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THONG nAo MoI HoP

C6ng ty C6 phAn SAi Gdn H6a xa tr6n trgng kinh moi: f dt ca"U. ., il6ng C6ng ty CP Sdi Gdn H6a xa

d6n tham dU hqp:

DAr HQr DONG CO DoNG THIIONG NrtN NAVr ZOZO

cONc rY co pHAN sar coN n6a x.q.

Thoi gian: 09h00, thrfr nim (ci ngiry), ngiy 18 thing 6 nilm2020
Dia tli6m: Kh6ch spn Liberty SaiGon ParkView
265 Ph4m Ngfr Lf,o, P. Ph4m Ngfi I.flo, Q.1, TP. ff6 Cni Uintr
R6t h6n hpnh dugc cl6n ti6p Quj'c6 <l6ng.

Trdn trgng kinh mdi!

TP.HO Chi Minh, ngdy 05 thbng6ndm2020

cOxc rv pnAx sAr coN n6l xa
DONG QUAN TRI

KIM
Ghi chri:
* Chuong trinh vh tii li$u D4i hQi: Duqc grii kdm vd ddng tAi tr6n website C6ng ry tai dia chi:
http ://www. sai gonhoaxa. cp.m.vn/?inyestqrq.html tu ngdy O S / 6 I 2020.
* 

9y qry6n tham drp: Quf c6 d6ng kh6ng tham du truc ti6p c6 thd riy quy0n cho ngudi kh6c du hgp, theo m6u
Gi6y riy quy6n grii kdm.
* Tham dg D4i hQi: Qu!'c6 dOng/Nguoi dugc riy quydn vui ldng c6 mft trudc gid khai m4c 30 phirt de lam thri
tr;c ddng kjr tham d1r, mang theo tAt cd Tdi liQu Dai h6i dd dugc giri kdm Th6ng b6o mdi hqp.
Thii tqc tling kf tham dg: O5i vOi c6 d6ng, khi tham du hsp vui.lirng mang theo Th6ng b6o moi hgp,
CMND/CCCD/HQ.chi6u(bdn.chinh);C6l vOl trudng hqp duqc riy quyAn, ngudi duoc riy quyAn khi tham dp vui
19H ry.rp tlr9o. ci{v fry quydn (bdrn chinh), rnonfueo moi h.op 

"n" 
,g,i"i ny quy6n ua cvrxnlcccD/Hq

chi|u(ban chinh) ctanguoi nh4n ty quydn.

DA cfr, ring cfr thinh vi6n,HQi tl6ng quin tri, Ki6m so6t vi6n: D6 thufln lgi cho c6ng t6c t6 chirc, euj, c6

{Onq vu! ldng gri'i hd so d6 ctlimg. cri thdnh vi€n H6i d6ng qudn tri (n6u c6) gti u6 Uing crich gui thu'cho
Iygg ^1".t_ tq thuc pai hOi (bd TrAn Thi6n Kim) theo. dia chi: 275C Phqm Ngfi Ldo, p. phpm Ngt Lao, q.1,
TP. HO Chi Minh. (dC thuQn tiQn cho c6ng tric t6 chfc bdu cri, Quf c6 d6ng rui ldng glti cho C6ng iZ cnam ntr6i
16h ngdy 161612020).
* Cd ttdng nr5u khdng tham du truc tii5p ho{c kh6ng riy quydn"cho ngudi kh6c tham dr; Dai h6i c6 thi5 grii phii5u
bi€u quy6t ddn cugc hop blng crich gti thu cho Trudng Ban t6 chrlc Dpi hQi theo dia chi: 27lCphqmNg[ Ldo,
P' Phpm Ngfi L6o, Q.1, TP, ,Hd Chi Minh (d6 thuan ti[n cho cdng rdc ki6m phi6u bi6u quyr5t, quy. ra o5*g *i
ldng grii cho C6ng ry chflm ritr6t tOtr ngity t7/612020).
* Cdc ! ki6n cho Chucrng trinh nghi sy cita Eai hQi (n6u c6) cld nghi Quf c6 il6ng/ Ngudi duoc riy quydn gii vd

T*or1g BT rO chrlc Epi h0i theo dia chi:275,C Phpm Ngfl Lao, F. fnpm Ngt L6o, e.l, Tp, ffObfri-fuirfi-fr"A"
fax s6 84-28-3836 9031, chpm nh6t 03 ngdy ldm ldm vi6Jtru6c ngdy khai m-ac Dai h0i. 
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C6 PHAN

cONc rv cO ruAx sar cou u6a xa
Z7lCPhamNgfi L6o, Q.1, TP. HO Ctri tUinfr
MSDN: O:OO+g1OZS do Sd KH&DT TP.HCM c6p ngdy 04lOll2OO5

Website: http ://www. saigonhoaxa.com.vn

CHUCTNG TRiNH NGHI SU

DONG CO DONG THUONG NITN XAVT 2O2O
?1\\2

G TY CO PHAN SAI GON HOA XA
Thdi 0 thir nim (ci ngdy), ngey 18 th6ng 6 nim 2020.

Dia di€m: Kh6ch spn Liberty SaiGon Parkview ,265 Phpm Ngf, L6o, Q.1 , TP.HO Cfti

Minh

8.30-9:00 Ding kj'danh sSch c6 il6ng (CE)

9:00-9:10 DiSn vln khai mac Eai hOi

86o c6o ki0m tra tu cdch CD

Gi6i thiQu Chtr tga

9:10-9:30 Chi dinh Thu kj'
Th6ng qua Ban ki6m phi6u

Th6ng qua Chucrng trinh nghf sg

Th6ng qua Quy che lem viQc tai Dai hQi

9:30-9:40 86o c6o hoat dQng cua HQi d6ng quin tri (HDQT) vd TOng gi6m

doc (TGD)

9:40-9:50 B6o c6o hoat clQng cira Ban ki6m so6t (BKS)

Th6ng b6o vC danh sSch ngudi c6 1i6n quan vd lgi ich li€n quan cua

COng ty
9:50-10:00

10:00-10:15 86o c6o tdi chinh ndm2019 dd ki6m to6n

10:15-1 1 :00 Td trinh v6 c6c nQi dung sau:

Sua il6i Ei6u lp

KOt qud hoat dQng SXKD ndm 2019

86o c6o ctra HDQT vd TGD

Bin c6o hopt itQng ctra BKS

B6o cilotdi chinh ndm2019 dd tlugc ki6m to6n

K6 hoach ndm2020

Phdn pfrOi tqi nhufln ndm 2019

Lrtrvnq thr\ Iao cria HDOT vd RKS ndm 2020

E.

*

Thdi gian I{Qi dung



Ph6 chuAn c6ng ty ki6m to6n b6o cito tiri chinh cho ndm 2020

Phuong 6nyrtli d6i vdi chi nh6nh Trung t6m Dich w va Kinh
doanh Dia 6c

11:00-12:00 Th6o lufn vd bi6u quy6t th6ng qua cic To trinh/nQi dung trong To

trinh

12:00 - 12:30 Nghi gibilao

12:30 - 12:45 C6ng UO t<Ct qui bi6u quy6t

12:45 - 14:15 BAu cu HDQT, BKS

14:15 - 14:40 Trinh bdy Nghf quy6t DHDCD vd bi6u quytit th6ng qua

14:40 - 16:30 Trinh bdy Bi6n b6n cudc hqp vd biOu quy6t th6ng qua

16:30 - 16:35 BC mpc

Thcri gian NQi dung



c0xc rY co PnAx sAr GoN HoA xA
275CPhqmNgfl Ldo, Q'1, TP' gO Ct'i tr't-'nt'

MSDN: 0300481625 ao so fgADT TP'HCM cAp ngdy 0410112005

Website: http ://www. saigonhoaxa'com'vn

fP. Hi Chi Minh, ngdy tB thdng 6 ndm 2020

QIJY CInf, tAM vn$c

nar r{Qr D6NG C0 Uolte rsu"oNc NIftN NAh4 2020

CONG TY CO FHAN SAI GON IIOA XA

CuQc hqp Eai hOi d6ng cO d6ng (DHDCD).th",""s ni6n ndm 29?O :-q 96:q
,y;ffi#;sei-d; Hoa xa (con? iy) duqc iien mntr vio ngdv tgt6t2020' ,De

d6m bio cho cuQc hqp thinh to"el At"gc6c tht tuc vi hiQu qui cao' HQi tl6ng

quin tri (HDeD CO;; ff xin trini; r,ntrig nguy6n t6c ldm viQc co bin cua cu6c

hqp DHDCD nhu sau:

I. CAN CTI PHAP L{'
- can cu vdo Luat Doanh nghiQp so oglzot4iQHl3 dugc Qu6c hoi nucrc

CHXHCN ViQt Nam thOng qua ngiy 26llll20t4;

-C6ncirvdoDi6ulQcuaC6ngtyC6ph6nSiiGonH6axa;

- Cdn cir vdo Quy ch€ nQi b0 v6 qudn trf c6ng ty'

II. QUYEN VA NHIEM VU CUA DHDCD
avn

1. BAu Ban ki0m Phi6u (BKP)'

2. Chuong trinh nghi sg ctra cuQc hqp DHECD'

3. Quy chi5 lem viQc tai cuQc hep DHDCD'

4.B6oc6o hopt dQng HDQT vi T6ng gi6m d6c'

5. B6o cilohoqttlQng ctra BKS'

6. Sria d6i Di6u lQ.

l.fetqui SXKD ndm2019'

8. KC hoPch ndm2020.

9 . B6o c6o tittchinh ndm 2019 dd ki6m todn'

10. Ph6n ph6i tqi nhuQn rfim2019'

1 1 . Phuong 6n ti.n lu<rng, tht lao cua HDQT vi BKS rfim 2020 '

12. ph6 chuAn c6ng ty ki6m to1nbin c6o tii chinh cho ndm 2020'

13. Phuong 5n xu li d6i v6i chi nh6nh Trung t6m Dich w ve Kinh doanh Dia

)
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14. Th}ngqua ThC 10 bAu cri thdnh viOn HDQT, KSV.

15. Th6ng qua Danh s6ch irng viCIn HEQT, BKS.

16. BAu cri.

17. Th6ng qua Nghi quy6t DHDCE ndm}A}}.

18. Th6ng qua Bi0n b6n hqp DHDCD ndm2020.

rrr. QUyBx ve NGHIA vu cuA cAc rHANH ruAx rHAM DtI
HQP DHDCD

1. Thinh phAn tham drf hgp DHDCD:

- Cdc cO d0ng (CE) hoflc ngucri dai diQn theo riy quy6n bing vdn bin cria

mQt ho{c nhi6u Cb c6 t6n trong danh s6ch CE c6 quyAn dU hqp DHECD ch6t
ngdy 011612020;

- HDQT, BKS vA Ban di6u hdnh.
a

2. Quy6n cria CD tham dH hqp DHECD:

- Dugc trirc ti6p tham du/iry quyAn tham dU hqp Dai hQi;

- Dugc bi6u quyOt bing c6ch gtri thu vO COng ty theo tlfa chi: 215C Ph4m
Ngfi Ldo, P. Pham Ngu,Ldo, Q.1, TP. HO Chi Minh {eqitat ld Bi6r quy6j tu xa)
va pni6u ti€u quy6t tiong trudrng hqp niy dugc gqi t1t h Phi0u bi6u quyi5t ft xa.

Phi6u bi6u quy6t tri xa (sau khi CD dA lga chsn !'ki6n bi6u quy0Q cung v6i
Th6ng b6o moi hqp dugc b6 vdo mQt phong bi.thu dan kin, b0n ngodi ghi th6ng
tin CD gui (t6n, dia chi) vd ddng chfr "Phi6u bi6u quy6t" vi dugc giti v€
Trucrng ban tO chric Dai hQi cira Cdng ty;

- Dugc th6o 1u0n vd bi0u quy0t tdt ch cdc vhn dO nim trong Chucrng trinh
nghi sr,r ctra cuQc hgp DHDCD, theo Quy chd ldm viQc tAi cuQc hgp EHDCE vd
thuQc thdm quy0n cua DHECE;

CD dOn muQn khi cuQc hqp DHDCD chua t<Ot ttlic c6 quy€n d[ng ki'
n4ay, sau d6 c6 quy€n tham gia,vi bi6u quy0t ngay tai Dai hQi. Cht tqa kh69g
co trdch nhiQm drmg Dai h$i dC cho hq d[ng k!' vd hiQu lUc c: ia cdc dqt bi€u
q.ry6t dd ti6n hdnh sE kh6ng bi Anh huong.

3. Nghia vU cfia CD:

- CD ho{c ngu<ri dugc uy q.ry6, dU hqp khi tham dU cuQc hqp phui mang

theo gi6y td fuy ihan gOm: CnfiVOlC[n cudc c6ng dAn(CCCDyHO chi6u,-Th0ng
b6o moi hgp, Gi6y iry quy6n (b6n g6c c6 ddu treo cria COng ty), Phi€u bi0u
quyet cira Cb va.pf,ieir bi€u quy6t cua CD iry quy€r, (n5u nguoi dg hqp tr.uc ti5p
dugc CE uy quyAn);

- DEng ky dU hgp vdi Ban kiiirn tra tu c6ch CD dU hqp (BKT);

- An m6c lich su;

dugc thOng b6o c6ng khai ngay tu dAu
y cua Chu tga cuQc hop;

- Vi6c ghi 6m, ghi hinh Dai hQi phii
khi vdo cuQc hgp vd phai dugc sq d6ng



- Nghi6m ttrc chdp henh Quy ch6 ndy, Chuong trinh nghi su, sU tli€u khi€n
cta Chri tsa vd ktlt qui ldm viQc tai Dai hOi.

4. Quy6n cria ngudi triQu tflp

Nguoi tripu tflp hqp EHDCD c6 quy0n y0u c6u co quan c6 thAm quy6n duy tri
tr[t W ruQ.c nqp; try" *u6t nhfing nguoi kh6ng tu6n thri q,ryti, di6u hdnh ctra

Chir top, cO y gay r6i trpt t.u, ng6n c6n ti6n tri6n binh thuong cua cuQc hop holc
h,org tudn thtr c6c y6u cA,, uO ki6m tra anninh ra kh6i cuQc hqp vi hiQu lpc c6c

biOu quy6t tai cuQc hgp d6 kh6ng bi 6nh hucrng.

5. Quy6n vi nghia vg cfra Chfi tga

- CuQc hqp DHDCD sE do Chu tich HDQT ldm Chtr tga, c6 chirc n6ng di6u
Lhi0n cuQc hgp theo Chuong trinh nghi sg, c6c quy dinh dd dutv. c DHDCD th6ng
qua,

- C.ht tga c6 quy6n kh6ng tre ldi h,oac chi ghi nhQn cdc y ki6n d6ng g6p crla

CD n6u c6c nQi dung d6ng g6p, ki6n nghi ndm ngodi nQi dung xin y kiOn

DHDCE.

- C6 quy€n hodn, tpm dring cuQc hgp.trong c6c trudng hgp: Kh6ng d3 s6,

ngudi dU hqp theo ty lQ quy dinh; c6 du sO nguoi nhtmg trong qu6 trinh diSn ra
cuQc hqp c6 ngudi ho{c nh6m nguoi dU hpp ho{c ngu}i b6n ngoii co hinh vi

t. ^. , 1\ A ' '
ngdn tr6, gdy r6i hQt tg, c6 nguy co ldm cuQc hop kh6ng dugc ti6n hanh nghiCm
tuc, hgrp ph6p theo Chuong trinh nghi sg, Quy ch€ ldm viQc, ... dA dugc thdng
qua vdiai t**g hqp khd quy dini tpi kho6n 8 DiAu l42LuQtDoanh nghiQp.

6. BKT

- BKT g6m mQt trudrng ban vd c6c thinh vi€n. BKT phii c6 it nh6t mQt

thdnh vi6n cta BKS duong nhiQm. Trucrng ho-p vi cdc Iy do kh6ch quan mi
kh6ng co it nh6t mQt thdnh vi6n BKS ducrng nhiQm tham gia thi C6ng ty cu
nguoi kh6c thay th6.

- Nhiem vg cria BKT:

. Titip nh0n Th6ng bfuo moi hqp cria CD hoic Giay uy quydn,

CMND/CCCD/I{O chi6u, cdctiti li€u 1i6n quan kh6c ... ctra ngudi tham du Dai
hQi de ki€m tra tinh hqp l0 vd dOi chiOu vdi danh s6ch CE c6 quyAn du hep vd
ti6n hdnh il6ng ky du hqp;

r Ph6t cho CD vd ngudi dugc CD riy quy€n tham du cuOc hqp EHDCD tei
liQu, Thd bi€u quyi5t, Phi6u bi€u quyi5t (trong trucrng hqrp phii chp laiphi6u bi6u

.(..quyetl;

o Trudng hgp ngudi dtin tham dU hqp kh6ng c6 dt tu c6ch tham du thi co

quyAn tu chOi cho vAo, tu chOi c6p tdi liQu;

. LAp vi b6o c6o EHDCD ktit qui ki€m tra tu cdch CD tham du hqp tru6c
khi kAai m4c cuQc hqp vd tru6c m6i tAn bi0u quyiSt ho{c bAu cu n6u c6 sp thay
aOi ve sO CP dilneky tham dp.
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7. Thu ky cuQc hgp

- NhAn sr,r Thu ky do Chtr tqa chi dfnh, g6m 01 ngudi;

- Tr6ch nhiem cira Thu ky cu6c hop:

o Ghi ch6p trinh tu diSn bitin cuOc hop, t6m tat i, men dong gop cua CD, Cht
tga trong su6t qu6 trinh diSn ra Dai hQi;

. Lap Bi6n bAn cuOc hgp EHECD vd trinh bdy dg th6o Bi6n bin d0 DHDCD
th6ng qua;

r Thuc hiQn c6c c6ng viQc kh6c theo su ph6n c6ng ctra Chir tga.

