.000   
153 Trương Ái Liễu 161 Nguyễn Duy Dương, P3, Q.10,Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 1.018 Phổ thông 100.000   
154 Hoàng Thị Nga Xã Đông Hoàng, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá Việt Nam 20 Phổ thông 100.000   
155 Hoàng Thị Phương 290/6 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 90 Phổ thông 100.000   
156 Lê Ánh Thuỷ 130/7 CMT8, Q.10, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 80 Phổ thông 100.000   
157 Lê Thị Minh Nguyệt 021C Chung cư Ngô Gia Tự, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 70 Phổ thông 100.000   
158 Lưu Tuyết Trinh 24 Hàng Da, Tp.Hà Nội Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
159 Mai Văn Hoàn 15 Ngõ Phố Giác, Ngô Sỹ Liên, Tp.Hà Nội Việt Nam 330 Phổ thông 100.000   
160 Đặng Thị Thu Vy 205/72 Trần Văn Đang, P.11 Q.3, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 20 Phổ thông 100.000   
161 Nguyễn Khánh Ly 21 Đại Đồng, Tp.Hà Nội Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
162 Nguyễn Thị Kim Oanh 221 CX Đường Sắt, Lý Thái Tổ, P.1, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 260 Phổ thông 100.000   
163 Nguyễn Thị Ngọc Quý 81/55/5 Hồ Văn Huê, P.9, Q.Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 90 Phổ thông 100.000   
164 Nguyễn Thị Song Hà P.102-M15B, Trương Định, Tp. Hà Nội Việt Nam 170 Phổ thông 100.000   
165 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ A7 P.11, Tập thể Khương Thượng, Hà Nội Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
166 Nguyễn Thị Thu Hà Tổ 11, Sài Đồng, Gia Lâm, Tp.Hà Nội Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
167 Nguyễn Thuỳ Trân 220/37 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 360 Phổ thông 100.000   
168 Nguyễn Trung Đông Xã Mộ Đạo, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
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169 Đỗ Kỳ Anh Tập thể Công Trường 2, Vĩnh Tuy, Tp.Hà Nội Việt Nam 30 Phổ thông 100.000   
170 Phan Thị Kim Phượng Xã Ấm Thượng, Huyện Thanh Hoà, Tỉnh Vĩnh Phú Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
171 Trần Bộ Thiên 1980A, Huỳnh V. Chính, P.19, Q.TBình, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 90 Phổ thông 100.000   
172 Trương Quốc Dũng Xã Đại Lãnh, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
173 Vầy Văn Minh 1260 Đường 3-2, P.2, Q.11, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 20 Phổ thông 100.000   
174 Hồ Thị Bích Hằng 69 Đoàn V. Bơ, Q.4, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 20 Phổ thông 100.000   
175 Lê Song Bình 39 Huỳnh Văn Chính, P.19 Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 130 Phổ thông 100.000   
176 Nguyễn Minh Đạt 22 Hùng Vương, P.2, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 220 Phổ thông 100.000   
177 Trương Bội Hiền 360 Trần Phú, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh Việt Nam 20 Phổ thông 100.000   
178 Hàng Tín 228/21 Hậu Giang, P.9, Q.6, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
179 Huỳnh Đăng Dũng 418/12 Phan Xích Long, P.2, Q.PNhuận, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 20 Phổ thông 100.000   
180 Đặng Thuỵ Ngọc Trang 80/14 Nguyễn Lâm, P.3, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 40 Phổ thông 100.000   
181 Nguyễn Thị Phương Trang Xã Bình Trưng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang Việt Nam 20 Phổ thông 100.000   
182 Bùi Quang Thắng 53/103 Châu Thượng Văn, Tp.Đà Nẵng Việt Nam 15 Phổ thông 100.000   
183 Hà Văn Bình Xã Vũ Lạc, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình Việt Nam 180 Phổ thông 100.000   
184 Huỳnh Lâm Xã Bình Chánh, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam 30 Phổ thông 100.000   
185 Huỳnh Lê Trung Thôn 4, Xã Sông Luỹ, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận Việt Nam 500 Phổ thông 100.000   
186 Kiều Xuân Thắng Tập thể Viện KHVN, Kim Mã, Tp.Hà Nội Việt Nam 90 Phổ thông 100.000   
187 Lê Hạnh 561/19/5 XVNT, P.26, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 853 Phổ thông 100.000   
188 Mai Thị Trang Xã Phan Rang, Huyện Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
189 Đặng Thị Thu Hương 285/5 Trần Bình Trọng, P.4, Q.5, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 466 Phổ thông 100.000   
190 Đặng Thị Thu Thuỷ 7 Nguyễn Oanh, P.17, Q.Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 30 Phổ thông 100.000   
191 Ngô Hoa Thanh Thị trấn Phúc Yên, Huyện Mê Linh, Tỉnh Vĩnh Phúc Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
192 Nguyễn Anh Hưng Xã Tản Hồng, Huyện Ba Vì, Tỉnh Hà Tây Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
193 Nguyễn Thị Len Xã Trực Mỹ, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
194 Nguyễn Thị Minh Hà 215F/1 Phan Đăng Lưu, P.1 Q.Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 280 Phổ thông 100.000   
195 Nguyễn Thị Xuân Hoa Xã Diên Lạc, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hoà Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
196 Nguyễn Văn Chương P309/461 Trần Quý Cáp, Tp. Hà Nội Việt Nam 50 Phổ thông 100.000   
197 Phan Hiền Xã An Lộc, Huyện Bình Long,  Tỉnh Bình Phước Việt Nam 20 Phổ thông 100.000   
198 Thái Văn Ba Tổ 33, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
199 Tô Thuỳ Trinh Xã Hải Ninh, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
200 Trần Ngọc Minh Thu Xã Tân Kim, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An Việt Nam 311 Phổ thông 100.000   
201 Trần Thị Thu Trang Xã Bình Đông, Huyện Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
202 Trần Văn A 369/57 Lý Thái Tổ, P.9, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 270 Phổ thông 100.000   
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203 Vũ Thị Quay Bình Khê, Phước Tân, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà Việt Nam 10 Phổ thông 100.000   
204 Công ty TNHH TM-DL  Đại Lâm 764 Trần Hưng Đạo, P.7 Q.5 Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 50.000 Phổ thông 100.000   
205 Trần Hiền Phước 97 Đề Thám, P.Cô Giang, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh Việt Nam 2.000 Phổ thông 100.000   
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1\guol nnan uv qu],en

