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   THÔNG BÁO 
 

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

 
Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”) kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty như sau: 

 

Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Năm, ngày 12 tháng 04 năm 2018.  
 

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty, Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận 
 

Nội dung chính của Đại hội:   

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;  

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; 

- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty; 

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; 

- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017; 

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018; 

- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2018;  

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty; 

- Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023; 

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 
 

Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/3/2018.  
 

Đăng ký tham dự: Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác 

nhận tham dự hoặc uỷ quyền người khác tham dự Đại hội theo mẫu Uỷ quyền gửi kèm thư mời và gửi 

về trụ sở chính của Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến Công ty trước 17 giờ ngày 

10/4/2018.  
 

Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau: Thư mời 

họp, giấy uỷ quyền tham dự Đại hội (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội), CMND/ Hộ chiếu 

còn hiệu lực. 
 

Các tài liệu liên quan đến Đại hội: Kính mời Quý cổ đông xem Chương trình chi tiết và các tài liệu 

dự họp được đăng tải trên trang web của Công ty tại địa chỉ: www.vinhhao.com.vn. 
 

Mọi chi tiết liên quan đến đại hội, Quý Cổ đông xin vui lòng liên lạc: 

Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo 

GCN ĐKKD số: 3400178402, do Phòng ĐKKD-Sở KH&ĐT tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 

09/3/1995 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm). 

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận  

Người liên hệ: Cô Đỗ Thị Hoàng Yến – Điện thoại: 028.62563862 – Ext: 5201     Fax: 028.38274115 

 

Tỉnh Bình Thuận, ngày 02 tháng 04 năm 2018  

       TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

                 CHỦ TỊCH HĐQT  

(Đã ký, đóng dấu) 

 
    PHẠM HỒNG SƠN 

 

http://www.vinhhao.com.vn/
http://www.vinhhao.com.vn/


 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------------- 

 

 

GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP 
 

Kính gửi:   Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo  

 

Tên cổ đông: ......................................................................................................................................... 

Mã cổ đông: ......................................................................................................................................... 

CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD số: .....................Ngày cấp: ………............Nơi cấp: .................................. 

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính: .......................................................................................................... 

Điện thoại: ............................... Fax: ............................... Email: ......................................................... 

Số cổ phần sở hữu: .........................cổ phần  

 

Bằng văn bản này tôi/ chúng tôi uỷ quyền cho: 

Ông/ Bà: ..................................................................... Năm sinh: ............................................... 

CMND/ Hộ chiếu số: ......................... Ngày cấp: ............................. Nơi cấp: .................................... 

Địa chỉ: .................................................................................................................................................. 

được quyền thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự và biểu quyết trên ……………….. cổ phần đối với tất 

cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2018 tổ chức ngày 12/4/2018 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo.  

Văn bản uỷ quyền này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng 

cổ đông Công ty như đã nêu trên. 

Tôi/ Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về sự uỷ quyền này. 

 

       .........................., ngày ....... tháng ........ năm 2018 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 
(ký ghi rõ họ tên ) 

 

 

 

 

 

…………………………………….. 

NGƯỜI ỦY QUYỀN 

(ký ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu là tổ chức) 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

 

 

 



 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO 

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận 

ĐT: 0252 3852 069     Fax: 0252 3852 019     website: www.vinhhao.com.vn 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH HỌP  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO 

(Ngày 12 tháng 04 năm 2018) 

STT CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN 

1  Đón khách và kiểm tra tư cách Đại biểu 8h30’ – 9h00’ 

2  Khai mạc cuộc họp 9h00’ – 9h05’ 

3  

- Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu 

- Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử 

- Thông qua nguyên tắc làm việc của Đại hội 

9h05’ – 9h20’ 

4 4 Thông qua Chương trình họp 9h20’ – 9h25’ 

5  Báo cáo của Hội đồng Quản trị 9h25’ – 9h40’ 

6  Báo cáo của Ban Kiểm soát 9h40’ – 9h50’ 

7  Báo cáo của Tổng Giám đốc 9h50’ – 10h05’ 

8  

Đề xuất của Hội đồng Quản trị về: 

- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017; 

- Kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2018; 

- Kế hoạch kinh doanh năm 2018; 

- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2018;  

- Thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; 

- Sửa đổi Điều lệ Công ty; 

- Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023; 

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

10h05’ – 10h30’ 

9  Biểu quyết thông qua các nghị quyết của Đại hội 10h30’ – 10h40’ 

10  Nghỉ giải lao 10h40’ – 10h50’ 

11  Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu 10h50’ – 11h00’ 

12  

Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023: 

- Thông báo về các đề cử, ứng cử; 

- Thông báo thể lệ bầu cử; 

- Tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS. 

11h00’ – 11h10’ 

13  Phát biểu ý kiến và thảo luận 11h10’ – 11h25’ 

14  
Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, 

BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 

11h25’ – 11h30’ 

15  
Đọc Biên bản họp 

Bế mạc cuộc họp 

11h30’ – 11h40’ 

 

http://www.vinhhao.com.vn/


 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO 

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận 

ĐT: 0252 3852 069   Fax: 0252 3852 019   website: www.vinhhao.com.vn 

 

NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO 

(Ngày 12 tháng 04 năm 2018) 
 

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo 

được tiến hành khi có số cổ đông/ người ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 

65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/3/2018 

(được cập nhật đến ngày tổ chức Đại hội). 

2. Đại hội đồng cổ đông làm việc theo chương trình, nội dung đã được thông qua. 

3. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp, được phát 5 Phiếu biểu quyết, gồm: 

- Phiếu biểu quyết giơ tay: Biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu, không thu vào thùng 

phiếu. 

- Phiếu biểu quyết số 1: Biểu quyết thông qua các vấn đề in sẵn trong Phiếu biểu quyết. 

- Phiếu biểu quyết số 2: Bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 

- Phiếu biểu quyết số 3: Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 

- Phiếu biểu quyết số 4: Dùng để biểu quyết khi phát sinh vấn đề mới tại Đại hội cần phải 

bỏ phiếu kín. 

4. Cổ đông kiểm tra lại số lượng Phiếu biểu quyết được nhận và các thông tin ghi trên Phiếu 

biểu quyết (đặc biệt là tổng số phiếu biểu quyết), nếu có sai sót phải thông báo ngay cho 

Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết chính xác. 

5. Đoàn Chủ tịch có quyền điều hành Đại hội theo quy định pháp luật và cổ đông dự họp có 

nghĩa vụ tuân thủ pháp luật và quyết định của Đoàn Chủ tịch. 

6. Cổ đông bỏ ra về khi chưa hết chương trình Đại hội thì coi như cổ đông đó tự ý từ bỏ các 

quyền và nghĩa vụ của mình tại Đại hội từ thời điểm đó. 

7. Cổ đông đến muộn sẽ được tham gia biểu quyết các vấn đề phát sinh sau khi hoàn tất thủ 

tục đăng ký dự họp Đại hội. 

8. Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến đề nghị đăng ký với Ban tổ chức Đại hội 

hoặc giơ tay. Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông phát biểu. Đề nghị cổ đông không phát biểu 

những nội dung không liên quan đến chương trình họp đã được Đại hội thông qua. 

  

http://www.vinhhao.com.vn/
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 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 

Tỉnh Bình Thuận, ngày 12 tháng 04 năm 2018 

THỂ LỆ BIỂU QUYẾT 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo. 

Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo xin công bố thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2018 của Công ty như sau: 

1. Phiếu biểu quyết: 

Ban tổ chức phát hành 03 loại Phiếu biểu quyết, gồm:  

1.1. Phiếu biểu quyết giơ tay: để biểu quyết một số vấn đề thông thường theo đề nghị của 

Đoàn Chủ tịch tại cuộc họp và không phải thu vào thùng phiếu. 

1.2. Phiếu biểu quyết lựa chọn (lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến): để 

biểu quyết về vấn đề quan trọng trình xin ý kiến Đại hội theo báo cáo, đề nghị của 

Đoàn Chủ tịch tại cuộc họp và được thu vào thùng phiếu.  

1.3. Phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 

2023. 

2. Cách thức biểu quyết:  

2.1. Đối với Phiếu biểu quyết giơ tay: biểu quyết theo phổ thông đầu phiếu. 

 Đối với một số vấn đề thông thường như bầu Ban kiểm phiếu; thông qua Chương trình 

họp, Nghị quyết của Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp giơ Phiếu biểu 

quyết giơ tay khi Đoàn Chủ tịch lần lượt đề nghị biểu quyết: Tán thành; Không tán 

thành; Không có ý kiến. 

2.2. Đối với Phiếu biểu quyết lựa chọn (lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có 

ý kiến): biểu quyết theo số cổ phần đại diện. 

2.2.1 Đề nghị cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đánh dấu V hoặc X vào một 

trong 03 ô cần biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.  

2.2.2 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không đánh dấu vào bất kỳ ô nào 

hoặc không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu thì được xem là Không có ý 

kiến. 
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2.3. Đối với Phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm 

kỳ 2018 – 2023: biểu quyết theo hình thức bầu dồn phiếu: 

2.3.1 Danh sách các ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự a,b,c theo cột họ và tên của 

ứng cử viên. 

2.3.2 Mỗi cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp có Tổng số phiếu bầu tương 

ứng với số phiếu biểu quyết trên lá phiếu nhân với số lượng thành viên Hội 

đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát cần bầu. 

2.3.3 Cách thức bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát:  

 

i. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp bầu ai thì viết số phiếu bầu vào 

ô tại dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.    

 

ii. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp có thể dùng toàn bộ Tổng số 

phiếu bầu của Lá phiếu biểu quyết của mình để bầu cho một ứng cử viên 

hoặc bầu cho nhiều ứng cử viên nhưng tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các 

ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu của Lá phiếu 

biểu quyết. 

 

iii. Trường hợp không bầu cho ứng cử viên nào thì có thể để trống hoặc ghi số 

“0” vào ô tương ứng với tên của ứng cử viên đó.  

 

iv. Nếu cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không ghi bất kỳ chữ số nào 

vào tất cả các ô của các ứng cử viên thì xem như cổ đông hoặc người được 

ủy quyền dự họp không bầu cho ai.   

 

Ví dụ:  

Cổ đông sở hữu 500 cổ phần thì sẽ có lá phiếu đại diện cho 500 cổ phần. 

Số thành viên Hội đồng Quản trị/ Ban Kiểm Soát cần bầu là: 3 người.  

Tổng số phiếu bầu của lá phiếu biểu quyết là: 500 cổ phần x 3 = 1.500 phiếu 

Trường hợp có 4 ứng cử viên. Tùy theo lựa chọn của cổ đông, có thể có các 

cách bầu sau:  

(i)  

STT 
HỌ VÀ TÊN 

ỨNG CỬ VIÊN 
SỐ PHIẾU BẦU 

1 Hoàng Văn D  
 

200 
 

2 Nguyễn Văn A 
 

300 
 

3 Trần Công C 500 

4 Trần Văn B 500 

Hoặc (ii)   

 STT 
HỌ VÀ TÊN 

ỨNG CỬ VIÊN 
SỐ PHIẾU BẦU 
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1 Hoàng Văn D  
 

1.500 
 

2 Nguyễn Văn A 
 

0 
 

3 Trần Công C 0 

4 Trần Văn B 0 

(iii)   

STT 
HỌ VÀ TÊN 

ỨNG CỬ VIÊN 
SỐ PHIẾU BẦU 

1 Hoàng Văn D  
 

0 
 

2 Nguyễn Văn A 
 

0 
 

3 Trần Công C 0 

4 Trần Văn B 0 

2.4. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để 

xin cấp lại phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại phiếu cũ. 