8. BKP

a. Tt ctich cdta BKP:

- BKP do Chu tqa dO cu vd dugc Dai hQi th6ng qua;

- ViQc bi6u quyOt th6ng qua BKP do Chu tga cu nguoi dung ra ki6m phi6u
vd th6ng b5o k6t qu6 vdi Chtr tqa.

b. NhtQm vy cfia BKP:

- BKP t6 chirc ki0m Thd bi€u quy6t, Phi6u biOu quy6t cdc v6n d0 trong cuQc

hgp DHDCD, tru bi6u quy6t v6 viQc th6ng qua BKP (Cht tqa sE chi dinh thenh
vi6n kii5m thd bi6u qrrytit th6ng qua BKP). E6ng thdi, BKP ph6i lflp bi6n bdn vC

,..1 ,.4
viQc kiem phi0u d6.

- Philtphi6u bAu ctr, tO chric ki6m phitiu vd lap bi6n b6n ki0m phi6u bAu cri.

- Cht tga uy qr'ry6n BKP c6ng UO tet qud ki6m phi6u tpi cuQc hpp.

ry. CAC QUY DINH TIfN uAnu CUQC HQP DHDCD

1. Di6u kiQn ti6n hinh cuQc hgp EHECD

, Cugg hqp DHECD dusc ti6n hdnh khi c6 sO CO {u hon dai dipn it nh6t 65%
t6ng sO c6 phAn 

"o 
q,rydn bi6u quy6t. Tru<rng hqp sO CD d[ng ky tham dU hqp

DHDCD chua dai diQn dir cho 65% tdng sO cO phAn co quyAn biOu quy6t theo
danh s6ch CD co quyAn dU hqp DHDCE thi cuQc hop dugc coi nhu chua du
diOu kiqn eC ti€n hAnh. Trong trudng hgp ndy, viQc triQu tdp vA ti6n hdnh cuQc

hgp 10n 2 s€ dugc ti6n hdnh theo quy dinh cria Ei6u 10 COng ty vd Luflt Doanh
nghiQp.

2. C6ng cg thgc hiQn bi6u quytit

u. Thd bi\u quyiit (phdt sau khi ttdng lcy dV hpp)

- ThA bi6u quyiit daqc dilng d6 thdrug qua cdc viin di sau ddy theo diSn bi€n
cilo Dqi h1i:

+ Nhdn sp BKP;

+ Chucrng trinh nghi sU;

+ Quy ch6 lem viQc;

\
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+ Danh s6ch img vi6n IDQT;
+ Danh sdch img vi6n BKS;

+ tlghi quy6t DHDCD;

+ Bi6n bin hqp DHDCD;

+ Cdc v6n d€ phdt sinh ngay tai cuQc hqp.

- Ilinh thfrc Thd bi6u quy&:

+ C6 dong d6u treo (b6n g6c) ctra Cdng ty;

+ M5 sO Uieu quyCt;

+ TCn CD;

+ S0 cO phAn scv hriu/s6 phi6u bi6u quy6t;

+ NQi dung cAn bi6u quytSt;

+ Chc O AC tn6 hiQn jr ki6n bi6u quyiSt (t6n thdnh, kh6ng t5n thdnh, kh6ng c6 y
kitin);

+ PhAn kj't6n cira CD/nguoi dugc CD riy q,ryer.

b. phiiiu bi€u quyiit (thuQc Tdi tiQu grbi kim cilng voi Thilng bdo mdi hup it€

CE cd th| gfri Phihu biOu quyiit iliiy cu\c h,pp thilng quo thw vi khing eti dqr

hgp trryc fidp hofic vi khilng try quyin dV hgp)

- Phi6u biiSu quytit duqc dtng de *rOng qua3dc nQi dung khilg, con lpi cua

cuQc hgp (tru cdc viln Ae Oa dugc bi6u quy6t bdng Th6 bi6u quy6t n6u tr6n vd

Phi6u bAu cu).

- Hinh thfc Phi6u bi6u q.rytit:

+ C6 tl6ng d6u treo (bin g6c) cria COng ty;

+ ME sO Uie,, quyet;

+ TCn CD;

+ S6 cO phAn so hiru/s6 phi6u bi6u quy6t;

+ Ngi dung cAn bi€u quyiSt;

+ C6c O aC tfr6 hiQn j'ki6n bi0u q,ry6t quy6t (t6n thdnh, kh6ng t6n thdnh,

khdng co f kit5n);

+ PhAn ky t€n cua CE/nguoi dugc CD uy quyen.

3. Bi6u quyAt thdng qua cr{c v6n tI6

- DHDCD th6o 1u0n vd bi6u quytit theo tung v6n dA trong nQi dung Chucrng

trinh nghi sg.

- The bi6u quyet se dugc ph6t cho tung CD/nguoi ducv. c CE iry quyA, tham

dU tfuc ti€p tAi.uQ9 hgp vdo ,,gny tO chric DHDCD,. CD/nguoi dugc CD try
q,ry6n lga chgn j' ki6n bi6u quyi5t neo thi ki't6n vdo 6 tucrng img' Truong hqp

.,,h
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CD/nguoi dugc CE ty quye, tai cuQc hop thay O6i y, ki6n bi6u quy6t thi
CD/nguoi dugc CE iry quyAn E1chchdo vdo 6 dd kf, rOi tcy'lai vdo 6 kh6c.

- Phi6u bi6u quy6t sE ducvc giri cho tung CE kdm theo Thu mdi hgp DHDCD
-Aho4c dugc c6p lpi tai DHDCD (cd dong ddu "PHIEU CAP L$I"). CD/nguoi

duo.'c CD iry quyen lga chgn j'kiOn bi6u quy0t ndo thi ki t6n vdo 6 tuong img.
Trucrng hqp CD/nguoi dugc CE iry quyAn thay d6i j, kien bi6u quy6t ttri
CDlnguoi dugc CD riy quy6n Bach ch6o vdo 6 de ki, r6i kf lai vdo 6 kh6c.

- CD/nguoi dugc CD iry quy6n sE thgc hi0n bAu cir theo quy dfnh tai ThO le
bAu cri sau khi dd dugc DHDCD thdng qua.

- C6c CD/nguoi dugc CD riy quyAn tham dy trgc ti€p hqp EHDCD bo phi6u
tpi cuQc hgp.

Cdc CE kh6ng tham dp tryc ti6p cfing nhu kh6ng uy quyen cho ngud'i
l<hdc tham dp thay thi c6 th6 gui phiOu biOu quy6t v€ Cdng ty bing hinh thuc
Bi€u quyCt tu xa; trucrng hcr,p thu d6n muQn nhrmg cuQc hgp DHDCD chua k6t
thric BKP phii thgc hiQn viEc ti6p nhfln ngay (sau khi daqc Trwdng ban 6 chac
chuy€n cho) vddua vdo Ce m6m d6m tai Eai hQi. Chu tga kh6ng c6 trdch nhiQm
dtrng Dai hQi dC phpc vs c6ng tdc nity vd hi6u lpc cira c6c dgt bi6u quy6t dd ti6n
hdnh tru6c d6 sE kh6ng bi 6nh huong. Thdi hpn cho viQc nhQn Phi6u bi6u quytit
tt xa ld tu khi CD nhQn dugc Th6ng b6o mdi hop cho d6n tru6c khi c6c n6i
dung bi0u quytit tai Dai hQi da kOt thirc theo Chuong trinh nghi sp duoc thOng
qua. Trong try*g hqp ndy, Phi6u bi6u quy0t tu xa (sau khi CD dd ltsa chpn y
ki6n bi€u quy€t) cring vdi Th6ng b6o moi hqp duge b6 vdo m6t phong bi thu ddn
kin, b6n ngodi ghi th6ng tin CD gixi (t€n, dia chi) vd ddng chfi "Phi0u bi6u
quydt" vd dugc gui vO I**g ban t6lhf., Dai hQi cria C6ng ty bing hinh thuc
Bi0u quy6t tu xa. Khi ki€m phit5u, Phii5u bi6u quyiit tu xa sE dugc tl6ng d6u "BO
PHIEU TU XA" d0 ph6n biQt v6i c6c phiSu bi0u quy6t tryc ti€p tpi cuQc hop vd
c6 gi|tri nhu c6c phi6u bi6u quy6t tryc ti€p tai cuQc hgp.

- DOi v'6r cdc ndi dung biOu quy0t me DHDCD qrryet dfnh di0u chinh/b6
sunglbi6u quy0t chi ti6t hon theo tring v6n dA, Ban tO chric sE ph6t Thd bi6u

A.
quy6t ri0ng cho c6c nQi dung ndy d€ cdc CDlngu<ri dugc CD iry quy6n thuc hiQn
bitiu quytSt vdo Th6 bi6u quy6t theo hufng ddn cua BKP . Cdc nQi dung md
DHDCD quy6t dinh di6u chinh/biCu quyet chi ti6t h<yn sE thay th6 n6i dung
tuong irng tpi Phi6u bi6u quy6t dd gri'i kdm thu mcri hgp.

- Trong trudng hqp tai Dai hQi ph6t sinh c6c nQi dung bi6u quy6t moi ho{c
diAu chinh hoic bitiu quyet 

"ni 
ti6t hcrn c6c nQi dung bi6u quyet mpn hfru cria

Chucrng trinh nghi sg thi cdc CD thgc hiQn quyAn bitiu quytit theo hinh thirc b6
phi€u tu xa sE dugc xem kh6ng b6 phi€u tai nQi dung d6. Ti lp bi6u quy6t sCt,

dugc tinh tr6n t6ng,sO phi6u cdc CD tham dU Dai hQi.

- Ctic Thi/Phiifa biiu quyiit khilng hgp E sE kh6ng ilw,qc tinh n€u thugc
m|t trong cdc trwdng hgp sau:

'z Khdng theo m6u do Ban tO chrlrc phirt ra vd kh6ng phii ld bin g6c c6 d6u

cta Cdng fy;

f.

\



/ TheHhicu bi rbch, gqch, tily x6a, sria cht4 tru trulng hqp thay tl6i f ki0n
1l

biOu quy€t dugc quy dinh & tr6n;

/ ThePhi0u ghi thOm nhfrng th6ng tin kh6c, th€m ky hiQu, tru trudng hqp
).,

theo y6u cdu cira Chu tga;

/ The/Phi6u bi6u WyCt kh6ng the hien 16 rdng j' ki0n cua CD/ngud'i elugc

CD riy qrrydn, kh6ng kyi tdn j, kitin nio ho{c kj'tOn tt 2 i ki6n tro 16n d6i vo'i nQi

dung canAy !'ki€n; bi6u quy€t nio md c6 vi phpm n6u tr€n thi phAn bi6u quy6t
-4. r
d6i v6i nQi dung d6 H kh6ng hqp lQ;

/ Phi€u bi6u quy6t tri xa kh6ng gui vA COng ty theo d,ing quy dinh tpi Quy
ch6 ndy ldOi vcri trudng hqrp bi6u quyiSt bing hinh thric b6 phiOu tu xa).

- ,ViQc bi6u quy6t d6i v6i tung nQi.dung .?l rlqF arurtlolg The, Phi6u bi6u
quy6t Id dQc lflp vdi nhau vd tinh hqp lQ cua phAn bi€u quy€t nQi dung ndy kh6ng
lim 6nh hucrng d6n tinh hqp l0 cua chc nQi dung bi6u quy6tkhdc;

- TrugnB hqp CP dd ddng ky tham du DHDCD nhung vi lj' dq gyg lTqis
kh6ng th6 co mflt il6n h6t chucrng trinh EHDCD, CD d6 phii grii lai Th6/ Phi6u
bi€u quyiSt dd bi6u quy6t cdcvdndO cAn \dy !, ki6n cho Truong BKP tru6c khi ra
uC. Ne" CD bd 

",i "a 
kh6ng gui lai Thei Phi6u bi6u quytit, phitiu bAu cu cho

Truong 85{ xem nhu 9D q6 kh6ng bo phi6u vi kh6ng thuc hiqn bAu cir AOi vOi

cdc vdn d0 c6n hy j,ki6n, b0u cit.

- Thdi gian bo phitiu dugc tinh tri khi Cht tsa th6ng bilobilt dAu b6 phi6u
cho dtSn mri mrOng cdn CD/ngucri dugc CD try qrry,in ndo b6 phi6u vio thtng
phit5u \o6r sau ldr,*, f.e tu"t<tri BKP th6ng Uao UO phi6u tAn cuOi cung, tuy
theo di6u ki6n ndo d6n tru6c.

Trudng hqp CDlngucri dugc CD riy quyOn qu6n mang Phi6u b i6u quy6t
quyen cohopc Phi6u bi0u quyt5t kh6ng con nguydn

th6 1i0n he v6i Ban td chirc OC tam thu luc
dong d6u "PHIBU CaP LAI".

- Cdc nghi quytit cira EHDCD dugc th6ng qua khi sO phi€u bi€u quyOt t(tt
thdnh vC nQi d""[ d6 dqt duqc ty lQ quy dinhlron gLlu$t Doanh nghiQp vi Di€u
lQ C6ng ty.

4. B6u cfr

Phi6u bAu cu sE dugc BKP ph6t cho CD/ngucri dugc CE uy quyAn tai thoi
di6m bAu cri. CDingudi dugc CD iry quy6n sE thgc hien bAu cri theo quy dfnh tpi
ThC 19 bAu cu sau khi dd dugc DHDCD th6ng qua.

5. Th6o lufn vi phdt bi€u f ki6n

- Cht tqa di6u khi0n phAn th6o lu$n cua Epi h6i theo Chucmg trinh nghi sg

dd du-ry" c th6ng qua;

p
Y9n

cap
dugc CD ttv-,

lai . Phi6u bi6u quyctm6i sE dugc

I



- CD ho[c ngudi dugc CD riy quyAn ph6t bi6u j'ki6n thio lupn c6 th6 ghi
vdo mdu Phi6u g6p j, kii5n do Ban t6 chric phirt, hoic co th6 ddt cduhoi trpc tiop
tpi cuQc hgp.

- Khi tham gia j,ki6n, CD hoflc nguoi dugc CD uy quy6n cAn noi ngan gqn
cU th6, r5 rdng (kh6ng qu6 05 phirt), tfp trung nhirng v6n dC co bin co trong nQi
dup8 Chuong trinh nghf sg, kh6ng ldp lai vdi jr ki6n tru6c cl6 di c6 nguoi phdt
bi6u, tr6n tinh th6n trung thgc, kh6ch quan, x6y dpng vd vi lqi ich chung cira
COng ty;

- Nt5u j, ki6n ph6t biOu qud dii, trung lap, kh6ng nim trong khuOn khd nQi
dung cua Chucrng trinh nghf sg ... thi Chu tga c6 quyOn y6u cAu nglmg holc chri
dQng cho thay th6 bing cdcy kii5n kh6c ho{c cria CD kh6c;

- 
. 
Nhfing vdn dC mang tinh tranh lufln, ch6rt v?rn cta CDlngudi duqc CD uy

quyel phii ndm trong khu6n kh6 ctra Chuong frinh nglri sU d6 dugc th6ng qua
vd nt5u ngodi ph?m vi ndy thi Chri toa c6 quyen chuy6n !' ki€n cho CD/nguo'i
dugc CD uy quy6n l<hdc, cho ngrmg tranh luBn hoflc kh6ng c5 trdchnnigm ph6i
trA ldi.

6. Bi6n bf,n hgp DHDCE

- NQi dung tai cuQc hgp DHDCE ph6i duo. c thu kj, Dai hQi ghi t6m t6t vdo
bi6n bdn theo quy dinh cira LuQt Doanh nghiQp;

- Bi6n bin hqp EHDCD phii duqc dgc vd th6ng qua tru6c khi b6 mpc Epi
hoi.

7. Ngh! quytit DHDCD

Nehi quy6t DHDCD dugc cdn cir vdo:

- NQi dung trong cdcBilo c6o, Td trinh dd dugc th6ng qua theo citc ty lQ quy
dinh tai Lupt Doanh nghiQp vd Di6u lQ C6ng ty;

- tc6t qu6 biOu quytit, bAu cir.

v. HrEU LUC THr UAwU

Quy ch6 ndy c6 hiQu lUc ngay sau khi dugc DHDCD bi6u quy€t th6ng qua tpi
cuQc hop DHDCD thudng ni€n ndm2020.

Quy ch6 niry c6 th6 sua A6i hi trmg thoi di6m tr6n co so dC *udt ct,r.Chri tqa
Eai hQi vd phii dugc DHDCE biOu quy0t th6ng qua.