(x!, ghi rd ho t€n)

CONG HOA XA H9I CHO h-GHiA VIE NAM
Ddc lAp - fu'do -Hanh phitc

clAv uv quvtn
Vi viec tlun du hctp Dai hoi ding to ddng rhuiryg nitn nan )0lo

c q C6ng ty CO phAn Sdi Gdn Hda xa (C6ng l)

CONC TY CO PHAN SAI CON HOA XA

lo cnltL:/( a nhdn)i --

T6ng s6 cO ptrdn sd hiiu (m€nh gi6 10.000 d/1 CP): ......................

2. Ngutri nhin iiy quyin:

2.2. Hoac uy quyin cho mot trong r ring nguoi thuoc rhdnh vien H6i d6ng quin rri(HDQT) Cong ry co tdn sau ddy 1ry'ror
bling cach ddnh ddu cheo vdo 6 phia tnroc ten ngtrcri d,to.c u! quyin):

n Bd rrin Thi6n Kim - Chri tich HDeT

I na truong Ai I-i5u - Thdnh vi€n HDQT

[ Ong Nguy6n V[n E6ng - Thdnh vi6n HEQT

J. r0r oung uy quyen:

Ngudi nhdrr uy quyin.drroc dai dicn cho Ngurri uy quydn rham du hgp Dai hOi ddng co dong (DHDCD) thrrong nidn
ndm 2019 cira Cdng ty C6. phin Sii Con Hda xa vd thuc hien moi quyin loi vir.nghia vg cria Nguoi riy quydn t4i cuQc hgp
DHDCD.tong pha;ri vi s6 c6 ph6n duoc tv quyin dirng theo phdp luit vd Di6u l0 COng ty; Gi6y u! quydn chi c6 gid tri
toi khi k6t thric cu6c hop DHDCD.

Ngudi i.ry quyBn hoin todn chiu tr6ch nhi6m vd viQc riy quy€n ndy vi. carn k6t hran thir nghiEm chinh c6c qr"ry clinh
hi6n hAnh cta phdp IuAt vd cia Ei6u lQ C6ng ty C6 phin Sdi Gdn H6a xa vi viQc thyc hiQn iry quydn ndy.

ngdy...... thdng 6 ndnt 2019

Nguoi fiy quydn

(kj,. ghi ri ho r1n: dong diu niu lo ro thi.c)

I Ba Luu Thi L€ - Thanh vi6n HDQT

E Be Tang Thi Minh Tdn - Thdnh vi6n HEQT

' Voi ca dor'g cl,' dlq. u" q,ryin 0l lin: sd luorrg t6 p r.;rr L v qrryErr klro ,g qr,i ron.r sd c6 phin so l,i r: Ngrroi nhin uy qt.lrrr kl-o rg JL,oc u1 q.ryr.r 1.,,

cho ngudi thir 3;

ban gic co diLr rrco ciru C6ng ry, CIIND cira NgLrdi nhin ny quy6n vd Th6ng bio mdi hop.
-C.ri) rt) qryan ph;i C,roc k" rruc rrdt . kh6 rg sri dirngchn kj b:rrgcic hinh ihric khti. nl.r Lirg corr oi,r. chi l') duo( rn t+ mdy rinh...