3. Nguyên tắc xác định Phiếu biểu quyết hợp lệ và Phiếu biểu quyết không hợp lệ:   

3.1. Phiếu biểu quyết hợp lệ: 

- Phiếu biểu quyết hợp lệ theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra có đóng dấu của Công 

ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định; 

- Đối với Phiếu biểu quyết dưới hình thức lựa chọn (Tán thành; Không tán thành; 

Không có ý kiến) chỉ được đánh dấu V hoặc X vào một trong 03 ô cần biểu quyết: Tán 

thành; Không tán thành; Không có ý kiến. 

- Đối với Phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát: Tổng số 

phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên không vượt quá Tổng số phiếu bầu của Lá 

phiếu biểu quyết. 

3.2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 

- Phiếu biểu quyết không phải do Ban tổ chức phát ra; hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết 

thêm nội dung khác ngoài quy định.  

- Đánh dấu nhiều hơn một sự lựa chọn trong ba hình thức lựa chọn: Tán thành; Không 

tán thành; Không có ý kiến đối với Phiếu biểu quyết dưới hình thức lựa chọn; hoặc 

đánh dấu khác dấu X hoặc V. 

- Đối với Phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát: 

a. Gạch tên các ứng cử viên trên Phiếu biểu quyết; 

b. Tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên lớn hơn Tổng số phiếu bầu của 

Lá phiếu biểu quyết. 
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4. Nguyên tắc thu, kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu: 

4.1. Sau khi biểu quyết, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bỏ Phiếu biểu quyết vào 

thùng phiếu đã được niêm phong. Để việc kiểm phiếu được nhanh chóng, đề nghị Quý 

cổ đông không gấp, vò các Phiếu biểu quyết khi bỏ vào thùng phiếu. Việc thu Phiếu 

biểu quyết kết thúc khi cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp có mặt tại cuộc họp 

đã cho Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu hoặc khi kết thúc thời hạn thu Phiếu biểu 

quyết do Ban kiểm phiếu và bầu cử thông báo. 

4.2. Thủ tục kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu. 

4.3. Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản có chữ ký của tất cả các thành viên Ban 

kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính theo quy định pháp luật 

và được công bố trước khi bế mạc cuộc họp. 

5. Thông qua quyết định của Đại hội: 

Quyết định của Đại hội được thông qua dưới hình thức biểu quyết khi đạt tỷ lệ tối thiểu theo 

quy định pháp luật và Điều lệ Công ty: 

5.1. Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát được xác định theo các nguyên 

tắc tại mục 6 bên dưới. 

5.1. Đối với quyết định chào bán cổ phiếu; giao dịch mua, bán tài sản của Công ty có giá trị 

từ 50% trở lên tổng tài sản của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần 

nhất và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: có ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của 

cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền dự họp chấp thuận.  

5.2. Các vấn đề khác: có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt trực tiếp 

hoặc người đại diện theo uỷ quyền dự họp chấp thuận. 

6. Nguyên tắc trúng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:  

6.1. Người trúng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát được xác định theo 

số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho 

đến khi đủ số thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát theo nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông được thông qua trước đó.  

6.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành 

viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát thì sẽ bầu lại trong số các ứng cử 

viên có số phiếu bầu ngang nhau này.   

7. Khiếu nại về việc biểu quyết và kiểm phiếu: 

- Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc biểu quyết và kiểm phiếu sẽ do Chủ toạ Đại hội hoặc 

Trưởng Ban kiểm phiếu giải quyết trong trường hợp khiếu nại, thắc mắc được nêu trước khi 

Biên bản họp được công bố. 



1 

 

 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO 
Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận 

ĐT: 0252 3852 069 Fax: 0252 3852 019  website: www.vinhhao.com.vn 

 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 
 

Kính thưa: Các quý vị cổ đông, 

 

1. Tình hình kinh doanh và những thành tựu chính Công ty đã đạt được trong năm 2017: 
 

Năm 2017 tiếp tục là một năm thành công của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo 

(“Công ty”) được thể hiện như sau: 
 

- Doanh thu thuần: 764 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với năm 2016, đạt 93% so với kế hoạch. 

- Lợi nhuận sau thuế riêng của Công ty: 98 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với năm 2016, vượt 

36% so với kế hoạch. 
 

Mặc dù doanh thu thuần hoạt động kinh doanh không đạt kế hoạch đặt ra, nhưng nhờ kết quả 

của việc hiện đại hóa máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất, đầu tư phát triển sản phẩm, xây dựng 

thương hiệu để phát triển danh mục các sản phẩm mới mang tính ổn định, lâu dài trong các năm 

2013 – 2015, nâng cao hiệu suất máy móc thiết bị, nhằm giảm tổn thất nguyên vật liệu, điện, nước, 

chi phí vận chuyển cộng với kết quả của việc tiết kiệm các chi phí khác nên lợi nhuận sau thuế của 

Công ty tăng trưởng và vượt kế hoạch đề ra. 

 

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2017: 
 

Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị đã thực hiện: 
 

- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của 

Công ty;  
 

- Phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám đốc và Ban điều hành để đưa ra các định hướng cũng 

như giải quyết kịp thời các yêu cầu kinh doanh cho Công ty; 
 

- Quyết định việc cơ cấu lại mô hình kinh doanh và cơ cấu tổ chức của Công ty, mang lại 

hiệu quả trong công tác quản lý; 
 

- Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị hoạt động không có thù lao. 
 

- Các quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty được ban hành trong năm 2017: 

 

STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 

1. 1 01/2017/NQ-HĐQT 25/03/2017 Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông tham 

dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2017. 

2. 4 02/2017/NQ-HĐQT 07/4/2017 Phê duyệt các nội dung trình Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2017. 

http://www.vinhhao.com.vn/
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3. 5 03/2017/NQ-HĐQT 27/4/2017 Nâng hạn mức cho Công ty Cổ phần Thương 

mại Dịch vụ và Sản xuất Krôngpha vay. 

4. 6 04/2017/NQ-HĐQT 26/12/2017 Phê duyệt hạn mức tín dụng của Công ty tại 

ngân hàng. 

 

3. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành: 
 

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành của Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong 

quá trình điều hành hoạt động của Công ty; 

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã kịp thời cập nhật tình hình, đưa ra các khó 

khăn, vướng mắc và kiến nghị phương án giải quyết; 

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và hiệu quả các 

nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội đồng Quản trị; 

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoạt động tích cực, vận dụng hiệu quả các nguồn lực 

kinh doanh của Công ty. 
 

4. Mục tiêu hoạt động năm 2018: 
 

 Dự kiến năm 2018 hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ bị sụt giảm so với năm 2017 

do Công ty mất nguồn thu và lợi nhuận lớn từ hoạt động gia công các sản phẩm cho 

Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.  
 

 Mặc dù vậy, năm 2018, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa 

máy móc thiết bị tại các nhà máy của Công ty; đồng thời với việc đầu tư xây dựng nhà 

máy, cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị của công ty con nhằm giảm tổn thất nguyên vật 

liệu, điện, nước, chi phí vận chuyển. 
 

 Năm 2018, Công ty tiếp tục mở rộng phân phối trên toàn quốc, tạo nền tảng sức mạnh 

cho nhãn hiệu nước khoáng số 1 Việt Nam, đồng thời với việc tập trung vào các thị 

trường trọng điểm.  
 

 Năm 2018, Công ty sẽ thực hiện phương thức bán hàng qua hệ thống phân phối của 

Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan, nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền 

tảng vận hành của Masan Group và MasanConsumerHoldings, mang lại lợi ích kinh tế 

và chiến lược cho Công ty và các cổ đông của Công ty. 
 

 Năm 2018, Công ty sẽ tung ra các sản phẩm mới được phát triển trên nền khoáng quý 

Vĩnh Hảo cũng như phát triển các sản phẩm chủ lực với hai tiêu chí cốt lõi: vừa tốt cho 

sức khỏe người tiêu dùng và vừa giải khát sảng khoái. 
 

Chúng tôi tin rằng với đội ngũ nhân lực tài năng, nhiều kinh nghiệm và đầy tâm huyết, 

chúng ta sẽ đạt được những mục tiêu kinh doanh trong năm 2018. 
 

Xin cảm ơn. 

                   Tỉnh Bình Thuận, ngày 02 tháng 04 năm 2018  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký, đóng dấu) 

   PHẠM HỒNG SƠN 
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 Tỉnh Bình Thuận, ngày 02 tháng 4 năm 2018 

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 
 

           Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo 

 

- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định Luật Doanh nghiệp 

năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty” hoặc “Vĩnh 

Hảo”);  

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/2017 đã 

được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG; 

  

 Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông kết quả thẩm định tình hình tài 

chính Công ty năm 2017 và công tác quản lý Công ty của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc 

trong năm 2017 như sau: 

 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2017: 

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã thực hiện: 

1. Tiến hành các hoạt động giám sát, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý các hoạt động của 

Hội đồng Quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc (TGĐ) liên quan đến việc tuân thủ các 

qui định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty. 

2. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 

2017; 

3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác 

quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và 

lập báo cáo tài chính. 

4. Xem xét Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ của Công ty năm 2017 được kiểm 

toán bởi Công ty TNHH KPMG. 

5. Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để xem xét các hoạt động 

liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị công ty theo quy định. Cũng như 

hoạt động của HĐQT, năm 2017 thành viên Ban kiểm soát không nhận thù lao và hoạt 

động của Ban kiểm soát không phát sinh bất kỳ chi phí hoạt động nào. 

 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO 

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận. 