TM. HQI DONG QUAi\ TRINoi nltQn:
- HDQT, BKS;
- CD;
- Luu: VP HEQT

tich HDQT

R

sAt con
uOa

u

Kim
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cONc rv cO puAu sAl coN n6a x,t
275CPhqnNgfl L6o, Q.1, TP. UO Ctri Uintr
MSDN: 0300481625 do Sd KH&DT TP.HCM c6p ngdy O4lOtl2OO5

Website: http://www.saigonhoaxa.com.vn

TP.H6 Chi Minh, ngdy 18 thdng 6 ndm 2020

nAo cAo rro4r DQNG
cua HQr ooxc QUAN rRI vA rOxC GIAM u6C

PHAN t. TINH nixn HOAT DQNG VA KBT QUA SXKD xAtu 20re

1. Dfnh gi6 tinh hinh ho4t tlQng nIm 2019

Nhin chung, chi tiOu vA doanh thu (DT), lcri nhufln (LN) trudc thu6 vd LN sau

thu6 d6u kh6ng dpt dugc so v6i kti hoach vd th0p hcrn so vdi thpc hiQn n6m 2018.

DT thsc hiQn ndm 2OIg dut74.8% so v6i k6 hopch vd tlpt 23.72% so v6i thUc hiqn

ndm 2018 chu y6u do sp spt gihm mpnh DT cria chi nh6nh Trung t0m Dich v.u

Thucrng mpi vd dd co q,ryCt dinh gi6i thO chi nh6nh ndy tu ngiy 0ll1}l20l9. Do

vfly, LN tru6c thu6 vd sau thu6 thUc hiEn ndm 2019 th6p hon chi tiOu tucrng irng

thUc hiQn ndm 2018. LN tru6c thu6 thUc hiQn ndm 2019 d1t35.42% so voi thlrc

hiQn n[m 2018. LN sau thuti thUc hiQn ndm 2Ol9 dlr32.45 o/othVc hiQn nim 2018.

Sau khi c6 quy6t dinh gi6i thO Trung tdm Dich vp Thuong mai, COng ty dd tQp

trung vdo phSt tritin kinh doanh tqi cdc chi nh6nh cdn lpi v6i itinh hu6ng tpp trung

phdt trii5n kinh doanh ngdnh ngh6 chir lyc ctra c6ng ty ld Nhd hdng - Kh6ch s?n vd

cho thu€ tdi sin, tuy nhi6n do ch6t lugng tdi sin tqi cdc chi nh6nh dd xu6ng c6p sau
. '), r . r a a

nhi6u ndm su dung n6n viQc kinh doanh trong ndm2019 gqp rdt nhi6u kh6 khin.

Z. rcitqufr SKXD nIm 20lg

stt Chi ti6u KO hoach K6t qufl

1 DT 64.000.000.000d 47.813.620.620d

2 LN trudc thu6 700.000.000d 69s.9s7 .627 d

a
J LN sau thu6 s60.000.000d 482.642,787d

4 LN/cO phi6u (EPS) 28td

3. Phfln tich ho4t ilQng SXKD 2019

a. Kinh doanh thaong mqi (Mua bdn thu(ic ld didu sdn xudt trong ru,roc)

DT kinh doanh thucmg mpi gi6m kh6ng dir trang trii chi phi hopt dQng vd cld c6

quytit dinh gi6i the tt ngay un0l2ol9.
b. Cho thuA fii sdn

C6ng ty c5 cric khi5i tdi srln cho thu6 tai Dd L4t, Nha Trang, TP. HCM.

1
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Trong b6i cenh kinh doanh thuong mpi dang trOi tnoai trdo thi viQc d6y m4nh cho

thuO tdi sin tr0n d6t theo hudng tim ki6m A6itec ti6m ndng ldrdt cAn thi6t.

c. Kinh doanh lwu tr[t

Tu 2019 trtr v6 tru6c kinh doanh luu tru kh6ng phii ld ming kinh doanh dem vd
ty trqng DT vA LN chinh cho cdng ty. Qua ndm 2019 trudc viQc gi6m DT vi drmg
hopt dQng kinh doanh ctra hoat dQng kinh doanh thuong mpi, hopt ttQng kinh doanh
lrru tru dugc chir trgng ph6t tri6n de hudng tdi trd thinh mfii nhgn vi ld qeinh kinh
doanh chinh mang l1i ty trqng DT vd LN cao cho c6ng ty tu 2019 tr6 v0 sau. Tuy
nhi0n v6i hiQn trpng kinh doanh nhi6u n[m chua clugc nAng c6p vd stra chta, viQc

kinh doanh ndm 20Ig g|rp rdtnhiOu kho khdn

Trong tucrng lai COng ty dinh hu6ng sE dAy mpnh chi t4o sua chfra, ndng cdp cdc

tdi sAn cflng nhu n6ng cao chht lugng dich vu tqi cdc chi nh6nh kinh doanh luu tru
nhim thu hirt kh6ch vd ph6t tri6n bAn vfing.

d. Kinh doanh dn u6ng

COng ty c6 02 chi nhdnh kinh doanh [n u6ng: Kh6ch sAn Cd N6 G\he hing Cd
N6) vd Trung tdm Dich v.u ve Thuong mai Binh TriQu.

e. Kinh doanh vQn tdi hdng h6a

Voi phuong thirc vfn chuy6n hing h6a tu kho tl6n kho, tt kho di5n nhd vd
phuongtiCn chir luc ld tiu hoa (tdu kh6ch vi tdu hdng chuy6n tuy6n), vQn tdi hing
; x- r mv . , , i + \
hoa v6n dang gdp 6p lgc vC cpnh tranh'. Tdng gi6 cu6c ctra dudng s6t, sp quin ly
chat ch6 dCn cang thEng cua ducvng qO, sg thay d6i tO chric d6n d6n sg thay d6i
chinh s6ch cira ngdnh duong s6t.... VC hu ddi: Vfln tii kh6ng chi d6i mdt vdi kho
kh[n md cdn nhi6u th6ch thirc khi qu6 nhi€u don vi ctng tham gia.vdo linh v.u9 rlay
vd thgc t6 tfri d0y cflng li hopt ilQng kinh doanh chira dpg nhi6u r[ri ro, bAt 6n,

hiQu qud th6p. Trong tuong lai cOng ty dinh hucrng sE gi6m quy mO ho4t tlQng, gittm
tj. trqng DT vd LN vd b6n cpnh d6 le t[ng mric d0 ki6m so6t rui ro, kitim so6t vd
gi6m c6ng ng tai Xi nghiQp Dich vu Vfln t6i Hoa xa Sdi Gdn.

f, Kinh doanh dich vu

Lopi hinh dich vU massage tai Kh6ch s4n Hii Vdn vd tai Kh6ch spn Kj,D6ng ld
hopt dQng dem lpi hiQu qui trong ndm 2019.

4. C6ng tfc tIAu tu xfly dgng ctr bfln

Hodn thanh tu sria lpi sdn b6ng tai chi nh6nh Trung tOm Dich vll ve Kinh doanh
Dia 6c.

pHAN rr. HoAT DQNG cuA Her oOxc QUAN TRI @DQT)
1. Co c6u IIDQT
a. HDQT tu ngdy 0110112019 d6n ngiy 281612019 g6m 5 thdnh vi6n:

- Ba TrAn Thi6n Kim;
- Ba Luu Thi L6;

- Be Truong Ai Li6u;

2



- Be Tdng Thi Minh TAn;

- Ong Nguy6n Vdn DOng.

b. HDQT tu ngdy 281612019 d{5n ngiy 3lll2l20l9 gdm 5 thdnh vi6n:

- Be TrAn Thi6n Kim;
- Ba San Kim Chi;

- Be Trucmg Ai LiSu;

- 0rg Nguy6n Vdn DOng;

- 0rrg Nguy6n Hiru Hrmg.

2. Ho4t tlQng cria HDQT

a. Tham gia cdc phiOn hgp cua HDQT:

b.
2019

HDQT pfr6i hqp v6i Ban tli6u hinh (BDH) cria COng ty chi dpo thlrc hien Nghi
quytSt vit cdc chi ti6u cua DHDCD dO ra theo thAm quy6n cua HDQT.

c. Thuc hiQn chi tra tht lao, chi phi HDQT n6m 2019

- Tht lao thdnh vi6n HDQT: Trong ndm 2019, ti5ng tht lao cho chuc danh
thdnh vi6n HDQT 1i1264.000.000d, chi tiOt tung thinh vi6n nhu sau:

-,4:
iooa,').-
cOtrtr
coP
lAl I

mda
>-_(g

Chi ctpo trii5n khai Nghi quyi5t cua Dpi hQi d6ng c6 d6ng (DHDCD) n[m

STT Thinh vi6n HDQT ^t - 7.so Duor
tham dq

rv le
tham dg

Ghi chti

1 Bd Trdn Thi0n Kim 27127 100,00%

2 Bd Trucyng Ai Li6u 26127 96,29o

a
J Ong Nguy6n Vin D6ng 18127 66,660

4 Bd Luu Thi LC t6l\5 100,00%

5 Bd Ting Thi Minh T0n t6lt6 100,00%

6 Bd San Kim Chi tU11 100,00%

7 Ong Nguy6n Hfru Hmg tUlr 100,00%

STT Thhnh vi6n HEQT Thi lao HDQT Ghi chti

I Bd TrAn Thi€n Kim 72.000.000d

2 Bd Trucvng Ai LiSu 48.000.000d
aJ Ong Nguy6n Vin D6ng 48.000.000d

4 Bd Luu Thi LC 18.000.000d

5 Bd Tang Thi Minh TAn 18.000.000d

6 Bd San Kim Chi 30.000.000d

a
J



l 30.000.000d

Luong cho viQc ki6m nhiQm chirc danh quin ly cta thdnh vi6n HDQT:

STT Thirnh vi6n HEQT Chtic danh

qufrn ly ki6m nhiQm

T6ng luong Thu&ng

1 Bd San Kim Chi TOng gtdmd6c (TGD) 284.163.276d

2 Bd TIng Thi Minh
TAn (Lucmg, thu0ng
cho d6n 281612019)

Gi6m cl6c NhAn su 107.323.803d

cQng: 391.487.079d

- Chi phi:

Thdnh vi0n HDQT c6 quy6n dugc thanh toin chc chi phi dn, b, di lai vi chi phi
hcr,p ly kh6c khi thUc hiQn nhiQm vU dugc giao.

Do C6ng ty cdn kh6 khdn ve v6n kinh doanh, n6n c6c thdnh vi6n HEQT kh6ng

tinh chi phi v6i COng ty. C6c thenh vi6n HDQT t.u trang trhi cdc kho6n chi phi cho

hopt dQng 1i6n quan t6i ph6n c6ng viQc cira minh.

d. C6c c6ng t6c kh6c

- X6y dung kC hoach SXKD trinh DHECD;

- TriQu tQp EHDCE thuong ni6n ndm 2019;

- Theo d6i vd nimbiltqu6 trinh cliAu hdnh SXKD th6ng qua viQc tham dU cuQc

hgp cira BDH, c6c cuQc hqp giao ban c6ng t6c dinh kj'.

3. T6ng tr6t cdc cuQc hgp vh cic quy6t dinh cfra HDQT

STT Phi0n hgp ngdry NQi dung qrry6t ilinh tluqc thdng qua

1 ry0U20r9 Th6ng qua viQc ky hqp d6ng thu6c l6bao ndm 2019.

2 2210U2019 - Quy6t dfnh muc lu<rng, php c6p ctra BDH;

- Th6ng qua luong, phu cdp cta c6c chtrc danh do

TGD qu6n ly.

aJ 0sl3l20t9 Th6ng qua Quy cn€ fai chinh.

4 tU3l2019 E6 nghi S0 KH&DT TP.HCM gia hpn thoi gian hep

DHECD thucrng ni6n n5m 2019.

4
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5 2s13l20t9 Chdp thupn bd Ting Thi Minh Tdn rut ti6n tu' sO ti6n
dang cho COng ty vay.

6 271312019 Chdp thuQn ky phu luc hqrp il6ng thu0 dOt v6i dcrn gi6

m6i gita Cdng ty vdi UBND TP.HCM.

7 30t3t2019 - PhC duyQt B5o c6o tdi chinh ndm 2018 dA dugc
ki6m todn;
- Th6ng qua viQc miSn nhiQm Gi6m c16c chi nh6nh.

8 24t412019 - H9 sO niQu qui cdng viEc (HQCV) cira BDH;

- Th6ng qua hQ sO UqCV ctacirc chirc danh do TGD
quin lf;
- Th6ng qua viQc b6 nhiQm lpi, lucrng, phu cAp ctra

Trucrng ban Thanh tra Phap che.

9 07lsl20r9 - Chep thupn bd Trinh Thi Thanh Tlry, ng,uoi co li6n
quan cta bd Tdng Thi Minh Tdn, r6t ti6n tu s6 tiOn dang
cho Cdng ty vay;

- Th6ng qua Quy ch6 C6ng bO th6ng tin;

- Th6ng qua Quy cn6 fm dua khen thucrng.

10 t7ls12019 Trieu tQp hqp DHDCD thucmg ni6n n[m 2019

11 24lsl20t9 ChAp thupn bd Tdng Thi Minh TAn rut ti€n tu sO ti0n
dang cho COng ty vay.

T2 3Usl20r9 Ba LC M! Dung nQp th0m ti0n d0 ddm b6o nq phii
thu qu6 hpn.

l3 031612019 Thanh ly xe 6 t0

t4 131612019 - NOi dung dp ki0n cua cuQc hqp DHDCD thuong
ni6n n[m 2019;

- Th6ng qua tdi liQu hpp DHDCD thucrng ni6n ndm

20t9.

15 t8l6l20t9 - Th6ng qua viQc thanh ly hqp d6ng thuO kho gifra
COng ty vcri C6ng ty Kho bai TP.HCM.

t6 2U612019 Th6ng qua h6 so k! thudt thi c6ng du 6n nhd hdng

.ll
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khSch s4n tpi Binh Chii5u, Thir Eric, TP.HCM.

t7 061112019 Th6ng qua ktit qui thAm fiabbn vE thi c6ng vd bing
t6ng dg to6n c6ng trinh nhd hdng khdch spn tpi Binh
Chi6u, Thu Dric, TP.HCM vd b6o c6o t6ng hqp vC sg

phu hqp cua h6 so thi6t k6.

18 2st712019 Th6ng qua viQc bO nhiQm, lucrng, php c6p ctra Gi6m
ddc chi nh6nh.

19 12l8l20t9 Th6ng qua hQ sO lucrng HQCV Q.212019 ctra Gi6m
d6c chi nh6nh.

20 26t8t20t9 - Th6ng qua viQc thUc hiQn 6p cgc c6ng trinh nhi
hdng kh6ch spn tpi Binh TriQu, Thtr Dirc, TP.HCM;

- Chgn nhd thAu thlrc hiQn 6p cpc c6ng trinh nhd hdng
khdch spn t4i Binh TriQu, Thtr Dirc, TP.HCM.

2t 28t812019 Cho thu0 vd lpa chgn
Kh6ch spn Kj,DOng.

OOi tac thuO t phAn tdi sdn tpi

22 131912019 - Giei thCI chi nh6nh Trung tdm Dich vq Thuon g m?i,
bd Le M! Dung kh6ng ldm Gi6m d0c chi nh6nh ndy tu
0Ut0l20r9;

- Htry bo viQc chgn eOi tac thu6 1 phAn tii s6n tpi
Kh6ch spn Ki,DOng;

- Gi6 vd thoi hpn cho thu6 1 phAn tdi sin tai Kh6ch
spn Ki,E6ng.

2U912019 Th6ng qua tli6u chinh bin vE k€t c6u phAn cec dU 6n nhi
hdng kh6ch spn t4i Binh TriQu, Thtr Ettc, TP.HCM.

24 291r0120t9 - Th6ng qua mi6n nhiQm Trucrng phong NghiQp vu
Kinh doanh, Gi6m cl6c chi nh6nh.

- Th6ng qua hQ sO HqCV Q.312019 cia Gi6m tl6c
chi nh6nh;

- Th6ng qua hsp d6ng thu€ tl6t gita C6ng ty vdi
UBND Ninh Thufln;

- Ch6p thufln giao dich C6ng ty vay ti6n Gi6m t16c

chi nh5nh.

25 2UrU2019 - MiSn nhiQm Gi6m d6c Nhdn sg;

6
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- Th6ng qua viQc b6 nhi6m Truong phong NghiQp vU

Kinh doanh.

26 27ltu20t9 - Th6ng qua b6 nhiQm, lucrng, php c6p Gi6m dOc chi
nh6nh;

- Th6ng qua mi6n nhiQm Trucrng phdng Quin ly Xdy
dUng vd Tdi sin;

- Thdng qua b6 nhiQm, lucrng, php c6p Truong phdng
Nhdn sg.

27 301\2120t9 - Hq sO UqCV cria BDH;
- Th6ng qua hQ sO UqCV cira mQt sO chric danh do

TGD quin ly;
- Thdng qua mi6n nhiQm Gi6m d6c chi nh6nh;

- Th6ng qua b6 nhiQm, luong, phu c6p Trucrng phdng

Qu6n $ X:ey dUttg vd Tdi sin;
- Th6ng qua luong, phU c6'p cria Truong phong

NghiQp vu Kinh doanh ki6m Gi6m d5c chi nh6nh;

- Th6ng qua h6 so thitSt kC, thuy6t minh thiet kc ky
thuflt, dy to6n thitlt kC, ktSt qui thAm trabtm vE thi cOng
vd t6ng du to6n cira hqng mqc 9 tAng thuQc dU 6n tpi P.

Uiqp Binh Ch6nh, Thir Dirc, TP.HCM.

9'
1'
*

4. Ho4t tlQng gi6m sft cria HDQT e6i vrif TGD vir cdc c6n bQ quin If kh6c
TGD vd BDH tld chri dQng, di6u hdnh linh hopt hopt ilQng SXKD vd n5 luc thgc

hiQn nhigm vu vd chi ti6u mi DHDCE dd th6ng qua, vugt qua kho khin d0 cO glne
dat DT vd LN" C6c chir truong cua HDQT dugc c6n b0 quin ly trilnkhai kip thcri.

PHAN III. PHUONG HUOlqG HoAT DoNG vA KE HoACH TRoNG
THOI GIAN TOI

Kinh doanh thu<rng mpi dd c6 quytit dfnh gi6i th0 tt thang 1012019. Vi vpy viQc
tpp trung ilAy mpnh kinh doanh b cdc ming con lpi dac biQt ld tflp trung pltdt tri6n
cdc co scr kinh doanh luu tru vd ddy mpnh cho thud tdi s6n tr6n d0t ld 2 mbng chtt
lpc d0 tpo d6ng lyc ph6t tritin b€n vfrng trong tucrng lai.

Kinh doanh nhd hdng 5n u6ng ti6p fuc duy tri 6n dinh tr6n co so thuong xuy0n
duy tu sua chta co s0 vlt chltt kh6ng i16 xudng cdp, dtry irng y6u cAu ctra kh6ch
hing.

Kinh do.anh dich vp vQnthi sE cit gidm quy mO theo hu6ng gidmnhdn sg, gi6m
c6ng ng vii t6l ttri6u vi trong tuong lai ntiu kh6ng dem lpi hiQu qui kinh t6 cio sE

dring hopt tlQng vi chuyrSn qua cho thu6 tdi sin tpi Xi nghiQp.

Hopt tlQng.kinh doanh massage sE drmg kinh doanh tr.uc ti6p, chuytin hucrng qua
tim d6i t6c tiOm ndng thu6 lpi tdi sin dC kinh doanh dtng dich v.u massage tai cdc td

7



kinh doanh cfi c[ra c6ng ty.

Trong ndm2020, HDQT dO nghi c6c mric chi ti6u k6 hopch nhu sau:

stt Chi ti0u KC ho4ch Ghi chri

1 DT 36.128.4A5.900d

2 LN truoc thu6 -t.979.000.000d
1J LN sau thu6 -1.979.000.000d

Thay mpt HDQT, t6i trAn trgng giti loi cdm crn toi cdc quy vi CE da ung hQ

HDQI trong n5m qua. Chirng t6i sE ti6p t.uc n6 lUc htit minh vi sg ph6t tri6n "16u

ddi - b€n virng - thinh vuong" ctra COng ty.

Thay mat HDQT, tOi xin chirc chc quy vi CE sirc kh6e vd thdnh c6ng.

rM. HQr DoNG QUAN rnl

TrAn Thi6n Kim

c6tto

sAl c
H6

B
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coxc rv c6 puAN sAI GoN noa xa
275CPhqmNgfl L6o, Q.1, TP. HO Chi Minh
MSDN: 4013003015 do S& KH&DT TP.HCM c6p ngdy O4IOI/2005
Website: http://www. saigonhoaxa.com.vu

TP. HA Chi Minh, ngdy 18 thdng 6 ndm 2020

nAo cAO CUA BAN TTElvr SOAT
T4,r DAr HQr BoNC CO EoNG THUoNG NItN XAVI 2020

- Cdn c* Luqt Doanh nghiQp s6 OA/Z0lUgf-n3;

- Cdn cilr Ludt chrhng khodn, Ludt saa aAi nA sung mQt sii aiiu LuQt chthng khodn;

- Cdn c{r Diiu l€ CdnS ty CO phdn Sdi Gdn Hda xa.

1. HOAT DQNG, THU LAO Ct.q. BAN KIf,M SOAT

1.1 HoSt tlQng cta Ban ki6m soit

Ban kitim so6t (BKS) C6ng ty g6m ba thinh vi6n:

Ong Mai Hiru DuSn [ruong ban)

Ong TrAn An Li6n (Thdnh vi6n)

Ong T6 Vdn Gi6p (Thdnh vi6n)

Trong ndm2}I9,BKS dA thpc hiQn c6ng viQc theo nhiQm W vd quy6n hpn dd dugc Luflt
Doanh nghiQp vd Ei6u lQ C6ng ty quy dinh. C6c c6ng viQc:

- Tham gia todn bQ cuQc hgp cria HQi tl6ng quin tri (HEQT), Ban di6u hdnh (BDH);
--.:,- Ki6m tra tinh chinh'x6c, trung thy., hqp ph6p, hqp ly trong viQc lflp B6o cito tiri
chinh dinh ky, xem x6t 86o c6o ki6m to6n cria C6ng ty;

- Gi6m sdt vi6c thqc thi nghiquy6t Dpi hQi ddng cO tl6ng (DHECD);

- Kiiim tra, gi6ms6t viQc thpc thi nghi quyiSt, quy6t dinh ctra HEQT, BDH C6ng ty.

Cfc cuQc hgp cira BKS:

STT Ngnv NQi dung K6t qufr

1 02t07/20t9
ra mdt thdnh c6c vi6n ban

,,l
sodt moi vd b6u vl tri truo'ng

Hgp
ki6m
ban

Cdc thdnh vi6n BKS dd
tha.m d1r dAy du vd th6ng
nhit nOi dung.

2 2Uru20t 9

KC hopch ki6m tra tinh hinh kinh
doanh, tdi chinh, kti toSn c6c chi
nh6nh tryc thuQc C6ng ty 9 thdng
dAu n[m 2019;

C6c thdnh vi6n BKS dd
tham dg dAy dtr vd thdng
nhdt cdc nQi dung.

3 2710512020

Thio lufln, th6ng nh6t nQi dung
86o c6o cira BKS tAi EHDCD
thudng ni6n 2020; trinh EHDCE
don vi ki6m to6n BCTC nFm2020

C6c thdnh vi6n BKS dd
tham dp ,dAy dir vd
th6ng nhet c6c nQi

dung.

Trangl13
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1.2 Luong vi tht lao cta Ban ki6m soit

- Luong chuyCn tr6ch BKS ndm2019: 197.876.824 d6ng, trong d6: tu thring 1 d6n thdng
6: 77.067.733 d6ng, tu thSng 7 d6n thing 12: 120.909.091 d6ng

- Tht lao BKS ndm 2019: 72.000.000 ddng, trong. d6: tu thSng 1 d6n thtng 6:
24.000.000 d6ng, tu th6ng 7 d}nth6ng 12: 48.000.000 d6ng

2. rhur HiNH HoAT DqNG vA TAr cHiNH ctra c6uc rv
2.1 Tinh hinh hopt tlQng cfla COng ty

- Ndm 2019, C6ng ty c6 mQt sO trl6n chuyiSn trong hopt dQng kinh doanh: MAng kinh
doanh thu6c h ffng mang 14i doanh thu 16n cho C6ng ty (trong cic ndmt& 2018 tr<v vd

!'
tru6c) bi cat glim mpnh do gidy ph6p kinh doanh o ming thudc 16 cta C6ng ty di kh6ng
con hiQu lgc blt tu ngdy 1010512019 vd chi nh6nh Trung tAm Dich vr,r Thuong mli dfl c6

agVtit dinh giAl th6 f& ngdy 01/1012019; Verg kinh doanh vfn t6i mi chir y6u h vfln tAi

bing duong s8t trong n[m ctng gAp nhiAu kh6 kh[n do 6p lgc c4nh tranh vd trong ndm
ngdnh duong sit g6p nhi6u su ci5 tdu hdng inh hucrng d6n viQc vfln chuy6n hdng cria
CQ"e ty; Ming kinh doanh dtch ru luu,trfi chi d git mfc 6n <tfnhnhrmg vC mu ddi chua
th6 tdng truong dugc do cs,sd v|nchdt xur5ng cAp chua dugc dAu tu duy tu stra chta
dirng mitc; M6ng cho thu6 bdt dQng duy tri dugc mric tdng trucrng.

2.2 Tinh hinh thi chinh cfia C0ng ty

BKS de xem x6t B6o c6o tdi chinh ndm2019 cta COng ty vd xem x6t 86o c6o kiiSm toan
do c6ng ty TNHH Ki6m to6n vd Tu vAn A&C ki6m to6n. BKS th5ng ntr6t sO liQu 86o
c6o tdi chinh ndm2019 cria COng ty dd dugc kitim to6n.

alKGt qufr kinh doanh nim 2019:

Chi ti6u
K6 ho4ch 2019

(tI6ng)
Thyc hiQn 2018 Thgc hiQn 2019

Thgc hiQn
2019t k5

ho4ch 2019
(%)

Thr;c hiQn

2019/ thtt'c
hiQn 2018

(%)

Doanh thu 64.000.000.000 201.822.660,537 4',7.873.620,620 74,80 )7 7)

Lgi nhufln tru6c thu6 700.000.000 t.964.881.847 695.957 .627 99,42 35,42

Lqi nhu0n sau thu6 560.000.000 1.487.530.274 482.642.787 86,19 32,45

Doanh thu todn C6ng ty ndm 2019 giilm mAnh so vdi ndm 2018 vi kh6ng d4t duqc k6
ho4ch d6 ra. CU thti doanh thu todn C6ng ty ndm 2019 b1ng74,80yo so v6i k6 hopch vi
bing23,72% so v6i thqc hiQn ndm 2018. Doanh thu cria m$t s6 ldnh vpc spt gi6m mAnh
ld doanh thu b6n hdng thu6c 16 bing 2,45yo, dich vu massage birg 67,77Yo, dich W van
tni bing 72,66yo so v6i n[m 2018. MQt s5 Hnh vyc kh6c c6 sg tlng truong hoflc duy tri
tuonq ducmg: Doanh thu cho thu6 bAt dQng sin bing 134,72o/o, doarrh thu dich r,u kh6ch
spn bdng 99;66% (mric tuong tluong) so vdi 2018.

b/ MOt s6 chi sii tei chfnh

C6c chi s6 NIm 2018 Nnm 2019

KhA ning thanh toSn hiQn hdnh (an) 4,1 8 ) 5

Vdng quay hdng t6n kho (vdng) 59 t43

Ty su6t srnh loi tr6n t6ng tdi sdn (%) 1,32 0,71

Tli su6t sinh loi tr6n v6n co phAn (gi6 tri s6 s6ch) (%) 5,1 1 r,62

Trang2/3
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Nhin chung c6c chi sO tai chinh: Chi s6 thanh to6n hiQn henh, vong quay hdng t6n ktro

ndm 2019 d6u tdt hon so v6i ndm 2018. Tuy nhi6n c6c chi ti6u vC tj' su6t sinh lqi d0u

gidm. Doanh thu sut gi6m m4nh trong khi mQt s6 chi phi cO ainl v6n phii chi dd duy tri
ho4t dQng cta C6ng ty dd ldm cho lgi nhufn cira COng ty suy girim. Nguy6n nhAn li ndm

2019, giAy ph6p kinh doanh o ming thuSc 16 cta Cdng ty dd kh6ng cdn hiQu lpc Uat tu

ngdy 10/05l2}lg n6n kh6ng con cdn nhi6u vi5n luu dQng nhu trudc, vi vfly c6c khodn vay

phuc vu v6n luu dQng d5 dugc C6ng ty tdt to6n vd hAu nhu trong ndm 2019 C6ng ty
khdng c6 t6n kho mflt hdng ndy.

3. rnr euA crAM sAr vdr rHANH rrlf;,N Hgr DONG QUAN TRI, BAN EIEU

nANn

HDQT COng ty dd t6 chric c6c cuQc hgp thuong kj,vd dQt xuAt dring theo quy dinh cira

Di6u lQ C6ng ty vd quy dinh cta Luflt Doanh nghiQp.

HDQT C6ng ty dd tri6n khai, thgc hiQn c6c nghf quy6t DHDCD. HEQT d6 ban hrinh c6c
quytit dinh 1i6n quan tltin c6ng t6c sd.n xu6t kinh doanh, quin lj'nhdn su.

HDQT dd thgc hiQn tdt vai trd chi clpo, gi6m s6t vd kip thdi h6 trq BDH trong viQc didu
hdnh ho4t dQng sdn xu6t kinh doanh cria C6ng ty.

BDH Cdng ty d5 tri6n khai thgc hiQn c6c quytit dinh cria HEQT kip thoi.

4. pHOr Hqp HO4,T DQNG GruA BAN KrtM SOAr Vor HQr DONG QUAN rRI,
r6Nc GIAM o6c

Llch trinh kitim tra ilugc BKS gtri d6n BDH, phq tr6ch c6c chi nh6nh OC tign sip xtip
trong c6ng vipc. Kiit thric kitim tra bi6n bin ldm viQc clugc BKS gui dtin BDH C6ng ty,
Dcrn vi dugc kiiSm tra, n6u rd nhtng g6p y cria BKS.

BKS tham gia mQt s6 cuQc hgp thucrng kj,, dQt xuSt cria BDH, HDQT AC qp thoi nim
,,!,, -b[t dugc vigc chuydn khai c6c kO hoach vd tinh tinh hopt dQng cira C6ng ty.

Thenh vi6n BKS dd nhpn duqc dAy du c6c nghi quytit, quy6t dinh cira HDQT, BDH; c6c
tii liQu vO tintr hinh ho4t dQng, tdi chinh cira C6ng ty.

TrCn ddy ld nQi dung b6o c6o cua BKS tru6c Epi hQi.

Kinh chirc dai hQi thenh c6ng t6t dqp!

TM. BAN KIEM SOAT
Tru&ng BKS

Noi nhhn:
- HDQT
- BKS
- CO dOng

- Luu.

Trang3l3
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cONG TY cO PHAN sAr c0u noa x.t
Z75CPhqmNgfi L6o, Q.1, TP, gd Cni nainl
MSDN: 0300481625 do So KH&ET TP.HCM c6p ngdy O4lOllZ005

Website : http ://www. sai gonhoaxa.com.vn

TP. Hd Chi Mtnh, ngdy l8 thdng 6 ndm 2020

ro rniNH s0 I
V/v sfra AOt Btiu lQ cfia COng ty CO philn Sdi Gbn Hdu xu

K{nh grh:EgIHOI DONG CO DOXC CoNC TY CO PHAN SAI GON HOA XA

- Cdn c{r Ludt Doanh nghiQp ta OA/ZO\4/8H13 daqc Qu6c hQt th6ng quq-

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

- cdn c{r Didu t€ hi€n hdnh cila c6ng ty c6 phdn sdt Gdn H6a xa (C6ng

rv);

- Cdn ca Nghi dinh sd 71/2017/ND-CP ngdy 06/6/2017 cila Chinh phil
hadng ddn vi qudn tr! cdng ty dp dwng cho cdc c6ng ty dqt chilng;

- Cdn cdr vdo Th6ng w sd 95/2017/TT-BTC ngdy 22/9/2017 cila B0 Tdi

ch{nh hwdng ddn m\t tii dtiu cila Nghi dinh 7L/2017/NE-CP ngdy 06/6/2017

cila Ch{nh phfi hwdng dd, vi qudn tri c6ng ty dp dwng cho cdc c6ng ty dqi

chilng;

- Cdn cw vdo tinh hinh thttc td cila hogt d/ng sdn xudt kinh doanh cila

Cdng ty,

Di€u le hign henh cira C6ng ty dugc xdy dpg cdn cir theo theo Lu0t Doanh

nghiQp s6 AO\OO5IQHI1 ngay 2911112005, hiQn nay dd net nieu lpc vd dugc

thay th6 bing.Luat Doanh nghiQp sA AAtZOt4iQHl3 ngdy 26lIll20l4._Vi!c tifn
tlrc du.y tri Di0u lQ COng ty theo quy dinh ciaLuQt Doanh nghiQp 2A05 ddn d6n

mQt s6 bdt cfp sau:

- EOi v6i hoat dOng nQi bQ, Ei6u lQ duo. c xem ld khung phiry lf .dieu
chinh hopt dQng cta doanh nghiQp, tuy nhi€n, mQt s6 nQi dung trong Di6u le

chua dugc cflp nhQt, trdi voi quy dinh tai Luflt Doanh nghiQp ndm 2014, do d6,

gdy l,h6 kh6n trong viQc vQn dUng vio hopt dQng qu6n tri doanh nghiCp ho{c
mat them thoi gian d6n chi€u, tham khio'quy dinh;

- Mat s6 nOi dung dugc x6y dpg khi cong ty con ld doanh nghiQp co

v0n Nhd nudc, nay ddkh6ng con phu hqp v6i thUc t6 hiQn tr4ng c6ng ty.

Theo quy dinh khoin 2 Di€u 115 LuQt Doanh -nghiqp ndm2Al4 quy dinh c6

d6ng cO ngrr-ia W: "2. Tudn thil Eiiu l€ vd quy chd quan ly nQi b6 cila c6ng ty".



Tuy nhi€n, v6i thgc trpng tr6n sE kh6 khin cho cA cO d6ng vd C6ng ty trong
viQc tudn thtr vd vQn dpng DiAu lQ.