ĐT: 0252 3739106  Fax: 0252 3739108  website: www.vinhhao.com.vn 
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II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 

2017: 

1. Bảng cân đối kế toán Hợp nhất: 

 Mã Thuyết 31/12/2017 1/1/2017 

 số minh VND VND 
     

TÀI SẢN     

     

Tài sản ngắn hạn (100 = 110 + 130 + 140 

+ 150) 100  271.115.275.664 289.114.694.227 

     

Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4 156.909.733.917 203.300.445.998 

Tiền  111  3.109.733.917 1.400.445.998 

Các khoản tương đương tiền 112  153.800.000.000 201.900.000.000 

     

Các khoản phải thu ngắn hạn 130  59.992.233.885 50.364.567.623 

Phải thu của khách hàng 131 5 45.084.391.888 42.939.992.083 

Trả trước cho người bán 132  13.238.242.537 5.277.869.194 

Phải thu ngắn hạn khác 136 6(a) 1.677.189.166 2.563.119.018 

Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 137 7 (7.589.706)  (416.412.672) 

     

Hàng tồn kho 140 8 51.358.694.835 33.889.742.073 

Hàng tồn kho 141  51.497.440.357 38.526.883.558 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149  (138.745.522) (4.637.141.485) 

     

Tài sản ngắn hạn khác 150  2.854.613.027 1.559.938.533 

Chi phí trả trước ngắn hạn  151  1.517.088.161 382.094.609 

Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152  1.337.524.866 1.177.843.924 

     

Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 

260) 200  596.392.228.343 639.198.381.493 

     

Các khoản phải thu dài hạn 210  3.052.436.791 2.497.936.791 

Phải thu dài hạn khác 216 6(b) 3.052.436.791 2.497.936.791 

     

Tài sản cố định 220  576.509.394.982 626.676.516.415 

Tài sản cố định hữu hình 221 9 214.814.386.430 243.500.420.967 

Nguyên giá 222  362.439.145.561 360.370.609.226 

Giá trị hao mòn lũy kế 223  (147.624.759.131) (116.870.188.259) 

Tài sản cố định vô hình 227 10 361.695.008.552 383.176.095.448 

Nguyên giá 228  409.285.415.068 409.698.167.256 

Giá trị hao mòn lũy kế 229  (47.590.406.516) (26.522.071.808) 

     

Tài sản dở dang dài hạn 240  3.631.315.341 1.303.915.691 

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242 11 3.631.315.341 1.303.915.691 

     

Tài sản dài hạn khác 260  13.199.081.229 8.720.012.596 

Chi phí trả trước dài hạn 261 12 8.272.696.307 3.624.490.774 

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 13 4.926.384.922 5.095.521.822 
     

TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270  867.507.504.007 928.313.075.720 
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 Mã Thuyết 31/12/2017 1/1/2017 

 số minh VND VND 
     

      

NGUỒN VỐN     

     

NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300  304.700.024.988 463.888.242.575 

     

Nợ ngắn hạn 310  157.714.262.769 246.890.160.772 

Phải trả người bán ngắn hạn 311 14 71.931.767.809 98.223.467.330 

Người mua trả tiền trước 312  1.941.066.767 1.780.666.533 

Thuế phải nộp Nhà nước 313 15 10.871.323.213 4.096.054.528 

Chi phí phải trả 315 16 44.169.554.633 49.220.362.656 

Phải trả ngắn hạn khác 319 17(a) 928.255.596 1.495.439.680 

Vay ngắn hạn 320 18(a) 27.115.584.735 91.317.460.029 

Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322  756.710.016 756.710.016 

     

Nợ dài hạn 330  146.985.762.219 216.998.081.803 

Phải trả người bán dài hạn  331 14 75.405.528.000 82.095.523.000 

Phải trả dài hạn khác 337 17(b) 16.699.996.007 16.809.517.784 

Vay dài hạn 338 18(b) -    59.001.675.710 

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341 13 53.426.451.837 57.229.080.059 

Dự phòng phải trả dài hạn 342  1.453.786.375 1.862.285.250 

     

VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410) 400 19 562.807.479.019 464.424.833.145 

     

Vốn chủ sở hữu 410 19 562.807.479.019 464.424.833.145 

Vốn cổ phần 411 20 131.000.000.000 131.000.000.000 

Thặng dư vốn cổ phần 412 20 14.208.000.000 14.208.000.000 

Quỹ đầu tư phát triển 418 21 1.756.439.018 1.756.439.018 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421  415.838.768.751 317.455.738.769 
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối   

năm trước 421a  317.455.738.769 228.383.614.082 

- LNST chưa phân phối năm nay 421b  98.383.029.982 89.072.124.687 

Lợi ích cổ đông không kiểm soát 429  4.271.250 4.655.358 

     

TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 440  867.507.504.007 928.313.075.720 
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2/. Kết quả kinh doanh Hợp nhất: 

 

 Mã Thuyết  2017 2016 

 số minh VND VND 

     

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ 
01 23 793.859.357.738 755.530.204.595 

     

Các khoản giảm trừ doanh thu 02 23 29.681.633.062 26.589.393.761 

     

Doanh thu thuần về bán hàng và cung 

cấp  

dịch vụ (10 = 01 - 02) 

10 23 764.177.724.676 728.940.810.834 

Giá vốn hàng bán 11 24 421.231.017.182 423.755.484.483 

Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11) 20  342.946.707.494 305.185.326.351 

Doanh thu hoạt động tài chính 21 25 7.329.366.120 6.548.068.514 
Chi phí tài chính 22 26 5.021.709.269 11.970.119.593 

Trong đó: Chi phí lãi vay 23  5.021.371.419 11.925.723.730 
Chi phí bán hàng 25 27 181.362.925.106 166.180.005.199 
Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 28 49.266.265.208 38.359.068.675 

     

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 

{30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)} 
30 

 
114.625.174.031 95.224.201.398 

     

Thu nhập khác 31  305.057.168 206.523.509 

Chi phí khác 32  181.087.077 430.251.128 

     

Lợi nhuận/(lỗ) khác (40 = 31 - 32) 40  123.970.091 (223.727.619) 

Lợi nhuận kế toán trước thuế  

(50 = 30 + 40) 
50  114.749.144.122 95.000.473.779 

Chi phí thuế TNDN – hiện hành 51 30 19.999.989.570 10.488.280.097 

Lợi ích thuế TNDN – hoãn lại 52 30 (3.633.491.322) (4.559.557.084) 

Lợi nhuận sau thuế TNDN 

(60 = 50 - 51 - 52) (mang sang trang 

sau) 

60  98.382.645.874 89.071.750.766 

     
Lợi nhuận sau thuế TNDN  

(mang từ trang trước sang)  
  60  98.382.645.874 89.071.750.766 

Phân bổ cho:     

Chủ sở hữu của Công ty 61  98.383.029.982 89.072.124.687 
Cổ đông không kiểm soát  62  (384.108) (373.921) 
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III. NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TY CỦA HĐQT NĂM 2017: 

1. Năm 2017, HĐQT cơ bản đã tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật và Điều lệ của 

Công ty. 

2. HĐQT đã có những hoạt động chỉ đạo, phối hợp hiệu quả với TGĐ để giải quyết 

nhanh chóng các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

Công ty; 

3. Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với thủ tục, thẩm quyền theo quy 

định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

 

IV. NHẬN XÉT CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ 

BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2017: 

1. Năm 2017, TGĐ đã tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, 

triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT; 

chủ động lập kế hoạch, điều hành sản xuất kinh doanh; củng cố bộ máy tổ chức và 

quản lý của Công ty tinh gọn, hiệu quả.  

2. Cùng với TGĐ, Ban điều hành Công ty có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực 

trong tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 

 

        Kết luận: 

- Các hoạt động của Công ty trong năm 2017 về cơ bản tuân thủ đúng các quy định của 

pháp luật và Điều lệ Công ty;  

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát chưa tìm thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt 

động kinh doanh của Công ty; 

- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo 

tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu; 

  

           Trên đây là nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ 

phần Nước khoáng Vĩnh Hảo năm 2018. 

 

 Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.    

           

                         TM. Ban Kiểm Soát  

                   Trưởng Ban    
 

            (Đã ký, đóng dấu) 

   

                                                                                                               Phạm Văn Hùng 



  

  

 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO 

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận 

ĐT: 0252 3852 069 Fax: 0252 3852 019  website: www.vinhhao.com.vn 

 

TỜ TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2018 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh 

Hảo (“Công ty”). 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua Kế hoạch kinh doanh 

năm 2018 của Công ty như sau: 

(Tỷ đồng) Kế hoạch 2018 

 Thấp Cao 

Doanh thu thuần 550 600 

Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ 

sở hữu của Công ty 
70 80 

               Tỉnh Bình Thuận, ngày 02 tháng 04 năm 2018 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký, đóng dấu) 

   PHẠM HỒNG SƠN 

 

http://www.vinhhao.com.vn/


  

  

 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO 
Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận 

ĐT: 0252 3852 069 Fax: 0252 3852 019  website: www.vinhhao.com.vn 

 

TỜ TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2017 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo 

(“Công ty”). 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh 

năm 2017 và lợi nhuận giữ lại tính đến thời điểm 31/12/2017 như sau:  

Đơn vị tính  VNĐ'000 

Doanh thu thuần 764.177.725 

Lợi nhuận/(Lỗ) trước thuế 114.749.144 

Thuế thu nhập Doanh nghiệp (19.999.989) 

Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại 3.633.491 

Tổng Lợi nhuận sau thuế trong kỳ 98.382.646 

Lợi nhuận/(Lỗ) sau thuế phân bổ cho cổ 

đông vốn chủ sở hữu Công ty trong kỳ 
98.383.030 

   

Lợi nhuận giữ lại đầu kỳ 317.455.739 

Lợi nhuận/(Lỗ) sau thuế của Công ty trong kỳ 98.383.030 

Chia cổ tức trong kỳ - 

Trích lập quỹ - 

Lợi nhuận giữ lại cuối kỳ 415.838.769 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của 

Công ty: 

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:       0 đồng. 

- Chia cổ tức:      0 đồng. 

Đồng thời, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018. Phê 

duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh 

doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên 

quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2017, bao gồm nhưng không giới hạn về quyết định thực 

hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả (nếu có). 

               Tỉnh Bình Thuận, ngày 02 tháng 04 năm 2018  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký, đóng dấu) 

   PHẠM HỒNG SƠN 

http://www.vinhhao.com.vn/


  

  

 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO 
Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận 

ĐT: 0252 3852 069       Fax: 0252 3852 019  website: www.vinhhao.com.vn 

 

TỜ TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 

 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh 

Hảo (“Công ty”). 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 của 

Công ty là Công ty TNHH KPMG. 

             Tỉnh Bình Thuận, ngày 02 tháng 04 năm 2018  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký, đóng dấu) 

   PHẠM HỒNG SƠN 

 

http://www.vinhhao.com.vn/


  

  

 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO 
Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận 

ĐT: 0252 3852 069 Fax: 0252 3852 019  website: www.vinhhao.com.vn 

 

TỜ TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo 

(“Công ty”). 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các quy 

định pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động của Công ty. Cụ thể: 

1.1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với các quy định Luật Doanh 

nghiệp năm 2014. Bản Điều lệ mới này thay thế bản Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua ngày 08/5/2008 và các bản Phụ lục điều chỉnh Điều lệ kèm theo. 

1.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc của Công ty chấp bút 

thông qua bản Điều lệ sửa đổi. 

               Tỉnh Bình Thuận, ngày 02 tháng 04 năm 2018  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký, đóng dấu) 

   PHẠM HỒNG SƠN 

http://www.vinhhao.com.vn/
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ĐIỀU LỆ 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO 

  

Điều Lệ này của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (dưới đây gọi là "Công Ty") được Đại Hội 

Đồng Cổ Đông của Công Ty thông qua ngày 12 tháng 4 năm 2018 và thay thế bản Điều Lệ và các phụ 

lục sửa đổi Điều Lệ trước đây. 