Nim 2016, C6ng ty dd thpc hiQn ddng k1i C6ng W d1i chirng vi cl6ng kj'
giao dich tr6n sAn UPCoM. Ngdy 2210912017 B0 Tdi chinh ban hdnh Th6ng tu
sO SSIZO|TITT-BTC hu6ng d6n mOt s6 eieu cua Nghi dlnh 7ll2}I7lND-CP
ngdy 0610612017, trong d6 c6ng ty d4i chirng tham chi6u DiAu lQ m6u tai Phu
luc s6 01 Th6ng tu s6 gslz}I7lTT-BTC de x6y dpg EiAu lQ C6ng ty, dim bio
phu hqp vdi quy dinh cua Luflt Doanh nghiQp, Luflt Chimg kho5n vd Nghi dinh
sO t ttZOtTAiE-CP ngdy 61612017 .

HQi d6ng qudn fr dd tham chi6u DiAu lQ m6u ban hdnh theo Th6ng tu sO

gSlz}I7lTT-BTC ngey 221912017 ctaBQ Tei chinh dC xAy dwg 10n b6n ds thf,o
Ei0u lQ m6i (Dinh kdm DU th6o todn vdn Ei6u 1e). HOi d6ng qu6n tri cfing d5
Iap bhng so s6nh gifia Ei6u l-0 hiQn hdnh, DU th6o Ei0u l0 vd DiAu lQ m6u dC c6

ddng ti€n so s6nh.

HQi d6ng quin trf C6ng ty kinh trinh Dai hQi d6ng cO d6ng xem x6t viQc

sria tl6i Ei6u lQ Cdng ty nhu sau:
\1

Th6ng qua viQc sua d6i Di6u lQ COng ty theo b6n dU th6o Ei6u lQ m6i dinh
kdm To trinh ndy (tham chi6u DiAu lQ m6u Th6ng fi 9512017/TT-BTC).

Kinh trinh DHDCD xem x6t thdng qua.

Trdn trgng.

rM. HQr BoXC QUAN rRI
Noi nhQn:

-,^. -:.- rtql dong quan tq;
- Ban kii5m so6t;
- uo oong;
- Luu: Vdn phdng HEQT.

HDQT

Kim

c6ruo rv

I cdn
A
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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 18 tháng 6 năm 2020. 

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 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.  

(Đính kèm Tờ trình số 1 của HĐQT ngày 18/6/2020 
về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa) 
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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 
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; 
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- 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; 
- 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. 
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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. 
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 
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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.  

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. 
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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. 

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 
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nợ (bao gồm cả nghĩa vụ nợ đối với Nhà nước, thuế, phí) và thanh toán cho các cổ đông 
nắm giữ các loại cổ phần khác của Công ty theo quy định của pháp luật; 

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. 
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 
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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; 

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; 
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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; 
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 
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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 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. 
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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. 
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 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; 
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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 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 
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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. 

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. 
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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.  

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 
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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; 
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; 
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.  
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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; 

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 
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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.  

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). 
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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. 

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; 
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- 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. 
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; 
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; 
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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: 
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; 
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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. 

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 
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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 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; 
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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.  

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;  
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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. 

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; 
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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; 
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.  

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: 



27 
 

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; 
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; 
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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 ; 
- 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 
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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; 
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; 
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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; 
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.   
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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.  

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 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. 
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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 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 



34 
 

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. 

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.  
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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 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. 
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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. 
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 18 tháng 6 năm 2020 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 ./.



cONc rv cO pnAN sAr cox u6a. xa
Z75CPh4mNgfl Ldo, Q.1, TP. HO Ctri Ulntr
MSDN: 0300481625 do Sd KH&ET TP.HCM c6p ngdy O4loll2005

Website : http ://www. saigonhoaxa.com.vn

TP.H6 Ch{ Minh, ngdy 18 thdng 6 ndm 2020

TO TRINH 56 2

Y/v thilng quu kiit qud kinh doanh ndm 2019

Kinh sli:DgtuQr poN"c Co Eoi.rc CoNG TY CO PHAN SAI GON HoA XA

- Cdn ctir Lust Doanh nghiQp tri OS/ZO\4/QH\3 daq'c Qutic hQi th6ng qua

ngdy 26/11/2014;

- Cdn ca Diiu te cila C6ng ty Cd phdn Sdi Gdn Hda xa,

H6i d6ne qudn trf C6ng ry dA nghf Dpi hQi d6ng cO d0ng th6ng qua k6t qud kinh

doanh ndm2079 theo c6c chi ti6u nhu sau:

- Doanh thu: 41.873.620.620 d6ng

- Lqi nhufln tru6c thu6: 695.957.627 ddng

- Lqi nhuQn sau thu6: 482.642.787 d6ng

Kinh trinh Dai hQi d6ng cO d6ng xem x6t th6ng qua.

Tran trsng' 
TM. HgI Boxc euAN TRI

Noi nhSn:
--^, -).- H9r dong quan trl;

- Ban ki6m so6t;
^,1 -^- uo dong;

- Luu: V6n phdng HEQT

tlch HDQT

Kim

sAl
AXA

P



coxc ry cO rnAx sAr cox n0a xa
275CPhvmNgfi Ldo, Q.1, TP. H6 Chi Minh
MSDN: 030048162s do Sd KH&DT TP.HCM c6p ngdy O4|OI\2OO5
Website : http ://www. sai gonhoaxa. com.vn

TP.H6 Chi Minh, ngdy 1B thdng 6 ndm 2020

TO TRII\H 56 3
V/v thilng qua k€ hogch ndm 2020

Kinh g*i:rgruQr oONG cO ooNc c0Nc Ty c0 rHAN sAr GoN HoA xA

- Cdn c{r Luqt Doanh nghiQp tA OA/ZOI4/QHL3 duqc Quiic hQi th6ng qua
ngdy 26/I I/2014;

- Cdn c* Eiiu l€ cila C6ng ty Cd phAn Sdi Gdn H6a xa,

HQi dOng quin tri COng ty dC nghi Epi hQi ddng cO d6ng th6ng qua k6
hopch ndm2020 nhu sau:

- Doanh thu:

- Lqi nhufln tru6c thutS:

- Lqi nhuOn sau thu6:

Kinh trinh Eai hQi d6ng c6 d6ng xem x6t th6ng qua.

Tr0n trgng.
TM. HQr BoNC qUAX rn1

Nai nhfin:
- HQi ddng qudn trf;
- Ban ki6m so6t;

^A -^- uo dong;
- Luu: Vdn phong HEQT

ch HDQT

Thi0n l(im

36.128.405.900 d6ng

-1.g7g.000.000 d6ng

-1.979.000.000 d6ng

o6He
cd

N
A



coxc ry cO pnAx sAr cox HoA xA
Z75CPhqmNgff L6o, Q.1, TP. gd Ctri Uintr
MSDN: 030048162s do So I(H&DT TP.HCM c6p ngdy O4lOIlzO}s
Website : http ://www. sai gonhoaxa, com.vn

TP.HA Chi Minh, ngdy 1B thdng 6 ndm 2020

ro rninH s6 4
V/v thilng qua Bdo cdo hogt it\ns cfia HQi eting qudn tr! vd TOng gidm itiic

Kinh stri: EAI HOI odxc c0 poNG cONG Ty cO pHAN sAr GoN HoA xA

- Cdn crt Luqt Doanh nghiQp sii OA/ZOI4/QH| 3 dap'c QuiSc h6i th6ng qua
ngdy 26/1 1/2014;

- Cdn ca Nghi dinh sii 71/2017/NE-CP ngdy 06/6/2017 ctia Chinh phil
hadng ddn vi qudn tri c6ng ty dp d.wng cho cdc iAig ry dqi chting;

- Cdn crh Eiiu tQ cila C6ng ty Cd phAn Sdi Gdn Hda xa,

HQi d6ng qu6n tri 96ng ty dC nghi DBi hQi dong co dong th6ng qua 86o cdo
hopt dQng cria HQi d6ng qudn tri vd TOng giim doc (da A"q. trinh bdy tai Dai
hoi).

Kfnh trinh Dai hQi d6ng c6 rl6ng xem x6t th6ng qua.

Trin trgng.
TM. HQr DoNG QUAX rnl

Nai nhQn:
- HQi d6ng qu6n ki;
- Ban ki6m so6t;
- C6 ddng;
- Luu: Vin phdng HEQT

chfi tich HDQT

Kim

sAt cON
A



c0xc rv cO puAx sAr cOx n6e xa
275CPhamNgff Lio, Q,1, TP. Hd Chi Minh
MSDN: 0300481625 do Sd KH&DT TP.HCM cip ngity 04l}ll20}5
Website : http://www. saigonhoaxa.com.vn

TP.H6 Chi Minh, ngdy I8 thdng 6 ndm 2020

rO rnixH sO s
V/v thhng qua Btto ctto hogt ct\o7 criu Bun kidm sodt

Kinh gtri:DgrHQI pONc c6 poxc cONG Ty cO rHAN sAI GoN HoA xA

- Cdn c{r Luqt Doanh nghiQp tii OA|ZO|4/QH|3 daqc Quiic hQi th6ng qua
ngdy 26/11/2014;

- Cd! cdr l,{gh! dinh sii tii f I/ZO|7/NE-CP nsdy 06/6/2017 cfia Chinh phil
hadng ddn vO qudn tri c6ng ty dp d4ng cho cdc c6ng ty dq.i chilng;

- Cdn c{r Eiiu lQ cila C6ng ty C6 phAn Sdi Gdn Hda xa,

HQi d0ng quin tri C6ng ty de nghf Dai hQi dOng cO d6ng th6ng qua B6o c6o
hopt dQng cta Ban kii5m so6t (dd dugc trinh bdy tpi Dai hQi).

Kinh trinh Eai hQi d6ng cO d6rg xem x6t th6ng qua.

Tr6n trsng' 
TM. Her B6Nc euAN TRI

u tich HEQT

Thi6n Kim

Noi nhAn:
- H$i d6ng quin tri;
- Ban ki6m so6t;

^a -^- uo oong;
- Luu: Vdn phdng HEQT I CON

C6NG

6a



cONc ry co puAx sAr cox HoA xA
Z75CPh1mNgfi Ldo, e.l, Tp. gd Cti frlintr
MSDN: 0300481625 do So KH&DT TP.HCM c6p ngiy O41OI1Z}OS
Website : http ://www. saigonhoaxa. com.vn

TP.HO Chi Minh, ngdy t8 thdng 6 ndm 2020

ro rnixH s0 6
v/v thbng qua Bdo cdo tdi chinh ndm 2019 dd ttwqc kihm todn

KiNh g*i: EAI HOI P6XC CO PONG CONG TY C6 PHAN SAI GON HOA XA

- cdn ca LuQt Doanh nghiQp t6 oatzot4/OHl3 daqc eu6c hQi th6ng qua
ngdy 26/1 1/2014;

- Cdn crt Diiu 16 cilo C6ng ty C6 phAn Sdi Gdn Hda xa,

HQi dong quan trf COng ty q6 nghi Dai hQi dOng c6 dong th6ng qua 86o c6o
tdi chinh ndm 2019 cl6 tlugc ki6m to6n bcri C6ng ty fNHff fi6* toan va Tu v6n
A&C.

Kinh trinh Dai hQi d6ng cO d6ng xem x6t th6ng qua.

Trdn trong' 
TM. HeI Boxc euAN TRI

Noi nhSn:
- HQi d6ng quin tri;
- Ban ki6m so6t;
- Co d6ng;
- Luu: Vdn phdng HDQT

tich HDQT

Thi6n Kim

CONG TY

sAr GON
AXA



c0xc rv cO pgAnq sAr cou HOa xa
275C Phpm Ngfl L6o, Q.1, TP. UO Cfri Minh
MSDN: 4013003015 do So KH&ET TP.HCM cdp ngity O4l0ll20\5
Website: http ://www. saigonhoaxa.com.vn

TP.Hi Chi Minh,ngdy IB thdng 6 ndm 2020

ro rniNH so 7
V/v phfln ptr6i lqi nhu$n nIm 20t9

K{nh gr)ri:D$Tnor poxc co E0NG coNG TY co PHAN SAI GON HOA XA

- Cdn ca Ludt Doanh nghiQp daqc Quiic hQi naoc CHXHCNVN th6ng qua
ngdy 26/11/2014;

- Cdn ca LuQt ThuO thu nhQp doanh nghiQp hi€n hdnh;

- Cdn ctir Diiu l,€ ct)a C6ng ty Cd ph'An Sdi Gdn Hda xa;
- Cdn cw Bdo cdo tdi chinh ndm 2019 do C6ng ty Cd phAn Sdi Gdn H6a xa

(C6ng U) t,ip vd daqc hi€m todn bdi C6ng ty TNHH Ki€m todn vd Ta vdn A&C,

HQi d6ng quin tri COng ty d0 nghi viQc phdn ptrOi tqi nhufln (LN) ndm 2019
nhu sau:

Don tfnh

Do tinh hinh vC ,6n kinh doanh, dAu tu kh6 khbn, n€n phdn dU dinh d0 chia
cO tuc sE duo. c dC lai vd dua vdo Qu! dAu tu ph6t tri€n.

Qu! khen thudng, Qu! phirc loi duoc giao cho HQi d6ng.qu6n tri quy0t dinh
vd chi dpo viQc sri dpng theo dirng quy dinh cta phfry lupt cI€ chi cho c6c khoin
khen thu&ng, phirc lqi.

C6cmpc phdn ph6i fiAndd lim trdn s6, sO ti6n 16 dugc dua vdo Qu! dAu tu
phrit tri6n.

Kinh hinh Dai hQi ddng cO d6ng xem x6t th6ng qua.

Trdn trgng.
TM. HQI DONG QUAN TRI

Noi nhAn:,-^. -;.- r19l dong quan t4;
- Ban ki6m so6t;
- uo dong;
- Luu: V[n phdng HDQT

tich HDQT

482.642.787LN sau thu6 n6m 2019:

LN ndy daqc phdn phAi nhu sau;

- QuI dAu tu ph6t tri6n: (tuong duong 86% LN thgc tO): 41s.012.797

67 .569.990- Qu} khen thuong (tuong duong 14% LN thuc tti):

- QuI phirc lqi (tucmg ducrng 0% LN thUc tC): 0

SA IGO
6AXA

hi6n Kim



c0xc ry cO pnAx sAr GoN s6e xa
275CPhamNgfi L6o, Q.1, TP. UO Ct i Uint
MSDN: 0300481625 do So KH&DT TP.HCM c6p ngdy 04/01/2005
Website: http ://www,saigonhoaxa.com.vn

fP.Hd Ch{ Minh,ngdy 1B thdng 6 ndm 2020

ro rnixH so 8

V/v phwong dn lwong, thil tao HQi iling qudn tr! vd Ban ki6m sodt

Kinh gtri:DgruQt oONG C0 oOxc cONc ry Co rHAN SAr coN HoA xA

- Cdn cu LuQt Doanh nghiQp td OA/ZO|4/QH|3 daqc Quiic hQi th6ng qua
ngdy 26/1 1/2014;

- Cdn ca Eiiu t€ cila C6ng ty C6 ph,nn Sdi Gdn Hda xa,

Hgi d6ng quin tri (HDQT) COng ry d6 nghi Dpi hQi d6ng cO d6ng
(DHECD) th6ng qua thu lao cira HDQT vd lucrng, thri lao cria Ban ki6m so6t
(BKS) nhu sau:

1. Tht Iao cfia HDQT:
a. Chtr tich HEQT: 15.000.000d/th6ng;

b. Thdnh vi€n HDQT: 5.000.000d/ngucrlthdng.
2. Lucrng vi tht lao BKS:
a. Trudng BKS:
- Lucrng chuy6n trhch: 1 9.000.00 }d.lthdng;'

- Phu c6p cho circ ngity 16 t0t: tOi ea 1,0 th6ng lucrng chuy6n trkcMndm;
- Lqi ich kh6c: Theo mirc chung cira nguoi lao dQng taiYdnphong COng ty.

b. Thdnh vi0n BKS:

- Tht lao: 4.000.000d/ngu dilthdng.
Mric thu lao ndy dugc 6p dung kC tu ktri duoc DHDCD th6ng qua cho tdi

khi co q.rytlt dfuh kh6c cria DHECD.
Kinh trinh DHECD xem x6t th6ng qua.

Trdn trgng. ^ a

TM. HQI EONG QUAN TRI
tich HDQTNoi nltpn:

- HQi d6ng quin ki;
- Ban ki6m so6t;
- Cd d6ng;
- Luu: Vdn phong HEQT sAt adN

c6t*to

n6l

Thi6n Kim



cOxc rY co rurAx sAr GoN uoe xa
275CPhqmNgfi L6o, Q.1, TP. Ud Ct i Uirt
MSDN: 0300481625 do So KH&ET TP.HCM cpp ngdy 0410t12005
Website: http://wrwv.saigonhoaxa.com.vn

fP.H6 Chi Minh, ngdy lB thdng 6 ndm 2A20

ro rniuH so 09

V/v ph| chudn chng ty ki€m todn thqc hiQn kihm todn Btio cdo tdi ch,fnh ndm 2020

Kinh g*i:DgtnOl pOxG cO EONG cOxc rY c0 PHAN sAI GoN HoA xA
Cdn c* Luqt Doanh nghtQp tii OS|ZOI4/QH|3 daqc Quiic hQi thong qua ngdst

26/11/2014;

Cdn c* Eiiu l€ hien hdnh cia C6ng ty C6 phin Sdi Gdn Hda xa (C6ng ty);

_ C3" c{r Nghi dinh sd 71/2017/ND-CP ngdy 06/6/2017 cila Chinhpht? hu6'ng
ddn v€ qudn tri c6ng ty dp dwng cho cdc c6ng ty dqi chilng,

Theo Nehi dfnh s6 7llzOl7lND-CP cua Chinh phu ngdy 05 th6ng 06 n[m
2017, Ban ki6m so6t (BKS) c6 quy0n lpa chsn vd d6 nghi Dai hQi d6ng c6 cl6ng
(DHDCD) ph6 chuAn td chtrc ki6m to6n ilQc lpp thgc hiQn ki6m to6n b6o c6o tdi
chinh (BCTC) cria Cdng ty.

BKS kinh trinh DHDCD xem x6t th6ng qua viQc ph6 chuAn cOng ty ki6m to6n
dQc lpp thUc hiQn ki6m to6n BCTC ndm 2020 ctra C6ng ty nhu sau:

1. Ti6u thric Iqa chgn c6ng ty ki6m to6n tIQc lflp:
- La cOng ty ki6m to6n cd trong danh s6ch dugc UBCKNN chAp thufln ki6rn

to6n cho c5c c6ng ty co loi ich c6ng chirng;

- Le c6ng ty ki6m todn co trinh d0 vd nhi6u kinh nghiQm;

- C6 uy tin vC ch6t lugng ki6m todn;

- Kh6ng c6 xung dQt vC lqi ich v6'i C6ng ty khi thuc hipn ki6m to6n BCTC
cta C6ng ty;

- C6 mric chi phi ki6m to6n hqp ty, phu hqrp vdi nQi dung, pham vi vd ti6n dQ

ki6m todn do COng ty y€u cAu.

2. Cdng ty ki6m toSn duqc Od xudt.
C6ng ty: C6ng Ty TNHH Ki€m Todn vd Ta vtin A&C
Eia chi: tti 2 dodng Trwdng Son, phadng 2, qugn Tdn Binh, TP. Ui Ctci Minh

Kinh trinh EHECD xem x6t th6ng qua.

Trdn trong.

Noi nhpn:
- HDQT, BKS;
- CE;
- Luu: VP HDQT

TM. BAN KTBM SOAT

Tru0ng BKS

Mai H{i'u Duf,n



(Dinh kim BiAn ban hop HDQT ngdy 05/6/2020)

coxc rY co PHAN sAr cox nol xa
27iCPhamNgff L6o, Q.1, TP. UO Ctri Uintr
MSDN: 0300481625 do Sd KH&DT TP.HCM c6p ngdy 04loll2o05
Website: http :/lwww. saigonhoaxa.com.vn

fP. Hd Chf Minh, ngdy tB thdng 6 ndm 2020

TO TRiNH SO 10

V/v phuong dn xfi'U, dili vdi chi nhdnh Trung tfrm DV & KD Dlu lfc

Kfnh gt:ri:DglnQr oONG CO pONC C0xC TY C0 PHAN SAI GON HOA xA

- Cdn ctir LuQt Doanh nghiQp sa OS/ZO\4/QHI3 duqc Qu6c hQi th6ng qua

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

- cdn c{r Eidu l€ hi€n hdnh cila c6ng ty c6 phdn sdi Gdn H6a xa (C6ng

ty);

- Cdn cdr vdo tinh hinh thUc td cila hogt d/ng sdn xuiit kinh doanh cila

C6ng ty,

Chi nh6nh Trung tdm Dich vp vd Kinh doanh Dia 6c hi-en hiru li sdn bong

d6 mini, qu6n nudc. GAn d6y, Chi cpc thu6 fhir Dirc c6 ki6m tra vd k0t lupn

C6ng ty chua su dqng dring theo mpc dich thu6 dAt, n6n tpm thcri c6c hopt dQng

kinh doanh O ddy ngring lpi.

DC sdm dua chi nh6nh vdo hopt dQng kinh doanh, c6 doanh thq gi6m gar:fl-

ni.ng chi phi vC tidn thu6 d6t, khdu hao va bio qu6n tdi s6n, HQi d6ng qudn tr1

dA nghf EHECD xem x6t cilc cilchxu ly sau dAy:

Phuong 6n l: Bd sung mpc dich sir dpng trong frqp d6.ng thu6 d?t tpi chi
nh6nh vd b6 sung ngdnh ngh6 pht hqp (do nhfrng ngdnh ngh6 md chi nh6nh cdn

c6 thi hiQn tai C6ng ty chua co d6ng kj').

- BO sung nhfrng ngdnh ngh6 d6ng ki kinh doanh sau vi mpc dich su dung

d6t tucrng img:

stt Ngdnh ngh6 ME ngdnh Ghi chir

1 Hopt dOng cta cilc co sd th6 thao 93rl

2 Dich vg phpc vU t16 u6ng s630

a
J Dich vq luu tri ngin ngay (nhd trq,

phong trg vd ciw co srv luu tr6 nghn
ngiry tucrng t.u)

55 10



- Giao cho HQi d6ng qu6n tri cpp nhAt nhtng ngdnh nghA ndy vdo EiAu 10

Cdng ty.

Phwong dn 2. Kinh doanh dring msc dich theo hqp d6ng thu6 tt6t hiQn tai.

Phwong dn 3. Trhlaid6t cho Nhd nu6c.

Kinh trinh DHDCE xem x6t th6ng qua.

Tr6n trsng' 
TM. HeI oonc euAN TRI

Nct nhfin:
- HQi d6ng quan hf;
- Ban ki6m so6t;

^ i -^- uo oong;
- Luu: Vdn phdng HDQT.

HDQT

Kim

cdrue



cOxc rY co pnAx sar cox n6a, xe
Z75CPhamNgfl L6o, Q.l, TP. ffO Cni l\4intr
MSDN: 0300481625 do Sd KH&DT TP.HCM c6p ngdy 0410112005
Website : http ://www. saigonhoaxa.com.vn

THONGBAo
V/v: Di ctrhbng ctr thdnh vihn HQi iting qufin tr!, Ki6m sofu viAn

Kinh eui: Quy c6 tl6ng COng ty Cd phAn Sii Gdn H6a xa

COng ty C6 phAn Sdi Gdn Hda xa trdn trgng th6ng b6o d6n Quf cO ct6ng

(CD) vC trO s<y cl6 ctilimgcu thdnh vi6n HQi il6ng quin tri (HEQT), Ki0m sodt

vi6n (KSV), cU th6 nhu sau:

1. HO scr tham gia dA ctr/img ctr ring vi6n tham gia HDQT bao g,5m:

- Dcrn tt6 culirng cu tham gia HDQT (theo mhu gui dinh kdm);

- So y6u lj, lich do img vi6n t.u khai (theo m6u gui dinh kdm);

- Bin sao y hqp lQ gi6y CMND ICCCDIHQ chi6u ctra img viOn;

- Bin sao y hqp lQ bing c5p, vdn bing chimg chi li6n quan chtug minh
trinh clQ chuy6n m6n cta irng vi€n;

- Tei HQu chimg minh CDinh6m CE nim gifr t6i thi6u 5% tdng s5 cO phAn
phd thOng cria C6ng IV C6 phAn Sdi Gon Hoa xa 1i0n t.uc trong it nhdt 06 th6ng
tinh tdi thoi di6m chot danh s6ch CD tham du Dai hQi d0ng .5 dong (DHDCD)
thucrng ni6n ndm 2020 (ngdy 011612020);

- . Tei Hqu chung minh ring cu vien nim git hoflc img cu vi6n dai diQn cho
CD nim git t0i thi6u 5% tdng sO cO phAn ptrO ttrOng ..ru COng ty C6 phAn Sdi
Gon H6a xa li6n tpc trong it nhdt 06 thilngtinh tdi thoi di0m ch6t danh silch CD
tham du DHDCE thucrng ni6n n[m 2020 (ngdy 011612020);

2. HO scy tham gia dC cirltmgcu KSV bao gdm:

- Eon irng ctrl tl6 cu KSV (theo m6u gui ttinh kdm);

- Scy y€u lj'lich do img vi6n t.u khai (theo mdu gui clinh kdm);

- B6n sao y hqp lQ gi6y CMND ICCCDIHO chi6u cta irng vi6n;

- Bdn sao y hqp lQ bing c6p, vdn b[ng chimg chi li6n quan chirng minh
trinh dQ chuy€n m6n cria img vi€n;

- Tai hQu chimg minh cE/nhom cE nim gifr s6 c6 phAn phd thdng cira
CQrg ty 90 phAn Sdi Gon H6a xa li6n tpc tron[ it nhdt OO tnang tinh t6i thoi
di6m chot danh s6ch CD tham dp EHDCD ihuong ni€n nai zozo (ngdy
0u612020).



3. Ghi chf:

+ Trucrng hcr-p cO phi€u dd luu ky: CD cung c6p sao kC ph6t sinh chirng
kho6n ttr c6ng ty chimg kho6n noi CD mo tdi khoin (ki6m tra thd'i gian).

+ Trudng hqp c6 phi6u chua luu kjz:

r Trucrng hqp CD dA nhfln hoflc d6i SO chirng nhQn so hiru cO phAn @h6t
hdnh tu ngiy Otll2l2015 trd di): CD mang theo gi6y chimg nhpn c6 phAn @6n
chinh) trong trudng hqp nQp truc ti6p ho{c b6n sao y hqp 16 trong trudng hqp

nQp qua dulng buu diQn;

o Trudng hqp CD chua l6n COng ty nhpn hoflc d6i SO chirng nhOn scy hiru
c6 phAn (ph6t hdnh tu ngdy 0lll2l20l5 trd di): CD kh6ng cAn thi6t phAi thsc
hiQn viQc chimg minh so hiru tOi tni6u 5%h}nfuc trong itnhilr06 th6ng.

+ TrumrB hqp cO phi6u dang dugc cAm cO th6 ch6p:

o Tru&ng hqp cO phi6u di ilugc luu kli tru6c khi cAm c6, th6 chap thi CD
cung c|rpbhnsao kO tu c6ng ty chimg kho6n noi CD mcy tii kho6n.

o Trudng hqp cO phi0u chua luu kjr vd dang cAm cO th6 ch6p thi CE cung
A,,f

cdp xdc nh4n tu tO chric, dcrn vf nhfln cdm c6, thd ch0p.

+ Cdc tdi liQu chimg minh kh6c sC dugc Ban t6 chric ki6m tra tinh hqp lQ
trong trmg trudng hqp cU th6.

4..D4 thupq tiQn cho cdng tdc$ chirc Dai hQi vd chuAn bi tei [Qu bAu cu,
khuy6n nghi ho so dugc gui tryc ti6p cho Ban to chirc Dai hOi (dai di0n h ba
Kim Chtr tfch HDQT) ttr 02 (hai) ngey ldm viQc tro 16n tru6c khi khai mac Eai
hQi, c6 x6c nhfln bing vdn bdn; n6u gui bing buu diQn thi tinh theo dAu dong cira
buu diQn itiin tr€nphong bi cfing tru6c tu 02 (hai) ngdy ldm viQc tr6' l0n.

Truong hqp CDi nhom CD kh6ng gui kip h6 so irng cul dC cil theo thoi h4n
n6u tr6n, h6 so phdi duqc gui ve Cong ty trong thoi gian sdm nh6t ngay sau khi
dd chuAn bi dAv dir ho so dc ctrlimg cu theo quy clinh t4i muc 1, mlrc Z cia
Th6ng b6o ndy nhrmg phii tru6c khi EHDCD th6ng qua danh sdch ung vi6n.

Trdn trgng th6ng b5o.

rM. HQr EONG QUAX rnl
tich HDQT

)

6

o
g;

i
*

c6rue rv

I GON,
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n Thi0n Kim



ceNG HoA xA ngr cnt Ncuia YrEr NAM
DQc l$p - Tg do - H4nh phtftc

-----o0o-----

so YEU r.f rlcn
(Dirng dd tham gia *ng cu thdnh vi\n HQi ding qudn tri, Ki€m sodt vi€n

Cdng ty C6 phdn Sdi Gdn Hda xa)
1. Hg t6n:

2. Gi6i tinh:

3. Ngdy sinh:

4. Noi sinh:

5. Qu6c tich:

6. Dia chi noi ddng ki hO khAu thuong tru:

7. Dia chi li6n lac:

8. CMND/CCCD/ HO chi6u s6: Ngdy cAp

9. DiQn tho4i li6n hQ:

10. Phuong tiQn li6n h0 kh6c (email, zalo, viber...):

I l. Trinh d0 hoc vin:

12. Trinh d6 chuy6n m6n:

13 trinh tdc

Noi c6p

B[ng c$p Ohuy.l0n n$ilnh ffi#.*# di'o=

:',,
Drn v[ c0ng trlc Chritvu



14. Chc m vlen nam c6c chirc danh

15. So hiru c6 phi6u C6ng ty C6 phAn Sdi Gdn H6a xa ctra chnhdnvd ngudi c6 1i6n quan:

Sd hflu c6 nh6n:... c6 phitiu, tuong duong ...%v6ndi6u l0;

- DaidiQnsohiru(DAidiQncho.....):...c6phi6u,tuongduong...o/,v6ndi6ul0;

- S0 hiru cria ngudi c6 1i6n quan v6i ring vi6n Giet kC ntiu c6): ...

16. Lqi ich c6 1i6n quan A6i vOi C6ng ty C6 phAn Sdi Gdn Hoa xa (ntiu c6):

T6i xin cam doan nhftng ldi khai tr6n ld hodn todn dAy dir, chinh x6c, hqp lj', dirng su that
vd d6p fng dAy dir c6c ti6u chuAn vO ring cir viOn HQi d6ng quin trf, Ban kitlm soaj Oury dlnh
trong Thti lQ bAu cu thdnh vi6n HQi ddng quin tri vd Ki6m soit vi6n cta C6ng ty C6 phAn Sdi

Gdn Hoa xat4iDai hQi d6ng c6 d6ng thuong ni6n ndm2020.

Tdi cam k6t n6u ilugc c6c cO d6ng tin nhiQm bAu Hm thenh vi6n HQi ddng quin trilKi6m
so6t vi6n, t6i sE thqc hiQn nhiQm W mQt c6ch trung thuc, trung thenh cAn trgng vi lgi ich cao

nhit cinC6ng ty vi dem htit n6ng lgc, t6m huytit cira bin thAn dO d6ng g6p cho s1r phft tri,5n cira

C6ng ty.

.!....!..!., ngdy ..... thdng
Ngucri khai

(K!,vd ghi rd hp ftn)

ndm 2020

)

,, Chtlc v1gThoi gian

kh6c:



ceNG HoA xA ngt cnt Ncui.q. vrET NAM

DQc lflp - Tr; do - H4nh phric

---o0o---

ngdy ... thdng... ndm 2020

DON TING CTIEE CU

THANH VITN HQI DONG QUAN TRI

cOxC TY CO PHAN SAI GON HOA XA

K{nh sibi: HQI DONG QUAN TRI CoNG TY Co PHAN SAI GON HOA XA

T6i/ Chung t6i ld c6 <tdng/ nh6m c6 d6ng cua C6ng ty C6 phAn Sdi Gdn Hoa xa so hiru
.l ,x

thoi h4n 1i6n tpc it nh6t 06 th6ng (theo danh sdch dinh kdm 6 mfit sau) tinh dtin thoi di6m ch6t

danh s6ch cd d6ng tham d1r Dai hQi d6ng c6 d6ng thucrng ni6n ndm2020 (ngdy 0110612020).

Sau khi tham kh6o EiAu lQ, The le bAu crh thenh vi6n HQi d6ng quin tri vd Ki6m so6t vi6n tpi

DHDCD thuong ni6n ndm 2020 ctaC6ng fy C6 phAn Sii Gdn Hoa xa, T6i/Chirng t6i de nghi
, ",-\img cri/d6 cir ung vi6n tham gia vdo HQi d6ng quin tri C6ng ty C6 phdn Sdi Gdn Hoa xa

(nhi€m ky2020 * 2024) nhu sau:

Ngutri ring cfr/ duqc tld cri':

Ho vi t6n:

CMND/ CCCD/ H0 chi6u s6:

^Ngay cap: Noi c6p:.

(Tdi li€u h\n quan rtdn trng vi|n daqc dinh k\m nhu li€t kA bAn clttoi)

Tdi/Chring t6i cam kCt ung vi6n d6p ilng dAy clt c6c didu kiQn cua ri'ng vi6n HQi d6ng qutin tri

theo quy dinh.

T6i/Chirng t6i cam ktit ddp ri'ng du cli6u ki6n u'ng cu/ dC cu'rlng vi6n thani gia HQi <16ng quan

tri vd hodn todn chiu tr6ch nhiQrn ,e ti.rh chinh xdc, trung thuc vd hqp ph6p cua vi6c f'ng
, ,.1

cu/de cu nay.

TrAn trong.

Noi nhAn:
- Nha tr€n
Dinlt kim:
- So'ydu ly lich cua ting ca viAn,'

- Bting chting sct h{iu cd phdn liAn nc il nhiit 06
rhdng tinh ddn ngay chiit danh sdch ctj d6ng dqr

hop DHDCD thwd'ng niAn;

- Ban sao 1t hop l€ cua C|IND/CCCD/HO chidu cua
il'ng ctrviAn,'
^: : - ,:- Bang cop, van hung chilng chi liAn cluan chil'ng
minh trinh dd chuyAn mdn ctra *ng viAn.