 

CHƯƠNG I 

ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

Điều 1. Phạm vi trách nhiệm 

Mỗi cổ đông của Công Ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác 

của Công Ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công Ty. 

Điều 2. Tên doanh nghiệp 

2.1 Tên Công Ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO 

2.2 Tên Công Ty viết bằng tiếng nước ngoài: VINH HAO MINERAL WATER 

CORPORATION 

2.3 Tên Công Ty viết tắt:  VINH HAO CO. 

Điều 3. Trụ sở chính của Công Ty, chi nhánh và văn phòng đại diện 

3.1 Trụ sở chính của Công Ty đặt tại: Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh 

Bình Thuận, Việt Nam 

3.2 Công Ty có thể mở chi nhánh và văn phòng đại diện khi có nhu cầu. 

Điều 4.  Ngành, nghề kinh doanh 

4.1 Công Ty sẽ tiến hành thực hiện các hoạt động kinh doanh sau: 

STT Tên ngành Mã ngành 

 

1.  Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 

Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai; sản xuất đồ uống 

không cồn 

1104 

2.  Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh 

Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm 
2023 

3.  Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610 

4.  Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079 

5.  Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510 

6.  Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ 

hoạt động thể thao) 

Chi tiết: Dịch vụ tắm nước khoáng và tắm bùn khoáng 

9610 

7.  Bán buôn đồ uống 

Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn 
4633 

8.  Bán buôn thực phẩm 4632 
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9.  Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080 

10.  Chế biến và bảo quản rau quả 

Chi tiết: Chế biến tảo và các sản phẩm từ tảo 
1030 

11.  Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng 

hoặc đi thuê 

Chi tiết: Cho thuê nhà xưởng 

6810 

12.  Sản xuất sản phẩm từ plastic 

Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic 
2220 

13.  Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Khai thác khoáng sản (trừ khai thác titan) 
0899 

14.  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác 

Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ 
0990 

4.2 Ngoài các ngành, nghề kinh doanh nêu trên, Công Ty có thể tiến hành các hoạt động kinh 

doanh khác mà pháp luật không cấm. 

Điều 5.  Thời hạn hoạt động 

5.1 Thời gian hoạt động của Công Ty: Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc chấm dứt 

hoạt động theo quy định tại Điều Lệ này, thời hạn hoạt động của Công Ty là vô thời hạn.   

5.2 Công Ty có thể chấm dứt hoạt động theo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 6. Người đại diện theo pháp luật 

6.1 Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc là người đại diện theo pháp luật của Công 

Ty, có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ này. 

6.2 Mỗi người đại diện theo pháp luật đại diện cho Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ 

phát sinh từ các giao dịch của Công Ty, đại diện cho Công Ty với tư cách nguyên đơn, bị 

đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và thực hiện các quyền 

và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều Lệ này. 

6.3 Trường hợp Công Ty thay đổi bất kỳ người đại diện theo pháp luật, Hội Đồng Quản Trị chịu 

trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi người đại diện theo pháp luật của 

Công Ty theo quy định của pháp luật, bao gồm xin chấp thuận của Đại Hội Đồng Cổ Đông 

hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có). 

 

CHƯƠNG II 

VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ ĐÔNG, CỔ PHẦN 

Điều 7.  Vốn Điều Lệ 

7.1 Vốn Điều Lệ của Công Ty: 131.000.000.000 đồng 

7.2 Số Vốn Điều Lệ này được chia thành: 13.100.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ mỗi 

cổ phần. 

7.3 Vốn Điều Lệ có thể tăng hoặc giảm theo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông và phù hợp 

với các quy định của pháp luật. 

Điều 8.  Cổ phần 

8.1 Công Ty phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.    
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8.2 Ngoài cổ phần phổ thông, Công Ty có thể có cổ phần ưu đãi theo quyết định của Đại Hội 

Đồng Cổ Đông. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các 

loại sau đây:  

8.2.1 Cổ phần ưu đãi cổ tức; 

8.2.2 Cổ phần ưu đãi hoàn lại; và 

8.2.3 Cổ phần ưu đãi khác theo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông.  

8.3 Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi 

khác do Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định. 

8.4 Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu nó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích 

ngang nhau.  

8.5 Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển 

đổi thành cổ phần phổ thông theo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông. 

Điều 9.  Quyền của cổ đông phổ thông 

9.1 Cổ đông phổ thông có các quyền sau đây: 

9.1.1 Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông và thực hiện 

quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo uỷ quyền; thực hiện biểu 

quyết khi Công Ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; mỗi cổ phần phổ thông 

có một phiếu biểu quyết; 

9.1.2 Được nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông; 

9.1.3 Được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ 

thông của từng cổ đông trong Công Ty, trừ trường hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông có 

quyết định khác; 

9.1.4 Được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông khác và cho người không 

phải là cổ đông Công Ty; 

9.1.5 Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu 

quyết của Công Ty và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác; 

9.1.6 Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều Lệ Công Ty, biên bản họp Đại Hội 

Đồng Cổ Đông và các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông; 

9.1.7 Khi Công Ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng 

với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công Ty; và 

9.1.8 Các quyền khác theo quy định của Điều Lệ này và Luật Doanh Nghiệp. 

9.2 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở 

lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng có các quyền sau đây: 

9.2.1 Đề cử người vào Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát (nếu có); 

9.2.2 Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị, báo cáo 

tài chính giữa năm và hằng năm và các báo cáo của Ban Kiểm Soát; 

9.2.3 Yêu cầu triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông trong trường hợp quy định tại Điều 

9.3 của Điều Lệ này; và 

9.2.4 Yêu cầu Ban Kiểm Soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều 
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hành hoạt động của Công Ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và 

có đầy đủ các thông tin như quy định tại điểm d khoản 2 Điều 114 Luật Doanh 

Nghiệp. 

9.3 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 9.2 của Điều Lệ này có quyền yêu cầu triệu 

tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông trong một trong các trường hợp sau đây: 

9.3.1 Hội Đồng Quản Trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người 

quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao; hoặc 

9.3.2 Nhiệm kỳ của Hội Đồng Quản Trị đã vượt quá sáu (06) tháng mà Hội Đồng Quản 

Trị mới chưa được bầu thay thế. 

 Yêu cầu triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được lập bằng văn bản và phải 

có đầy đủ các thông tin như quy định tại khoản 3 Điều 114 Luật Doanh Nghiệp. 

Kèm theo yêu cầu phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội Đồng Quản 

Trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. 

9.4 Việc đề cử người vào Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát quy định tại Điều 9.2.1 của Điều 

Lệ này được thực hiện như sau: 

9.4.1 Các cổ đông phổ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm thoả mãn các điều kiện quy 

định để đề cử người vào Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát phải thông báo về 

việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc cuộc họp Đại Hội 

Đồng Cổ Đông; và 

9.4.2 Căn cứ số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát, cổ đông hoặc 

nhóm cổ đông quy định tại Điều 9.2 của Điều Lệ này được quyền đề cử một hoặc 

một số người theo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông làm ứng cử viên Hội 

Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc 

nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết 

định của Đại Hội Đồng Cổ Đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội Đồng Quản Trị, 

Ban Kiểm Soát và các cổ đông khác đề cử. 

Điều 10. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông 

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau đây: 

10.1 Thanh toán đủ và đúng hạn số cổ phần cam kết mua; 

10.2 Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công Ty dưới mọi hình thức, trừ 

trường hợp được Công Ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một 

phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và 

người có lợi ích liên quan trong Công Ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ 

và nghĩa vụ tài sản khác của Công Ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại 

xảy ra; 

10.3 Tuân thủ Điều Lệ này và quy chế quản lý nội bộ của Công Ty; 

10.4 Chấp hành các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị; và 

10.5 Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Điều Lệ này và Luật Doanh Nghiệp. 

Điều 11.  Cổ phần ưu đãi cổ tức và quyền của cổ đông ưu đãi cổ tức 

11.1 Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ 

phần phổ thông hoặc mức ổn định hàng năm. Cổ tức được chia hàng năm gồm cổ tức cố định 

và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công Ty. Mức 

cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu (hoặc 



 

8 

 

giấy chứng nhận sở hữu cổ phần) của cổ phần ưu đãi cổ tức. 

11.2 Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có các quyền sau đây: 

11.2.1 Nhận cổ tức theo quy định tại khoản 11.1 Điều này; 

11.2.2 Khi Công Ty giải thể hoặc phá sản, được nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ 

lệ sở hữu cổ phần tại Công Ty sau khi Công Ty đã thanh toán hết các khoản nợ và 

cho cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại; và 

11.2.3 Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 11.3 

Điều này. 

11.3 Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết và dự họp Đại Hội Đồng 

Cổ Đông, không có quyền biểu quyết khi Công Ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, 

không có quyền đề cử người vào Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát. 

Điều 12.  Cổ phần ưu đãi hoàn lại và quyền của cổ đông ưu đãi hoàn lại 

12.1 Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được Công Ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở 

hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu (hoặc giấy chứng nhận sở hữu cổ phần) của 

cổ phần ưu đãi hoàn lại. 

12.2 Ngoài quyền quy định tại khoản 1 Điều này, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có các 

quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 12.3 Điều này. 

12.3 Cổ đông sở hữu cổ phần hoàn lại không có quyền biểu quyết và dự họp Đại Hội Đồng Cổ 

Đông, không có quyền biểu quyết khi Công Ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, 

không có quyền đề cử người vào Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát. 

Điều 13.  Cổ phiếu hoặc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần 

13.1 Mỗi cổ đông của Công Ty sẽ được Công Ty cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc chứng 

chỉ cổ phiếu ghi nhận quyền sở hữu của cổ đông đó đối với một hoặc một số cổ phần của 

Công Ty (sau đây gọi là cổ phiếu). 

13.2 Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức cổ phiếu do Công Ty phát hành thì quyền 

và lợi ích của người sở hữu nó không bị ảnh hưởng. Người đại diện theo pháp luật của Công 

Ty phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do những sai sót đó gây ra. 

13.3 Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác thì cổ đông 

được Công Ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải có các 

nội dung như quy định tại khoản 3 Điều 120 Luật Doanh Nghiệp. 

Đối với cổ phiếu ghi nhận việc sở hữu số cổ phần có tổng mệnh giá trên mười triệu đồng Việt 

Nam, trước khi tiếp nhận đề nghị cấp cổ phiếu mới, người đại diện theo pháp luật của Công 

Ty có thể yêu cầu chủ sở hữu cổ phiếu đăng thông báo về việc cổ phiếu bị mất, bị cháy hoặc 

bị tiêu huỷ dưới hình thức khác và sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng thông báo sẽ đề nghị 

Công Ty cấp cổ phiếu mới. 

Điều 14.  Sổ đăng ký cổ đông 

14.1 Công Ty phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập 

dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này. Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung như quy định 

tại khoản 2 Điều 121 Luật Doanh Nghiệp. 

14.2 Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của Công Ty, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 14.3 Điều này. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép các thông 

tin liên quan đến cổ đông đó trong sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của Công Ty.  



 

9 

 

14.3 Khi Công Ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch tại sở giao dịch chứng khoản, sổ đăng ký cổ 

đông của Công Ty sẽ được lưu giữ tại Trung tâm lưu ký chứng khoán. Cổ đông có quyền 

kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép các thông tin liên quan đến cổ đông đó trong sổ 

đăng ký cổ đông theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán.  

14.4 Trường hợp cổ đông có thay đổi địa chỉ liên lạc thì phải thông báo kịp thời với Công Ty để 

cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công Ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc 

được với cổ đông do không được thông báo về việc thay đổi địa chỉ liên lạc của cổ đông.   

Điều 15.  Chào bán cổ phần 

15.1 Chào bán cổ phần là việc Công Ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán 

các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ.  

15.2 Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức sau đây: 

15.2.1 Chào bán cho tất cả các cổ đông hiện hữu của Công Ty theo tỷ lệ sở hữu cổ phần 

của họ tại Công Ty và theo quy định của pháp luật; 

15.2.2 Chào bán ra công chúng theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và pháp luật về 

chứng khoán; 

15.2.3 Chào bán cổ phần riêng lẻ theo quy định của pháp luật; và 

15.2.4 Chào bán cho nhân viên, người lao động theo chương trình sở hữu cổ phần dành cho 

người lao động.  

15.3 Cổ phần được coi là đã bán khi được thanh toán đủ và những thông tin về người mua được 

ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông của Công Ty. Kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở 

thành cổ đông của Công Ty. 

15.4 Sau khi cổ phần được thanh toán đầy đủ, Công Ty sẽ phát hành và trao cổ phiếu cho người 

mua. 

Điều 16.  Giá bán cổ phần 

Hội Đồng Quản Trị quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần. Giá bán cổ phần 

không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách 

của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp sau đây:  

16.1 Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập; 

16.2 Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ tại Công Ty; 

16.3 Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh. Trường hợp này, số chiết khấu 

hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của Đại Hội Đồng Cổ Đông; 

16.4 Cổ phần chào bán để (x) thực hiện chuyển đổi khoản vay chuyển đổi, trái phiếu chuyển đổi 

hoặc các chứng khoán khác do Công Ty phát hành có khả năng chuyển đổi thành cổ phần của 

Công Ty, (y) thực hiện các quyền chọn mua, quyền chọn bán hay chứng quyền mà Công Ty 

đã cam kết hoặc (z) thực hiện các cam kết khác của Công Ty;  

16.5 Cổ phần chào bán cho nhân viên, người lao động theo chương trình sở hữu cổ phần dành cho 

người lao động; và 

16.6 Các trường hợp khác theo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông. 

Điều 17.  Chuyển nhượng cổ phần 

17.1 Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp có thỏa thuận về hạn chế chuyển nhượng 
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cổ phần giữa Công Ty và người mua cổ phần trong hợp đồng mua cổ phần. 

17.2 Thủ tục chuyển nhượng cổ phần của Công Ty sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 17.3 Điều này.  

17.3 Khi Công Ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán, việc chuyển 

nhượng cổ phần của Công Ty sẽ theo quy định của pháp luật về chứng khoán. 

Điều 18. Phát hành trái phiếu và các loại chứng khoán khác 

18.1 Công Ty có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo 

quy định của pháp luật. 

18.2 Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm 

chứng quyền. Hội Đồng Quản Trị quyết định việc phát hành các loại trái phiếu khác. 

18.3 Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định phát hành các loại chứng khoán khác phù hợp với quy 

định của pháp luật. 

Điều 19. Mua cổ phần, trái phiếu 

Cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của Công Ty có thể được mua bằng đồng 

Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí 

tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, và/hoặc các tài sản khác. 

Điều 20.  Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông 

20.1 Cổ đông biểu quyết phản đối quyết định về việc tổ chức lại Công Ty hoặc thay đổi quyền, 

nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều Lệ này có quyền yêu cầu Công Ty mua lại cổ phần 

của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải có các thông tin quy định tại khoản 1 Điều 129 

Luật Doanh Nghiệp. Yêu cầu phải được gửi đến Công Ty trong thời hạn mười ngày làm việc, 

kể từ ngày Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua quyết định về một trong các vấn đề quy định tại 

khoản này. 

20.2 Công Ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại Khoản 20.1 Điều này 

với giá theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày 

nhận được yêu cầu. Trường hợp không thoả thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một 

tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá. Công Ty giới thiệu ít nhất ba tổ chức định giá 

chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.  

Điều 21. Mua lại cổ phần theo quyết định của Công Ty  

Công Ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc 

toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định sau đây:  

21.1 Hội Đồng Quản Trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng 

loại đã được chào bán trong mỗi mười hai (12) tháng. Trong trường hợp khác, việc mua lại cổ 

phần do Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định. 

21.2 Hội Đồng Quản Trị quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại 

không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 

dưới đây. Đối với cổ phần loại khác, nếu Công Ty và cổ đông có liên quan không có thoả 

thuận khác thì giá mua lại không được thấp hơn giá thị trường. 

21.3 Công Ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ 

trong Công Ty. Trong trường hợp này, quyết định mua lại cổ phần của Công Ty phải được 

thông báo cho tất cả cổ đông của Công Ty, trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày quyết 

định đó được thông qua. Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi bản chào bán cổ phần của 

mình bằng phương thức bảo đảm đến được Công Ty trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày 
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thông báo. Công Ty chỉ mua lại cổ phần được chào bán trong thời hạn nói trên.  

Điều 22.  Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại 

22.1 Công Ty chỉ được quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông theo quy định tại Điều 

20 và Điều 21 của Điều Lệ này nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, 

Công Ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. 

22.2 Cổ phần được mua lại theo quy định tại Điều 20 và Điều 21 của Điều Lệ này được coi là cổ 

phần chưa bán theo quy định của Luật Doanh Nghiệp. Công Ty phải làm thủ tục giảm vốn 

điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá của các cổ phần được Công Ty mua lại theo quy định 

của pháp luật.  

22.3 Cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu số cổ phần đã được mua lại phải được tiêu huỷ ngay sau khi 

số cổ phần tương ứng đã được thanh toán đủ. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám 

Đốc phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do không tiêu huỷ hoặc chậm tiêu huỷ cổ 

phiếu gây ra đối với Công Ty.  

22.4 Sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán 

của Công Ty giảm hơn 10% thì Công Ty phải thông báo cho tất cả các chủ nợ biết trong thời 

hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thanh toán hết số cổ phần mua lại. 

Điều 23.  Trả cổ tức 

23.1 Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo các điều kiện áp dụng riêng cho mỗi loại 

cổ phần ưu đãi. 

23.2 Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và 

khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công Ty. Công Ty chỉ được trả 

cổ tức cho cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây: 

23.2.1 Công Ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định 

của pháp luật; 

23.2.2 Công Ty đã bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật; và  

23.2.3 Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, Công Ty vẫn phải bảo đảm thanh toán đủ các 

khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn. 

23.3 Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của Công Ty hoặc bằng tài sản khác 

theo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực 

hiện bằng đồng Việt Nam. Cổ tức có thể được thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng 

khi Công Ty đã có đủ chi tiết về tài khoản ngân hàng của cổ đông. Nếu Công Ty đã chuyển 

khoản theo đúng các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng như thông báo của cổ đông thì 

Công Ty không chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ việc chuyển khoản đó.  

23.4 Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn sáu (06) tháng, kể từ ngày Đại Hội Đồng 

Cổ Đông thông qua việc chia cổ tức đó. Chậm nhất ba mươi ngày trước mỗi lần trả cổ tức, 

Hội Đồng Quản Trị phải lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được 

trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức phải được 

gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của tất cả cổ đông chậm nhất mười 

lăm ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Thông báo phải có các nội dung sau đây: 

23.4.1 Tên và các thông tin của cổ đông; 

23.4.2 Số lượng cổ phần từng loại mà cổ đông sở hữu; mức cổ tức đối với từng cổ phần và 

tổng số cổ tức mà cổ đông đó được nhận; 

23.4.3 Thời điểm và phương thức trả cổ tức; và 
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23.4.4 Họ tên và chữ ký của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị. 

23.5 Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm chốt 

danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ 

Công Ty. 

23.6 Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần, Công Ty phải thực hiện các thủ tục theo quy định 

của pháp luật. 

Điều 24.  Thu hồi tiền thanh toán cổ phần mua lại hoặc cổ tức 

Trường hợp việc thanh toán cổ phần mua lại trái với quy định tại Điều 22.1 hoặc trả cổ tức 

trái với quy định tại Điều 23 của Điều Lệ này thì các cổ đông phải hoàn trả cho Công Ty số 

tiền, tài sản khác đã nhận; trường hợp cổ đông không hoàn trả được cho Công Ty thì tất cả 

thành viên Hội Đồng Quản Trị phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa 

vụ tài sản khác của Công Ty trong phạm vi giá trị số tiền, tài sản đã trả cho cổ đông mà chưa 

được hoàn lại. 

 

CHƯƠNG III 

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY 

Điều 25.  Cơ cấu tổ chức quản lý của Công Ty 

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công Ty gồm có: 

25.1 Đại Hội Đồng Cổ Đông; 

25.2 Hội Đồng Quản Trị;  

25.3 Tổng Giám Đốc; và  

25.4 Ban Kiểm Soát.  

Điều 26. Đại Hội Đồng Cổ Đông 

26.1 Đại Hội Đồng Cổ Đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao 

nhất của Công Ty.  

26.2 Đại Hội Đồng Cổ Đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

26.2.1 Thông qua định hướng phát triển của Công Ty; 

26.2.2 Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định 

mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần; quyết định việc Công Ty phát hành trái phiếu và 

các loại chứng khoán khác theo Điều 18 của Điều Lệ này; 

26.2.3 Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị, Kiểm Soát Viên; 

26.2.4 Quyết định đầu tư, quyết định giao dịch mua hoặc bán tài sản của Công Ty có giá trị bằng 

hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm 

toán hoặc soát xét gần nhất của Công Ty; 

26.2.5 Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều Lệ này; 

26.2.6 Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

26.2.7 Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 
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26.2.8 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 Công Ty; 

26.2.9 Quyết định tổ chức lại, giải thể Công Ty;  

26.2.10 Quyết định việc trích lập Quỹ khen thưởng và phúc lợi theo quy định tại Điều Lệ này; và 

26.2.11 Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều Lệ này và Luật Doanh Nghiệp. 

Điều 27.  Thẩm quyền triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 

27.1 Đại Hội Đồng Cổ Đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại 

Hội Đồng Cổ Đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại Hội Đồng Cổ Đông phải ở trên 

lãnh thổ Việt Nam.  

27.2 Đại Hội Đồng Cổ Đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng, kể từ ngày kết 

thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội Đồng Quản Trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể 

gia hạn, nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

27.3 Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:  

27.3.1 Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công Ty; 

27.3.2 Báo cáo tài chính hằng năm; 

27.3.3 Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội Đồng 

Quản Trị và từng thành viên Hội Đồng Quản Trị; 

27.3.4 Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả kinh doanh của Công Ty, về kết quả hoạt 

động của Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc; 

27.3.5 Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát và của từng Kiểm Soát 

Viên; 

27.3.6 Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; và 

27.3.7 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông. 