C6 Odng/ D4i diQn nl6m.c6 tl6ng
(Ky, ghi rd ho t€n, ddng ddu (ddi vdi ro chirc)) I



STT

. TOn cd tl6ng
fuAu irng cir. d€ cu thdng
qua ngtrd'i du'gc i,ry quy€n

thi ghi thAm ftn ngu'it'i
r I i^,ltr,.tt' tty qu)'in h0n drci)

sii cnaxo I cccDt
HQ chi6u/ MSDN,

.A
ngay va n01 cap

Mn sii
bi6u
quy6t

(*)

Sii tuqng
c6 phfin

SHX
s6'hfi'u 1x*';

Chfi'kf vn
tl6ng d6u

(,k * *)

VD C*i:Ett), A
7 

"'"'r r"fltt!€t? Y an ff/

QDTL ciia A: ...
Ngdy cAp:

Noi c6p:
(C.MND cua E"' .."ngity
ctip: ... na'i cdp: ...)

01
S6:

Ngdy cAp:
:

No-l cap:

02
S5:

Ngdy c6p:

Noic6p:

03
56:
Ngdy c6p:
Noi cdp:

04
56:
Ngdy c6p:
NoicAp:

05
56:
Ngdy cAp:
Noi cdp:

06
56:
Ngdy c6p:
Noi cAp:

01
S6:
Ngdy cAp

NoicAp:

08
36:

Ll\gay cap:
Noi cAp:

09
S6:

Ngdy cAp

Noi cAp:

10
56:
Ngay cap
Noi cAp:

11
56:
Ngdy cAp

Noic6p:

T2
56:

L
Ngay cap:
Noi c6p:

T6ng

DANII SACH CO EONG ITNC CU/DE CU

rHAM GrA HQr O6NC QUAN rRI CoNG TY CO PHAN SAr GON u6A x,q,

,^ I,
(DOi vdi ftng cfr vi2n: ........ ................/

Ghi chri:
M ta biau quyat: ld md sd Cang ry Co phdn Sdi Gdn H6a xa ciip cho ci| il6ng tuan

Th6ng bdo mdi hpp Eqi hQi d1ng cd d1ng thadng niAn ndm 2020.

1x*1; Sti laqng c6-phdn C6ng ty CO phAn Sdi Gdn Hda xa md c6 d6ng ndm gitc trong thdi hqn

li€n twc it nhtit 6 thdng t{nh tdi thdi di€m chijt danh sdch cd d6ng tham dur DHDCD thadng
nt€n ndm 2020 (ngdy 01/6/2020).
(***); Ddng diiu diii vdi c6 d6ng tO chrirc.



ceNG rroA xA ngr cstt Nclli.t vrET NAM

DQc l$p - Tq do - H4nh Phtlc

---o0o---

!............, ngdy ... thdng

EON LN\G CTIDE CU KIEM SOAT VItN
COXC TY CO PHAN SAI GON H6A XA

niim 2020

Kinh gfii: HeI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN SAI GON H6a x.q.

T6i/ Chring t6i ld c6 d6ng/ nh6m cO d6ng cria C6ng ty C6 phAn Sdi Gon Hoa xa c6 c6 phAn co

quy6n bi6u quy6t trong thdi han li6n trfc it nhAt 06 th6ng (theo danh sdch dinh kim o mQt sau)

titt, CO1 thoi di6m ch6t danh sfch c6 d6ng tham dU Dai hQi d6ng cO dOng thuong ni6n ndm

2020 (ngity 0l I 5 I 2020).

Sau khi tham kh6o EiAu lQ, Th6ng b6o dC citlilrrrgcu, Th6lQ bdu cri thdnh vi6n HQi ddng quin

tri vd Ki6m sodt vi6n tai EHDCD thudng ni6n n[m 2020 cta COng ty C6 phAn Sdi Gdn Hoa

xa, T6i/ Chring t6i d6 nghi img cu/ dC cu ring vi6n tham gia vdo Ban kiiim so6t C6ng ty C6 phAn

Sii Gdn Hoa xa (nhiem ld 2020 * 2024) nhu sau:

Ngudi ring cir/ duqc tlilcfr:

H9 vi t6n: ..........

CMND/ CCCDIH0 chitiu s6:

Ngdy cAp Noi cAp:

(Tiri li€u li€n quan ddn ilng viAn dtrp'c dinh kim nhtt' li€t kA bAn cfu6i)

T6i/ Chring t6i cam ktit ilng vi6n d6p ri'ng dAy du c6c di6u kiQn cua ring vi6n Ban ki6m so6t theo

quy dinh.

T6i/ Chflng t6i cam ktit d6p irng du di6u kiQn ilng cu/ d6 cu'ri'ng vi6n tham gia Ban l<i6m soft

vd hodn todn chiu tr6ch nhi6m vd tinh chinh x6c, trung thuc vd hqp phdp cua vi6c ilng cir/ c10

cu'ndy.

TrAn trong.

Noi nhLn:
- lVhu fiAn
Dinh kim:
- So yiiu 111 tich cua *ng cir t,iAn;

- Biing ch*ng so' hiiu co phin liin tuc ir nhr)t 06 thdng
,: . , ,iinh clAn ngdy chot danh sach c6 d6ng dtt hop

EHDCE thtrd'ng niAn,

- Bctn sao y hr1p l€ ct)a CMND/ CCCD/ HO chidu cuct

il'ng ctr viAn;
^: : - ,:- Bdng cap, vttn bdng chirng chi liAn cluan chil'ng ninh
trinh d0 chuy€n m6n cua ftngviAn.

C6 OOng/ D4i diQn nh6m c6 o6ng
(Ky, ghi rd hp ftn, d6ng diiu (diii vdi t6 chac))



DANH sAcH c6 oONc LING ctilBrc ct} u'Nc vrfi,N

THAM GrA BAN rrEu soAr cOuc rv cO pnAN sAr coN HOl x,q.

@6t vti ung cfrvian: ........ .............J

STT

i( -^t en co oong
(n€u ilmg cir, di ctr th6ng qua
ngadi daqc tty qry1n thi ghi

thAm ftn ngadi daqc iry
quyin bAn dudi)

sti cruxu r cccDtla1
chi6u/ EKDNi QDTL,

.A
ngay va nfl cap

Mfl s6

bi6u
quy6t

(*)

Sii luqng
c6 phAn SHX
so hfi'u (**)

Chfr ky vn
tl6ng ddu

(***)

V* {--'r\rr u'v I r,. A

{Ngu;tin Ydn B)

QDTL cria A: .

Ngdy cAp:
No'i cAp:

{Crt,(Nil ctia B:

na'i crip: ..")
figay cap:..

01
56:
Ngdy cAp

No'i c6p:

02
56:

Al\gay cap
Noi c6p:

03
S6:
Ngdy cAp;

Noi c6p:

04
56:
Ngdy c6p:
Noi cAp:

05
S6:

Ngdy cAp:
Noi cAp:

06
S6:

L

1\gay cap:
NoicAp:

01
56:
Ngdy cAp:
Noi cip:

08
S6:

t
1\gay cap:
Noi cAp:

09
56:
Ngdy c6p:

No'ic6p:

10
56:
Ngiy c6p:

:
No-r cap:

11
S6:

t
Ngay cap:
Noi c6p:

t2
36:
Ngdy cAp:

:
Nol cap:

-I'r ong

Ghi chri:
(*); lt4ii s6 bi/u quyAt; ld md sO C6ng ty CO phdn Sdi Gdn Hda xa cdp cho c6 d6ng n'An Th6ng

bdo mcli h4p Eqi h\i d6n7 cA d6ng thadng niAn ndm 2020.

1'rx1' 56 laong cti phdn C6ng ty Cti phdn Sdi Gdn Hoa xa md cij d6ng ndm giir trong thd'i hqn

liAn h.rc it nhtit 6 thdng t{nh tbi thdi di.€m chiit danh sirch cti d6ng tham ctv DHDCD thtrr}ng niAn

nant 2020 (ngitlt 01/6/2020).,; ":. ;
(4'+4): D()ng dau d()t vot co dong lo cnu'c.



cONc rv cO PuAN sAr cox uoa xa
275cPham Ng[ L6o, Q.1, TP. UO Ctri Minh
MSDN: 030048162S"0o SO KH&DT TP.HCM c6p ngdy 0410112005

Website: http://www.saigonhoaxa.com'vn

fP.Hd Ch[ Minh, ngdy 18 thdng 6 ndm 2020

THE LE, BAU CU
rHANH vItN HQI DOic qUix.rRI vA KIEM SoAr vItN

cbltc'rY co PrtAN sAI GoN HoA xA
rAI DAI HOi BOxc cO oOxG THUONG NIfiN xAtvt 2020

Cdn cw Luqt Doanh nghi(p ta OAtgAt3 daqc Qu6c h\i naoc CHXHCN Viet

Nam th6ng qua ngdY 26/11/2014;

cdn cw Diiu rc 16 chac vd Hoqt d,ng cila c6ng ty c6 phan sdi Gdn H6a xq;

Cdn ca euy ch€ nqi b0 ui grdn tr! C6ng ty CO phAn Sdi Gdn Hda xa.

Mgc tiOu

Dim b6o tu6n thu 1u0t ph6p vd che thdng lQ tai ViQt Nam;

D6m b6o nguy6n tic c6ng khai, ddn chu vd quy6n lqi hAp ph6p ctatdt ctt

c6 d6r,g (CD);

3. DAm b6o tinh tflp trung, 6n dinh t6 chirc cua Dai hOi'

I Dtii tugng thqc hiQn bAu cfr

CD so hiru c6 phAn co quydn bi6u quy6t hoflc dai dipn th..o ry quyon ctrl C!
,Oim.Anfra" r[ q"Vd" Ui6u qrry6t ttret Oantt s6ch CD ch6t tai ngdy 011612020

c6 m6t tai Dai h6t;drs ;6-;0119 (DHDSD) thutrng ni6n cong tv co phAn Sii

Gdn Hoa xa ndm 2020 t6 chfc ngay rc1612020'

11I. O5i tugng thqc hiQn tI6 cfr/ring cir Th]rnh vi6n HQi tliing quin tr!
(HDQT) vh Ki6m sodt vi0n (KSV)

CD holc nh6m CD so hiru cO phAn tt 5% t6ng s6 c6 phAn ph6 th6ng trong

thoi hpn li6n tpc itnh6t06 th6ng tio ton dugc d0 ctr hoflc ring ctr vdo HDQT'

cD ho*c nh6m cD s6 hiru c6 ey*,h6. txorg trong thoi h4n 1i6n tuc it rh6t

06 th6ng c6 quy6n tlo cu img vi6n vdo Ban ki6m so6t (BKS).

IV. 56 lugng, nhiQm k) vi tli6u kiQn cfra irng vi6n HDQT vi BKS

1. Ung cu vi6n HDQT:

a. 36 luqng thdnh vi6n HDQT can bAu: 05 thdnh vi6n.

b. NhiQm ki'thdnh vi€n HDQT: 05 ndm(2020-2024)'

c. Tieu chuAn vd diau kiQn cua img vi6n HDQT (theo quy dinh tpi kho6n 1

I.

1.

2.

G{



Di6u 151 Lupt Doanh nghiep 20l4,Di6u 36 Di6u lQ C6ng ty, DiAu 16 Quy ch6

nQi b0 vO quan tri COng ty):

- C6 n[ng luc hAnh vi ddn sg dAy dir, kh6ng thuQc d6i tuqng kh6ng dugc
quin ly doanh nghiQp theo quy dinh tai Lupt Doanh nghiQp 2014.

- Thdnh vi6n ctra HDQT kh6ng dugc cung le thanh vi6n HDQT cira qu6

hai c6ng ty .6 phAn kh6c; thenh vi6n HDQT c6 th6 kiCIm nhiQm cdc chric qr
cli6u hinh tryc titip SXKD cira Cdng ty.

- C6 trinh d0 hqc vdn, c6 n6ng lUc kinh doanh vd t6 chirc quin lj' doanh
nghiQp.

- C6 sirc kh6e, c6 phAm chAt clpo dirc t6t, trung thpc 1i6m khitSt, co hi6u
Uiet luat phdp.

- Kh6ng thuQc d6i tuqng md ph6p luflt c6m lim thdnh vi€n HEQT.

2. tlng cu vi6n BKS:

a. 56 luqng KSV cAn bAu: 03 thdnh vi0n.

b. NhiQm kj,KSV: 05 nim(2020-2024).

c. Ti6u chuAn vi di6u kiQn cua img vi.en BKS (theo quy dfnh tpi kho6n 1

DiAu 164LluAt Doanh nghiQp, Di6u 54 Di0u lQ COng ty, DiAu 29 Quy ch€ nOi

b0 vA QuAn tri C6ng ty):

- Le c6ng ddn ViQt Nam, tt 2l tuOi trO l6n, c6 dri n[ng lgc hdnh vi ddn sg

vd kh6ng thuQc dOi tuqng bi c6m thdnh 16p vd quAn ly doanh nghiQp theo quy
dinh tai Luflt Doanh nghiQp, ph6i c6 trinh d0 dai hoc, uu ti6n tu clai hqc chinh
quy chuydn nginh trd l0n, am hi6u k! thupt vd nghiQp vrp kinh doanh cira COng

ty, c6 itnhdtndm'nim kinh nghiQm c6ng t6c trong linh v.uc chuy6n m6n; vd:

- Kh6ng dugc ld thinh viOn ctra HDQT, Ban diAu hdnh (BDH) ctra COng

ty, kh6ng duqc ld cha, ffig, vg, chting, con d6, con nu6i, anh chi em ruQt hoflc
ngudi th6n thuQc tryc hQ ba cldi cira thdnh vi6n HDQT, BEH cta C6ng ty; vd:

- Kh6ng gifr c6c chric vp quin ly cin COng ty; vd:

- Kh6ng thuQc c6c truong hqp sau: (i) Lim viQc trong b0 phfln k6 to5n, tdi
chinh cua C6ng tV; (ii) La thenh vi0n hay nhdn viCn cira C6ng ty ki6m to6n dQc

lfp thgc hiQn kiOm todn cdc b6o ctn tAi chinh cua COng ty trong 03 n6m 1i0n

tru6c.
,

(Lau i: D6i vdi orng viAn daqc lqa chen ldm Traong BKS phdi ld kO todn
vi€n hodc kiAm tudn viAn chuyAn nghiQp vd phdi ldm vi€c chuyAn tudch tqi C6ng
ty sau khi dam nhi€m chwc v?0.

V.Phi6u bflu cfr

1. Tru6c k:hi ti6n hdnh bAu cu, khi de x6c tlinh dugc danh s6ch ring vi6n,
Phi6u bAu cu (theo m6u dinh kdm) sE dugc ph6t cho CD/nguoi dugc CD riy
quy0n tham d1r tryc titSp hgp DHECE.



.2. Jt.lnnttulAt tqr"j.Tn j9" CD, m| so ticu_quyct, s.if 
1a 

phfrn s0 hibu
c6 quy6n bi6u quy0t vd sd phftu bdu.tucrng img c.ua CE d6, danh s6ch img vi6n
dE dugc DHDCD thdng qua. Phi6u b6u co tl6ng ddu ctra COng ty.

3. U6i Cplnguoi dugc CD iry quyAn tham dU Dai hQi duqc ph6t mQt Phi6u

bAu cu de UAu thdnh vi6n HDQT vd mQt Phi6u bAu cu dC UAu KSV.

4. Phi6u bAu cu kh6ng hqp le khi:

a. Phi6u kh6ng theo miu quy dfnh, khdng do COng ty phdt hdnh hoflc

kh6ng c6 d6u cua COng ty; ho[c:

b. Phi6u bAu cu kh6ng c6 chfi ky vd ghi 16 hq tOn ctra CD ho{c ngudi dugc
CD iry quy6n; ho{c:

c. Phi6u bAu cu c6 t6ng sO phi6u bAu dOn cho c6c img vi6n lcrn hcvn s6

phiOu bAu md CD c6; ho[c:

d. Phi6u vi6t th6m t6n nguoi ngodi danh s6ch ring vi0n t15 dugc DHDCD
th6ng qua; ho{c:

e. Phi0u ghi th6m c6c nQi dung kh6c ngodi nQi dung quy dinh trOn phi6u
bAu; ho[c:

f. Phi6u bAu cu c6 sg tdy x6a, sua chfia o phAn ddnh cho CD ho{c ngudi
dugc CD try quy6n ghi lJri thUc hiqn viec bAu cri (tru trutvng hqp ThC lq cho
ph6p); ho[c:

g. Kh6ng th€ hiQn rd rdng j'ki6n cria CD.

VI. Hinh thrtc vi phutrng thrfrc bflu cfr

1. Hinh thirc bAu: Bo phi6u. kin . C6c CD, ngudi clugc 9D ,y quy6n tham
dU truc tiOp hgp DHDCD bo phi0u tpi cuQc hgp vdo thung phi6u .

2. Phuong thric bAu: Bfiu din philiu theo quy dinh cua Lupt Doanh nghiQp

hiQn hdnh vd DiAu lQ C6ng ty.

3. Danh s6ch irng vi6n HDQT vd BKS dugc hinh thdnh theo nguy6n tic
sau: Dpa trOn Eon dd cu, img cu cua chc CD dC lr,ra chgn c6c irng cu vi6n
HDQT vd BKS d6p rmg c6c ti6u chuAn quy dfnh trong ThC 19 ndy hoflc img vi0n
do HDQT duong nhipm/BKS tlucrng nhiem dC cu trong trudng hqp c6c img vi6n
HDQTiBKS th0ng qua dA cu vd ring cu cua CD v6n kh0ng dtr sO luqng cAn

thi0t; danh s6ch irng vi6n HDQT vd BKS phii ctugc DHDCD thdng qua.