27.4 Hội Đồng Quản Trị phải triệu tập họp bất thường Đại Hội Đồng Cổ Đông trong một trong các 

trường hợp sau đây:  

27.4.1 Hội Đồng Quản Trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công Ty; 

27.4.2 Số thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát còn lại ít hơn số thành viên theo 

quy định của pháp luật; 

27.4.3 Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 9.2 của Điều Lệ 

này; và 

27.4.4 Theo yêu cầu của Ban Kiểm Soát.  

27.5 Hội Đồng Quản Trị phải triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông trong thời hạn ba mươi (30) 

ngày, kể từ ngày số thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát còn lại như quy định 

Điều 27.4.2 hoặc nhận được yêu cầu quy định tại các Điều 27.4.3 và 27.4.4 của Điều Lệ này. 

Trường hợp Hội Đồng Quản Trị không triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông như quy định 

trên thì Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và các thành viên Hội Đồng Quản Trị phải chịu trách 

nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh đối với Công Ty. 

27.6 Trường hợp Hội Đồng Quản Trị không triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định 
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tại Điều 27.5 trên thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban Kiểm Soát thay thế Hội 

Đồng Quản Trị triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định của Điều Lệ này. Trường 

hợp Ban Kiểm Soát không triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông như quy định trên thì Ban 

Kiểm Soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh đối 

với Công Ty.  

27.7 Trường hợp Ban Kiểm Soát không triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định tại 

Điều 27.6 thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Điều 9.2 có quyền đại diện Công 

Ty triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định của Điều Lệ này. 

27.8 Người triệu tập họp phải thực hiện các công việc sau đây để tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ 

Đông: 

27.8.1 Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; 

27.8.2 Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông; 

27.8.3 Lập chương trình và nội dung cuộc họp; 

27.8.4 Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; 

27.8.5 Dự thảo nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông theo nội dung dự kiến của cuộc 

họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành 

viên Hội Đồng Quản Trị, Kiểm Soát Viên; 

27.8.6 Xác định thời gian và địa điểm họp; 

27.8.7 Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của Điều 

Lệ này; và 

27.8.8 Các công việc khác phục vụ cuộc họp. 

27.9 Chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy tại Điều này sẽ 

do Công Ty thanh toán hoặc hoàn lại cho người triệu tập. 

Điều 28. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 

28.1 Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ 

đông của Công Ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được lập 

không sớm hơn năm (5) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông. 

28.2 Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 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 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; số lượng cổ phần từng loại, số và 

ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông. 

28.3 Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục và sao các thông tin liên quan đến cổ đông đó 

trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông; yêu cầu sửa đổi những 

thông tin sai lệch hoặc bổ sung những thông tin cần thiết về cổ đông đó trong danh sách cổ 

đông có quyền dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.  

Điều 29.  Chương trình và nội dung họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 

29.1 Người triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp. 

29.2 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 9.2 của 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 được 

gửi đến Công Ty chậm nhất ba ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên 

cổ đông, số lượng từng loại cổ phần mà cổ đông sở hữu, vấn đề kiến nghị đưa vào chương 
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trình họp.  

29.3 Người triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại Điều 

29.2 nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

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

và 

29.3.2 Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông. 

29.4 Người triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại 

Điều 29.2 này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại 

Điều 29.3 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.  

Điều 30.  Mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 

30.1 Người triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông 

trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc. 

Thông báo mời họp phải có 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. 

30.2 Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông. Khi 

xét thấy cần thiết, người triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông có thể quyết định đăng thông 

báo trên trang thông tin điện tử của Công Ty, hoặc đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc 

địa phương. 

30.2.1 Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây: 

30.2.2 Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với 

từng vấn đề trong chương trình họp; 

30.2.3 Phiếu biểu quyết; và 

30.2.4 Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp. 

30.3 Trường hợp Công Ty có trang thông tin điện tử, việc gửi tài liệu họp theo thông báo mời họp 

quy định tại Điều này có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công 

Ty. Trong 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. 

Điều 31. Thực hiện quyền dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 

31.1 Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp 

hoặc thông qua một trong các hình thức quy định tại Điều này. Cổ đông là tổ chức ủy quyền 

cho người được uỷ quyền hoặc người khác dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định của 

pháp luật. 

Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông phải lập thành văn bản 

theo mẫu do Công Ty phát hành. Người được ủy quyền dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông phải 

xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Người được ủy quyền dự họp Đại Hội Đồng 

Cổ Đông không được ủy quyền lại cho người khác. 

31.2 Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông trong một 

trong các trường hợp sau đây: 

31.2.1 Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

31.2.2 Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; 
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31.2.3 Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình 

thức điện tử khác; và 

31.2.4 Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử. 

Điều 32.  Điều kiện tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 

32.1 Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 

51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty. 

32.2 Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 32.1 

thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp 

lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại Hội Đồng Cổ Đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có 

số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.  

32.3 Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại 

Điều 32.2 thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày dự 

định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến 

hành không phụ thuộc vào số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty mà các cổ đông dự 

họp đại diện. 

32.4 Chỉ có Đại Hội Đồng Cổ Đông mới có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm 

theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 30 của Điều Lệ này. 

Điều 33.  Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 

Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành 

theo quy định sau đây: 

33.1 Trước khi khai mạc cuộc họp, phải tiến hành đăng ký cổ đông dự họp Đại Hội Đồng Cổ 

Đông. 

33.2 Việc bầu Chủ toạ, thư ký và ban kiểm phiếu của cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được quy 

định như sau: 

33.2.1 Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị làm chủ toạ 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 còn lại bầu một người trong số họ làm chủ toạ cuộc họp theo nguyên tắc 

đa số quá bán; trường hợp các thành viên Hội Đồng Quản Trị còn lại không bầu 

được người làm chủ toạ thì Trưởng Ban Kiểm Soát điều khiển để Đại Hội Đồng Cổ 

Đông bầu chủ toạ cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu 

cao nhất làm chủ toạ cuộc họp; 

33.2.2 Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông điều 

khiển để Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu chủ toạ cuộc họp và người có số phiếu bầu cao 

nhất làm chủ toạ cuộc họp; 

33.2.3 Chủ toạ cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp; và 

33.2.4 Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề 

nghị của chủ toạ cuộc họp. 

33.3 Chương trình và nội dung 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. 

33.4 Chủ toạ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một 

cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của 

đa số người dự họp. 
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33.5 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 cổ đông ghi ý kiến tán thành, không tán thành 

hoặc không có ý kiến vào phiếu biểu quyết. Đối với các vấn đề liên quan đến thủ tục cuộc 

họp, các cổ đông có thể biểu quyết dưới hình thức giơ tay. Kết quả kiểm phiếu được chủ toạ 

công bố trước khi bế mạc cuộc họp. 

33.6 Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng 

ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của 

những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 

33.7 Người triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông có các quyền sau đây: 

33.7.1 Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, 

hợp lý khác; và 

33.7.2 Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất ra khỏi cuộc họp 

Đại Hội Đồng Cổ Đông những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ toạ, 

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. 

33.8 Chủ toạ có quyền hoãn cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông đã có đủ số người đăng ký dự họp 

theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau 

đây: 

33.8.1 Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;  

33.8.2 Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông dự họp 

tham gia thảo luận và biểu quyết; và 

33.8.3 Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được 

tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 

Thời gian hoãn tối đa không quá ba (3) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc. 

33.9 Trường hợp chủ toạ hoãn hoặc tạm dừng cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông trái với quy định 

tại Điều 33.8, Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu một người khác trong số những người dự họp để 

thay thế chủ toạ điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả các nghị quyết được thông 

qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.   

Điều 34.  Hình thức thông qua nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông 

34.1 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. 

34.2 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:  

34.2.1 Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát; 

34.2.2 Thông qua báo cáo tài chính hằng năm. 

34.3 Ngoài các vấn đề nêu tại Điều 34.2 Điều Lệ này, các vấn đề khác có thể được thông qua bằng 

hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 

Điều 35.  Điều kiện để nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông được thông qua 

35.1 Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông khi 

có đáp ứng điều kiện sau đây: 

35.1.1 Được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ 
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đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Điều 35.1.2 và 35.1.3 dưới đây; 

35.1.2 Nghị quyết về một trong các vấn đề sau được thông qua nếu được số cổ đông đại diện cho ít 

nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành: (A) loại 

cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại của Công Ty, (B) thay đổi ngành, nghề kinh doanh 

của Công Ty, (C) thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty, (D) quyết định đầu tư, quyết định 

giao dịch mua hoặc bán tài sản của Công Ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài 

sản được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét gần nhất của 

Công Ty, và (E) tổ chức lại hoặc giải thể Công Ty; và 

35.1.3 Việc biểu quyết bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát phải thực hiện theo 

phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với 

tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội Đồng Quản Trị hoặc Ban 

Kiểm Soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một 

hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị hoặc Kiểm Soát 

Viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số 

phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử 

viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội Đồng Quản Trị 

hoặc Ban Kiểm Soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang 

nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử. 

35.2 Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của 

Đại Hội Đồng Cổ Đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết của Công Ty tán thành. 

35.3 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 mười lăm ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông 

qua. Trường hợp Công Ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng 

việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công Ty. 

Điều 36.  Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của 

Đại Hội Đồng Cổ Đông 

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại 

Hội Đồng Cổ Đông được thực hiện theo quy định sau đây: 

36.1 Hội Đồng Quản Trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của 

Đại Hội Đồng Cổ Đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công Ty. 

36.2 Hội Đồng Quản Trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ 

Đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu 

quyết chậm nhất mười (10) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Việc lập danh 

sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại Điều 28.1 và 28.2 của Điều Lệ 

này. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định 

tại Điều 30 của Điều Lệ này. 

36.3 Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

36.3.1 Tên cổ đông; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; 

36.3.2 Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua; 

36.3.3 Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến; 

36.3.4 Thời hạn phải gửi về Công Ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; và 

36.3.5 Họ, tên, chữ ký của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Công Ty. 
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36.4 Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công Ty theo một trong các hình thức sau 

đây: 

36.4.1 Gửi thư: 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. 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;  

36.4.2 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 gửi về Công Ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy 

ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ 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. 

36.5 Hội Đồng Quản Trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của 

Ban Kiểm Soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công Ty. Biên bản kiểm 

phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

36.5.1 Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 

36.5.2 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; 

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

36.5.4 Các vấn đề đã được thông qua; 

36.5.5 Họ, tên, chữ ký của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Công Ty, người giám sát 

kiểm phiếu và người kiểm phiếu. 

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên 

đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu 

trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không 

trung thực, không chính xác. 

36.6 Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết 

thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công Ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm 

phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công Ty. 

36.7 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 được lưu giữ tại trụ sở chính của Công Ty. 

36.8 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. 

Điều 37.  Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 

37.1 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 có các nội dung chủ yếu sau đây:  

37.1.1 Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

37.1.2 Thời gian và địa điểm họp Đại Hội Đồng Cổ Đông; 

37.1.3 Chương trình và nội dung cuộc họp; 

37.1.4 Họ, tên chủ tọa và thư ký; 
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37.1.5 Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại Hội Đồng Cổ Đông về 

từng vấn đề trong nội dung chương trình họp; 

37.1.6 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; 

37.1.7 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; 

37.1.8 Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; và 

37.1.9 Chữ ký của chủ tọa và thư ký. 

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và nếu cần thiết, có thể được dịch sang tiếng Anh. Bản 

dịch tiếng Anh sẽ chỉ có giá trị tham khảo. 

37.2 Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc 

họp.  

37.3 Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của 

nội dung biên bản. 

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười 

lăm (15) 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 (nếu có). 

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 38. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông 

Trong thời hạn chín mươi ngày (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại Hội Đồng 

Cổ Đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông, cổ đông, 

nhóm cổ đông quy định tại Điều 9.2 của 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: 

38.1 Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông không thực 

hiện đúng theo quy định của Điều Lệ này và Luật Doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại 

Điều 39.2 của Điều Lệ này; 

38.2 Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều Lệ này. 

Điều 39.  Hiệu lực các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông 

39.1 Các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ 

thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó. 

39.2 Các nghị quyết của 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. 

39.3 Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết của 

Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định tại Điều 38 của Điều Lệ này, thì các nghị quyết đó vẫn 

có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp 

dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 
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Điều 40.  Hội Đồng Quản Trị 

40.1 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.  

40.2 Hội Đồng Quản Trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

40.2.1 Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng 

năm của Công Ty; 

40.2.2 Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; 

40.2.3 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; 

40.2.4 Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công Ty; quyết định việc Công Ty 

phát hành trái phiếu theo quy định tại Điều 18.2 của Điều Lệ này; 

40.2.5 Quyết định mua lại cổ phần của Công Ty theo quy định tại Điều 21.1 của Điều Lệ 

này; 

40.2.6 Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy 

định của Điều Lệ này và pháp luật; 

40.2.7 Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;  

40.2.8 Quyết định đầu tư, quyết định giao dịch mua hoặc bán tài sản của Công Ty có giá trị 

nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được 

kiểm toán hoặc soát xét gần nhất của Công Ty;  

40.2.9 Quyết định tất cả các giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị 

tài sản được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét 

gần nhất của Công Ty, ngoại trừ các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại 

Hội Đồng Cổ Đông;  

40.2.10 Quyết định việc Công Ty cấp bảo lãnh; quyết định việc Công Ty dùng tài sản để 

cầm cố, thế chấp, hoặc làm biện pháp bảo đảm khác, để bảo đảm cho nghĩa vụ của 

Công Ty hoặc nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khác; 

40.2.11 Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, 

ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Vận Hành 

(Chief Operating Officer) (nếu có) và Giám Đốc Tài Chính (nếu có); quyết định tiền 

lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy 

quyền quản lý phần vốn góp hoặc cổ phần của Công Ty tại công ty khác, quyết định 

mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; 

40.2.12 Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám Đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc 

kinh doanh hằng ngày của Công Ty; 

40.2.13 Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công Ty, quyết định thành 

lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua, bán cổ 

phần hoặc phần vốn góp của doanh nghiệp khác; 

40.2.14 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; 

40.2.15 Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại Hội Đồng Cổ Đông; 



 

22 

 

40.2.16 Kiến nghị 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; 

40.2.17 Phân bổ, sử dụng Quỹ khen thưởng và phúc lợi hàng năm, bao gồm cả việc quyết 

định tiền thưởng theo thành tích hàng năm và thưởng đột xuất cho các thành viên 

Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý khác 

của Công Ty; 

40.2.18 Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản Công Ty; và 

40.2.19 Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều Lệ này và Luật Doanh nghiệp. 

40.3 Hội Đồng Quản Trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng 

văn bản. Mỗi thành viên Hội Đồng Quản Trị có một phiếu biểu quyết. 

40.4 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 này 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 

này 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 một (01) năm có 

quyền yêu cầu Hội Đồng Quản Trị đình chỉ thực hiện nghị quyết nói trên. 

Điều 41.  Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị 

41.1 Hội Đồng Quản Trị có từ ba (03) đến mười một (11) thành viên. Số lượng thành viên Hội 

Đồng Quản Trị cụ thể cho từng nhiệm kỳ sẽ do Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định. 

41.2 Nhiệm kỳ của Hội Đồng Quản Trị không quá năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội 

Đồng Quản Trị gắn liền với nhiệm kỳ của Hội Đồng Quản Trị và có thể được bầu lại với số 

nhiệm kỳ không hạn chế. Thành viên Hội Đồng Quản Trị không nhất thiết phải thường trú tại 

Việt Nam.  

41.3 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 các thành viên Hội Đồng Quản 

Trị của nhiệm kỳ mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. 

Điều 42.  Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội Đồng Quản Trị  

42.1 Thành viên Hội Đồng Quản Trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

42.1.1 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; và 

42.1.2 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh. 

42.2 Thành viên Hội Đồng Quản Trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công Ty. 

42.3 Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty có thể đồng thời là người quản lý của các doanh 

nghiệp khác.  

Điều 43.  Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị 

43.1 Hội Đồng Quản Trị bầu một thành viên của Hội Đồng Quản Trị làm Chủ Tịch theo nguyên 

tắc đa số quá bán. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị có thể kiêm Tổng Giám Đốc Công Ty. 

43.2 Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

43.2.1 Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội Đồng Quản Trị; 
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43.2.2 Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa 

cuộc họp Hội Đồng Quản Trị; 

43.2.3 Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị; 

43.2.4 Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị; 

43.2.5 Chủ tọa cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, cuộc họp Hội Đồng Quản Trị; 

43.2.6 Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều Lệ này. 

43.3 Trường hợp Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ 

của mình trong thời hạn từ sáu mươi (60) ngày trở lên 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 đa số quá bán.  

43.4 Khi xét thấy cần thiết, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị tuyển dụng thư ký Công Ty để hỗ trợ 

Hội Đồng Quản Trị và Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm 

quyền theo quy định của pháp luật và Điều Lệ này. Thư ký Công Ty có các quyền và nghĩa 

vụ sau đây: 

43.4.1 Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị; ghi chép 

các biên bản họp; 

43.4.2 Hỗ trợ thành viên Hội Đồng Quản Trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được 

giao; 

43.4.3 Hỗ trợ Hội Đồng Quản Trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công Ty; 

43.4.4 Hỗ trợ Công Ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của cổ đông; 

43.4.5 Hỗ trợ Công Ty trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai 

hóa thông tin và thủ tục hành chính; và 

43.4.6 Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hội Đồng Quản Trị. 

43.5 Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị. 

Điều 44. Cuộc họp Hội Đồng Quản Trị, Nghị quyết bằng văn bản của Hội Đồng Quản Trị 

44.1 Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội Đồng 

Quản Trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội Đồng Quản 

Trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu 

cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ 

lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 

một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội Đồng Quản Trị.  

44.2 Hội Đồng Quản Trị có thể họp định kỳ hoặc bất thường. Hội Đồng Quản Trị họp tại trụ sở 

chính của Công Ty hoặc ở nơi khác theo quyết định của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị. 

44.3 Cuộc họp của 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 một lần.  

44.4 Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị phải triệu tập họp Hội Đồng Quản Trị khi có một trong các 

trường hợp sau đây:  

44.4.1 Theo đề nghị của Ban Kiểm Soát; 
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44.4.2 Theo đề nghị của Tổng Giám Đốc; 

44.4.3 Theo đề nghị của ít nhất hai (02) thành viên của Hội Đồng Quản Trị.  

Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và 

quyết định thuộc thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị.  

44.5 Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị phải triệu tập họp Hội Đồng Quản Trị trong thời hạn bảy (07) 

ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại Điều 44.4. Trường hợp Chủ Tịch 

không triệu tập họp Hội Đồng Quản Trị theo đề nghị thì Chủ Tịch phải chịu trách nhiệm về 

những thiệt hại xảy ra đối với Công Ty; người đề nghị có quyền thay thế Hội Đồng Quản Trị 

triệu tập họp Hội Đồng Quản Trị. 

44.6 Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc người triệu tập họp Hội Đồng Quản Trị phải gửi thông 

báo mời họp chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác 

định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. 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 được đăng ký 

tại Công Ty.  

44.7 Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm 

theo đến các Kiểm Soát Viên như đối với các thành viên Hội Đồng Quản Trị. Kiểm Soát 

Viên có quyền dự các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị; có quyền thảo luận nhưng không 

được biểu quyết.  

44.8 Hội Đồng Quản Trị có thể mời Tổng Giám Đốc dự họp, thảo luận nhưng Tổng Giám Đốc 

không được quyền biểu quyết, trừ trường hợp Tổng Giám Đốc cũng là thành viên Hội Đồng 

Quản Trị. 

44.9 Cuộc họp Hội Đồng Quản Trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên 

dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định khoản này không đủ số thành viên 

dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày dự định 

họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành 

viên Hội Đồng Quản Trị dự họp. 

44.10 Thành viên Hội Đồng Quản Trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường 

hợp sau đây: 

44.10.1 Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

44.10.2 Ủy quyền cho người khác đến dự họp theo quy định tại khoản 11 Điều này. 

44.10.3 Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác; 

44.10.4 Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. 

Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng 

trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị chậm nhất một giờ 

trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những 

người dự họp.  

44.11 Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán 

thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của 

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị. 
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44.12 Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị. Thành viên được ủy 

quyền cho người khác dự họp nếu được đa số thành viên Hội Đồng Quản Trị chấp thuận. 

44.13 Hội Đồng Quản Trị có thể thông qua nghị quyết bằng việc lấy ý kiến các thành viên Hội 

Đồng Quản Trị bằng văn bản. Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị bằng hình thức lấy ý kiến 

bằng văn bản được thông qua khi có ý kiến tán thành của đa số các thành viên Hội Đồng 

Quản Trị có quyền biểu quyết đối với vấn đề được lấy ý kiến. Trường hợp số ý kiến tán thành 

và không tán thành ngang nhau thì ý kiến của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị sẽ là ý kiến quyết 

định. 

Điều 45.  Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị 

45.1 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. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

45.1.1 Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

45.1.2 Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

45.1.3 Thời gian, địa điểm họp; 

45.1.4 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; 

45.1.5 Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

45.1.6 Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc 

họp; 

45.1.7 Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và 

không có ý kiến; 

45.1.8 Các vấn đề đã được thông qua; 

45.1.9 Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản. 

Chủ tọa và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội 

dung biên bản họp Hội Đồng Quản Trị. 

45.2 Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ 

chính của Công Ty. 

45.3 Biên bản lập bằng tiếng Việt và nếu cần thiết, có thể được dịch sang tiếng Anh. Bản dịch 

tiếng Anh sẽ chỉ có giá trị tham khảo. 