4. M6i CD c6 tong so phi6u bAu bing t6ng s6 co phAn scv hiru nhdn v6i s5

thdnh vi6n ducyc bAu cua HDQT.(O5 tJren{r vi6n) vd BKS (03 thdnh vi€n). Theo

d6, CD c6 quyOn d6n h6t t6ng s6 phi6u bAu cua minh cho img cu vi0n v6i dii3u

kiQn tong so phi6u bdu cho c6c img cu viOn do khdne duoc vuot qu{ t6ne s6

phi6u bAu ciia minh c6.

R
N6 TY
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Cu th6:

/ Edivt6,i bf,u HDQT:

T6ng sO phi6u bAu cria m5i Cp : TOng sO cO phAn sd hfru ctra CD x 5

/ O6ivtii bAu BKS:

TOng s6 phi0u bAu cua m6i Cp : T6ng sd cO phAn so hiru cua CD x 3

5. Cdchthuc ghi phi6u bAu cu:

- CE/nguoi dugc CD try quyen lga chQn bAu cho img vi6n ndo thi ghi so
lugng phi6u bAu vdo O kC b6n t0n img vi6n.

CE/nguoi dugc CE try QlyAn mu6n chia d6u s6 phi6u bAu cira minh cho
tdt ch c6c imgviOn thi ghi sO phitiu bAu vdo 6 t6ng cQng. Trong trudng hqp ndy,

A A ,.4 , ),
nOu s6 phi€u b6u sau khi chia d6u sE dugc lim tron xu6ng hdng dcyn vi. Vi dU:

TOng s6 phi6u bAu ld 100, chia d6u cho 6 ung vi0n, m6l rmg vi6n chi dugc 16
phi6u sau khi ldm trdn s6.

- CDlnguoi dugc CD iry quy0n c6 quy6n d6n todn bQ phi6u bAu ctra minh
cho mQt ngudi; ho{c:

- Dtng it hon t6ng s6 phi0u minh c6 dC thUc hien viQc bAu cir; ho[c:
- C6 th0 chia (chia itiuho{c kh6ng itiu) s6 phi0u bAu cho cdc ungviOn;

CD/ngucri dugc CD try quy6n kh6ng bAu cho ngudi ndo thi bo tr6ng 6
phitiu bAu crha nguoi do, tru truong hqrp chia dAu s6 phi0u bAu cho tdt cac6c ung
vi6n;

- CDlngucri dugc CD iry quy6n kjr t6n vd ghi 16 hg t€n x6c nhfn vAo 6 chfi
ki

- Trudng hcr-p CD/ngudi dugc CD try quyen mu6n chinh sua lpi phi6u bAu
do ghi nhAm, CD/ngucri dugc CD vui long gach ch6o sO phi6u bAu dd ghi nhAm
vd ghi lai s6 phi6u bAu m6i ngay b6n cpnh, kj.t6n.

6. Trucrng hgrp dugc xem ld ktr6ng tham gia bAu cu:

CD/nguoi dugc CD uy quy6n c6 tham dU dai h6i md kh6ng bo phi6u bAu cu
thi sO phi6u bAu cria CE/ngudi dugc CE uy qrryAn d6 dugc xem ld kh6ng tham
gia b6u cu.

VII. Ban ki6m phi6u (Bffi), nguyOn tic b6 phi6u vi ki6m phi6u

1. BKP: BKP do Cht tqa dC cu vd dugc Dai hQi th6ng qua. Thinh vi6n
BKP co thi5 kh6ng phdi ld CD nhung kh6ng dugc ld nguoi co t6n trong danh
s6ch irng vi6n HEQT vd BKS. BKP c6 mQt sO tr6ch nhiQm chinh sau:

a. Ph6t phi6u bAu cho CD/ngudi dugc CD try quyAn;

b. Ki6m tra, gtdm s6t viQc bo phi6u cd c6c CD/ngucri dugc CD riy quyen;

-i 
1 , r 'c. To chuc ki6m phi6u;

d. LAp Bi6n bin ki6m phi6u vd c6ng bO tru6c DHDCE;



e. Giao 14i Bi6n bin ki€m phiiSu vd todn bQ phiiSu bAu cho Chri tqa;

f. Phii b6o d6m tinh trung thgc cta viqc kiem phi6u, n6u sai phpm phdi
chiu tr6ch nhiem.

2. Nguy6n t8c bo phi6u vd ki6m phitiu:

a. BKP ti6n hdnh ki6m ka thtng phitiu tru6c sg chimg ki6n ctra c6c
CD/nguoi dugc CD riy quyAn;

b. Viqc.b6 phiiiu tr.uc ti6p tai Dai hQi duqc Uat eAu khi viQc ph6t phi6u bQu
dyo. c hoin tdt vir t<Ct ttlic khi CD/ngudi dugc CD iry quyAn crOii.irrg b6 phi6u
bArl vdo thung phitiu FoA. sau 10 phirt kC tt khi BkP itrOrg b6o b6 phi0u l6n
cu6i ctng, tuy theo cti6u kiQn ndo d6n tru6c;

c. ViQc ki6m phiOu ph6i duqc ti6n hdnh ngay sau khi viQc bo phi6u kOt
thric.

V[I. Di6u kiQn trring cfr

,1. tlng vi6n tr6\g cu dugc x6c dinh theo sO phi6u bAu tinh tt cao xu6ng
th6p cho t6i khi dir sO lugng cdn bAu, nhrmg phdi d6m b6o tj'lQ it nh6t ld,65%
theo nhu quy itinh cria Di6u lQ.

2. Ti 19 phi6u bAu duqc x6c tlinh theo cdng thirc sau:

dr 7^ ,.: , ;ty lg phrcu baLt :
Tiing sii phi€u dorqc bdu cho wng viAn

Tiing sii c6 phd" ,a qiyii biiffi
ctta tdt cd cdc CD dw h7p tqi Dai h|i

D_ 2. Try*g hqp bAu lAn thir nh6t chua tlu sd lugng cAn bAu thi tit5p tpc bAu
lAn hai dC lpa chgn trong s6 con lai cria danh s6ch ringiiOn. N6u bAu 6n hai v6n
chua dir thi viQc c6 tit5p tpc bAu cu nfia hay kh6ng oo oai hQi quyOt dinh, quy6t
dfnh ndy kh6ng 6nh hudng d6n hi0u lgc vi k6t qua UAu lAn thri nh6t vd tAn itrri
hai nOu tr6n.

J TY*{ hqp co tu hai img cir vi6n tro 16n c6 cung s6 phi6u b0u cho thdnh
vlen cuor. cung cua HDQT/BKS thi sE ti6n hdnh bAu fui kong s6 c6c ring cu

, A ,.Avi0n co s6.phi6u bdu ngang nhau dO chgn vd khi d6 nguoi trung cu ld ngudi c6
sO phi€u bAu cao hon.

Ntiu bAu lAn hai v6n bdng nhau thi DHDCD quyi5t dinh vi6c titlp tr;c bAu cu,
dua ru ti6u chi lga chgn img vi6n tpi Dpi hQi hoac ch6m drit bAu ctr mi kh6ng
co irng vi6n dugc chgn. Quy6t clinh ndy kh6ng 6nh hucyng den hieu lpc ve k6t
qui bdu cdcung vi6n tru6c d6.

IX. Nhfrng khi6u n4i v6 viQc bAu vi ki6m phi6u

Nhirng khi6u nai vA vi6c bAu vd ki€m phitiu sE do Chtr tqa cuQc hgp giii quy6t
vd dugc ghi vdo Bi6n bin hgp DHECD thudng ni6n ndm 2020. Mqi khi6u npi
ph6t sinh, sau Dpi hqi sE kh6ng dugc xem x6t gi6i quy0t.

i



X. HiQu lgc thi hhnh

1. ThC 10 bAu cu ndy dusc dsc c6ng khai tru6c DHDCD vil L?,V j' ki6n bi0u
qry6t cua chc CD tru6c k1ri ti6n hdnh bAu cu.

2.. N6u duqc DHDCD th6ng qua,v6i Y le fi 65% t6ng s5 c6 phAn bi6lr
q.ry0t ciatdtci CD dU hqp tr016n, The l9 bAu cu ndy sE co hiQu lUc thi hAnh bit
budc AOi vOi tat ce CP.

Noi nhQn:
--^. -.:.- I-IQI dong quan trl;

- Ban ki6m so5t;
^a -^- uo oong;

- Luu: Vdn phong HDQT

TM. HQI DONG QUAN TRI
tich HDQT

Thi6n Kim

!

CONG TY

N
CO

a

OA



DAr Her ooxc co noxc rAr rHu'oxc xAtu z0z0

cOxc rv co pnAx sAr cox HoA

l1\A

PHIEU BAU THANH VIEN HDQ

T€n c6 d6ng: XYZ

Md s0 bi0u quy6t: XXX

Sii c6 phfln so hiru co qrryen bi6u quy6t: xxx cO phdn

Sti phi6u bAu tuone ung: (sO c0 phAn so hiru) x 5 : xxx phi6u

BAu cho:

1. Nguy6n VIn A

2. TrAn V[n B hi6u

3. L0 V[n C phi0u

4. Ph4m Vln t) phi0u

5. Vfl Vln E hi6u

eu

euTOne cong:

Chu ki x6c nhpn ctra c6 tl6ng/
ngucri dugc cO d6rg ry quydn:

Ir{gdy 1B thdng 6 ndm 2020

Lwu i:
. T6rg s6 phi€u btl.u khdng daqc vaqt qud sti phidu bdu taong ilmg md cd dong c6.

. Cd d\ng/ngadi daqc cd d6ng fiy quydn bdu cho *ng viAn ndo bao nhi€u phidu thi ghi sii

phiiiu bdu vdo O kd b\n tCn ilmg vi€n; trwdng hqp cd ddng/ngadi duqc cA d1ng fiy quydn chi

ghi sd phieu vdo A tAng cQng thi sti phi€u dd sd daqc chia diu cho ttit cd cdc rtng viAn.

. Trudng h.op cO dLng/ngwdi daqc c6 ddng rty quyAn mudn chinh saa lqi phiiiu bdu do ghi
, ; , ; -^nnam, quy co aongvui tdng gqch chdo sd phiAu bdu dd ghi nhdm vd ghi lqi sd phidu bdu moi

ngay bAn cgnh, lcy tAn. Khdng dwqc tiiy x6a, bdi bdn.
. Ndu cA dAng kh6ng rd vi cdch diin Phi€u bdu, vui ldng liAn h€ v6i Ban ki€m phi€u dC

MAr.l



DAr HeI poxc co ooxc rAr rntloxc uAtvt 2020

coxc rY co rnAx sAr GoN HoA

<:lrA

PHIEU BAU KIEM SOAT VIEN

T€n cO ddng: XYZ

Md sO bi6u quy0t: XXX

56 c6 phAn so hiru c6 quy6n bi6u quy6t: xxx c6 phAn

S5 phi6u bAu tucrng ring: 1sO c0 phAn so hCru) x 3 : xxx phi6u

BAu cho:

1. Nguy6n Vln A

2. Trin Vln B

3. Ph4m V[n C

hi6u

hi0u

hi0u

hi6u

NSdy l8 thdng 6 ndm 2020

Tdne c6ns:

Cht ki x6c nhfln cria ci5 d6ng/
\ . i i +a , X

nguol dugc co dong uy quyen:

Luu i:
. Tdng sti phi€u biu khong droc vrof qud sri phieu bdu twong ung md cd d6ng c6.

\ , 1 .4. Co dong/ngtroi dao'c cd d6ng ity quy€n bdu cho irng viAn ndo bao nhiAu phiAu thi ghi s6

phi€u bdu vito A ke bAn ftn ang viAn; tradng hqp cti dOng/ngu'oi daoc co dong uy quyin chi

ghi sri phiAu vito 6 tong cQng thi sti phieu dri sd dug'c chia diu cho ttit ca cdc u'ng vi€n.

. Trarlng hop cri dong/ngtrit'i tlu'oc ,r; d6ng uy quyin mudn chinh sua lai phi1u biu rlo ghi
, ; , ; ,^

nn(tm, quy co aong vui ldng gqch chdo sii phi€tt bdu dd ghi nhdm vd ghi lqi sd phi€u b(iu tndi

ngay b€n c(tnh, lq) t\n. Kh6ng dwqt'c tay x(ta, b6i bdn.

. Ndu ,ti d6ng kh6ng rd vi c(tch diin Phi€u b(iu, vui ldng liAn h€ vbi Ban kidm phiAu dA

Lltrcc hu'ong dun.
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CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA 
275C Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh 
MSDN: 0300481625  do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 04/01/2005 
Website: http://www.saigonhoaxa.com.vn 

  TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA 
 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua 

ngày 26/11/2014; 
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa; 
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa; 
- Căn cứ các nội dung trong Báo cáo, Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội 

đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 ngày 18/6/2020; 
- Căn cứ kết quả biểu quyết, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), 

Kiểm soát viên (KSV) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 18/6/2020, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa (bản đính kèm) 

Điều 2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu như 
sau:  

- Doanh thu: 47.873.620.620 đồng 

- Lợi nhuận (LN) trước thuế: 695.957.627 đồng 

- LN sau thuế: 482.642.787 đồng 

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Tổng 
giám đốc. 

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS). 
Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán  
Điều 6. Thông qua Kế hoạch năm 2020: 

Stt Chỉ tiêu Kế hoạch Ghi chú 
1 Doanh thu 36.128.405.900đ  

2 Lợi nhuận (LN) trước thuế -1.979.000.000đ  

3 LN sau thuế -1.979.000.000đ  
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Điều 7. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:  

LN sau thuế năm 2019: 

LN này được phân phối như sau:  

482.642.787 đồng 

- Quỹ đầu tư phát triển (tương đương 86% LN thực tế): 415.072.797 đồng 

- Quỹ khen thưởng (tương đương 14% LN thực tế): 67.569.990 đồng 

- Quỹ phúc lợi (tương đương 0% LN thực tế): 0 đồng 

Do tình hình về vốn kinh doanh, đầu tư khó khăn, nên phần dự định để chia cổ 
tức sẽ được để lại và đưa vào Quỹ đầu tư phát triển.  

Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi được giao cho HĐQT quyết định và chỉ đạo 
việc sử dụng theo đúng quy định của pháp luật để chi cho các khoản khen 
thưởng, phúc lợi.  

Các mục phân phối trên đã làm tròn số, số tiền lẻ được đưa vào Quỹ đầu tư 
phát triển. 

Điều 8. Thông qua thù lao của HĐQT và lương, thù lao của BKS như sau: 
1. Thù lao của HĐQT: 
a. Chủ tịch HĐQT: 15.000.000đ/tháng;  
b. Thành viên HĐQT: 5.000.000đ/người/tháng. 
2. Lương và thù lao BKS: 
a. Trưởng BKS:  
- Lương chuyên trách: 19.000.000đ/tháng; 
- Phụ cấp cho các ngày lễ tết: tối đa 1,0 tháng lương chuyên trách/năm; 
- Lợi ích khác: Theo mức chung của người lao động tại Văn phòng Công ty.  
b. Thành viên BKS: 
- Thù lao: 4.000.000đ/người/tháng. 
3. Mức lương, thù lao này được áp dụng kể từ khi được ĐHĐCĐ thông qua 

cho tới khi có quyết định khác của ĐHĐCĐ.  
Điều 9. Phê chuẩn đơn vị kiểm toán độc lập sau đây để thực hiện kiểm toán 

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty: Công ty …. 
Điều 10: Thông qua phương án xử lý đối với chi nhánh Trung tâm Dịch vụ 

và Kinh doanh Địa ốc như sau:  
…….. 

Điều 11. Công nhận kết quả trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 
2020-2024 như sau: 
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1. HĐQT 
- Ông/bà:  
- Ông/bà:  
- Ông/bà:  
- Ông/bà:  
- Ông/bà:  
2. BKS:  
- Ông/bà:  
- Ông/bà:  
- Ông/bà:  
Điều 12. Giao cho HĐQT triển khai, tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện Nghị 

quyết này. 
Điều 13.  Giao cho BKS giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

 
 

Nơi nhận:  
- HĐQT, BKS; 
- CĐ; 
- Lưu: VP HĐQT. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
Chủ tọa 
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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 18 tháng 6 năm 2020. 

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 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.  

(Đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 18/6/2020) 
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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 
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; 
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- 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; 
- 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. 
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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. 
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 
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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.  

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. 



6 
 

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. 

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 
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nợ (bao gồm cả nghĩa vụ nợ đối với Nhà nước, thuế, phí) và thanh toán cho các cổ đông 
nắm giữ các loại cổ phần khác của Công ty theo quy định của pháp luật; 

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. 
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 
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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; 

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; 



9 
 

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; 
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 
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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 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. 
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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. 
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; 



12 
 

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 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; 
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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 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 
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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. 

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. 
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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.  

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 
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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; 
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; 
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.  
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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; 

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 
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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.  

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). 
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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. 

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; 
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- 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. 
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; 
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; 
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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: 
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; 
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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. 

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 
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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 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; 
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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.  

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;  
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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. 

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; 
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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; 
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.  

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: 
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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; 
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; 
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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 ; 
- 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 
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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; 
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; 
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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; 
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.   
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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.  

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 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. 
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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 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 
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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. 

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.  
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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 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. 
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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. 
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 18 tháng 6 năm 2020 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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