Điều 46.  Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội Đồng Quản Trị 

46.1 Thành viên Hội Đồng Quản Trị có quyền yêu cầu Tổng Giám Đốc, Phó tổng giám đốc, người 

quản lý các đơn vị trong Công Ty cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt 

động kinh doanh của Công Ty và của các đơn vị trong Công Ty.  

46.2 Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài 

liệu theo yêu cầu của thành viên Hội Đồng Quản Trị.  

Điều 47.  Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị 

47.1 Thành viên Hội Đồng Quản Trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:  

47.1.1 Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 42 của Điều Lệ này; 
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47.1.2 Không tham gia các hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong 06 tháng liên tục, trừ 

trường hợp bất khả kháng; 

47.1.3 Có đơn từ chức. 

47.2 Thành viên Hội Đồng Quản Trị có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ 

Đông. 

47.3 Hội Đồng Quản Trị phải triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông để bầu bổ sung thành viên Hội 

Đồng Quản Trị trong trường hợp số thành viên Hội Đồng Quản Trị của một nhiệm kỳ bị giảm 

quá một phần ba so với số thành viên Hội Đồng Quản Trị mà Đại Hội Đồng Cổ Đông đã 

quyết định cho nhiệm kỳ đó. Trường hợp này, Hội Đồng Quản Trị phải triệu tập họp Đại Hội 

Đồng Cổ Đông trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba. 

Trường hợp khác, tại cuộc họp gần nhất, Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu thành viên mới thay thế 

thành viên Hội Đồng Quản Trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. 

Điều 48.  Tổng Giám Đốc Công Ty 

48.1 Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Tổng Giám 

Đốc.  

48.2 Tổng Giám Đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công Ty; 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.  

48.3 Nhiệm kỳ của Tổng Giám Đốc không quá 05 năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ 

không hạn chế. 

48.4 Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám Đốc như sau: 

48.4.1 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; và 

48.4.2 Có trình độ chuyên môn và/hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh.  

48.5 Tổng Giám Đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

48.5.1 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; 

48.5.2 Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị; 

48.5.3 Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công Ty; 

48.5.4 Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công Ty; 

48.5.5 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; 

48.5.6 Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong Công Ty, kể 

cả người lao động nắm giữ các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của 

Tổng Giám Đốc; 

48.5.7 Tuyển dụng lao động; 

48.5.8 Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 
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48.5.9 Quyết định các giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong 

báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét gần nhất của Công Ty, 

ngoại trừ các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Hội Đồng Quản Trị; 

48.5.10 Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều Lệ này và nghị quyết của 

Hội Đồng Quản Trị. 

48.6 Tổng Giám Đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công Ty theo đúng quy 

định của pháp luật, Điều Lệ này, 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 

Tổng Giám Đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho Công 

Ty. 

Điều 49.  Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc 

và Ban Kiểm Soát 

49.1 Công Ty có quyền trả thù lao cho thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát, 

trả lương cho Tổng Giám Đốc và người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. 

49.2 Thù lao, tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc, 

Ban Kiểm Soát được trả theo quy định sau đây:  

49.2.1 Thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát có thể được hưởng thù lao. 

Mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát do Đại Hội Đồng Cổ 

Đông quyết định tại cuộc họp thường niên; 

49.2.2 Thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát 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 

được giao. 

49.2.3 Tổng Giám Đốc được trả lương và tiền thưởng. Tiền lương, thưởng và các quyền 

lợi khác của Tổng Giám Đốc do Hội Đồng Quản Trị quyết định. 

49.3 Thù lao của thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và tiền lương của Tổng Giám 

Đốc và người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh của Công Ty theo quy định của 

pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo 

tài chính hằng năm của Công Ty và phải báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc họp thường 

niên. 

Điều 50.  Công khai các lợi ích liên quan  

Việc công khai hóa lợi ích và người có liên quan của Công Ty thực hiện theo quy định sau 

đây: 

50.1 Công Ty phải tập hợp và cập nhật danh sách những người có liên quan của Công Ty theo quy 

định tại khoản 17 Điều 4 của Luật Doanh Nghiệp và các giao dịch tương ứng của họ với Công 

Ty.  

50.2 Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Kiểm Soát Viên, Tổng Giám Đốc và người quản lý khác của 

Công Ty phải kê khai các lợi ích liên quan của họ với Công Ty, bao gồm: 

50.2.1 Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh 

nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần 

vốn góp hoặc cổ phần đó; 

50.2.2 Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh 

nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần 

vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ. 
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50.3 Việc kê khai quy định tại Điều 50.2 phải được thực hiện trong thời hạn bảy (07) ngày làm 

việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với 

Công Ty trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng. 

50.4 Việc công khai, xem xét, trích lục, sao chép Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên 

quan được kê khai quy định tại Điều 50.1 và 50.2 được thực hiện như sau: 

50.4.1 Công Ty phải thông báo Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan cho Đại Hội 

Đồng Cổ Đông tại cuộc họp thường niên; 

50.4.2 Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công 

Ty;  

50.4.3 Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm 

Soát, Tổng Giám Đốc và người quản lý khác có quyền xem xét, trích lục và sao một phần 

hoặc toàn bộ nội dung kê khai trong giờ làm việc; 

50.4.4 Công Ty phải tạo điều kiện để những người quy định tại Điều 50.4.3 tiếp cận, xem, trích lục 

và sao chép danh sách những người có liên quan của Công Ty và những nội dung khác một 

cách nhanh nhất, thuận lợi nhất; không được ngăn cản, gây khó khăn đối với họ trong thực 

hiện quyền này.  

50.5 Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người 

khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của 

Công Ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội Đồng Quản Trị, 

Ban Kiểm Soát và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội Đồng Quản 

Trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội 

Đồng Quản Trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công Ty. 

Điều 51.  Trách nhiệm của người quản lý Công Ty 

51.1 Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc và người quản lý khác có 

trách nhiệm sau đây:  

51.1.1 Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của Điều Lệ này, 

Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật có liên quan, nghị quyết của Đại Hội 

Đồng Cổ Đông; 

51.1.2 Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất 

nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công Ty; 

51.1.3 Trung thành với lợi ích của Công Ty và cổ đông; 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; 

51.1.4 Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công Ty về doanh nghiệp mà họ và 

người có liên quan của họ làm chủ hoặc có phần vốn góp, cổ phần chi phối. 

51.2 Các nghĩa vụ khác theo quy định của Điều Lệ này và Luật Doanh nghiệp. 

Điều 52.  Quyền khởi kiện đối với thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc 

52.1 Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất một phần trăm (1%) số cổ phần phổ thông liên tục 

trong thời hạn sáu (06) tháng có quyền tự mình hoặc nhân danh Công Ty khởi kiện trách 

nhiệm dân sự đối với thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc trong các trường hợp 

sau đây:  

52.1.1 Vi phạm nghĩa vụ người quản lý Công Ty theo quy định tại Điều 53 của Điều Lệ 

này; 
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52.1.2 Không thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ được giao; không thực hiện, thực hiện 

không đầy đủ, không kịp thời nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị;  

52.1.3 Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao trái với quy định của pháp luật, Điều Lệ 

này hoặc nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông;  

52.1.4 Sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công Ty để tư lợi riêng hoặc 

phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;  

52.1.5 Sử dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công Ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ 

lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. 

52.2 Trình tự, thủ tục khởi kiện thực hiện tương ứng theo quy định của pháp luật về tố tụng dân 

sự. Chi phí khởi kiện trong trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông khởi kiện nhân danh công ty 

sẽ tính vào chi phí của Công Ty, trừ trường hợp thành viên khởi kiện bị bác yêu cầu khởi 

kiện. 

Điều 53.  Hợp đồng, giao dịch phải được Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc Hội Đồng Quản Trị chấp 

thuận  

53.1 Hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với các đối tượng sau đây phải được Đại Hội Đồng Cổ 

Đông hoặc Hội Đồng Quản Trị chấp thuận: 

53.1.1 Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ 

thông của Công Ty và những người có liên quan của họ; 

53.1.2 Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và người có liên quan của họ; 

53.1.3 Doanh nghiệp quy định tại Điều 50.2 Điều Lệ này. 

53.2 Hội Đồng Quản Trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị 

tài sản ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán gần nhất. 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 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo; 

thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết. 

53.3 Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác ngoài các giao dịch quy 

định tại Điều 53.2. 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. 

53.4 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 Điều 53.2 và 53.3, 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.  

Điều 54.  Ban Kiểm Soát 

54.1 Ban Kiểm Soát có từ ba (03) đến năm (05) thành viên.  
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54.2 Nhiệm kỳ của Ban Kiểm Soát không quá năm (05) năm. Nhiệm kỳ của Kiểm Soát Viên gắn 

liền với nhiệm kỳ của Ban Kiểm Soát và Kiểm Soát Viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ 

không hạn chế. 

54.3 Các Kiểm Soát Viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban Kiểm Soát theo nguyên tắc 

đa số. Ban Kiểm Soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban 

Kiểm Soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên 

trách tại Công Ty.  

54.4 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. 

Điều 55.  Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm Soát Viên  

55.1 Kiểm Soát Viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

55.1.1 Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và 

quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp; 

55.1.2 Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, 

anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc hoặc 

người nắm giữ các chức danh quản lý khác của Công Ty do Hội Đồng Quản Trị bổ 

nhiệm; 

55.1.3 Không được đồng thời là thành viên Hội Đồng Quản Trị hoặc người nắm giữ các 

chức danh quản lý của Công Ty do Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm. 

55.2 Kiểm Soát Viên không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công Ty. 

Điều 56.  Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm Soát 

56.1 Ban Kiểm Soát thực hiện giám sát Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc trong việc quản lý và 

điều hành Công Ty. 

56.2 Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành 

hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và 

lập báo cáo tài chính. 

56.3 Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài 

chính hằng năm và 06 tháng của Công Ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội Đồng 

Quản Trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại Hội Đồng Cổ Đông. 

56.4 Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán 

nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công Ty. 

56.5 Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công Ty, các công việc quản lý, 

điều hành hoạt động của Công Ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết của Đại Hội 

Đồng Cổ Đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 9.2 của 

Điều Lệ này.  

56.6 Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 9.2 của Điều Lệ này, Ban 

Kiểm Soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 

yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban Kiểm Soát 

phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội Đồng Quản Trị và cổ 

đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu.  
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Việc kiểm tra của Ban Kiểm Soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình 

thường của Hội Đồng Quản Trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của 

Công Ty.  

56.7 Kiến nghị Hội Đồng Quản Trị hoặc Đại Hội Đồng Cổ Đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải 

tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công Ty.  

56.8 Khi phát hiện có thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc vi phạm quy định tại Điều 

51 của Điều Lệ này thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội Đồng Quản Trị, yêu cầu 

người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

56.9 Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng 

Quản Trị và các cuộc họp khác của Công Ty. 

56.10 Có quyền sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công Ty để thực hiện các 

nhiệm vụ được giao. 

56.11 Ban Kiểm Soát có thể tham khảo ý kiến của Hội Đồng Quản Trị trước khi trình báo cáo, kết 

luận và kiến nghị lên Đại Hội Đồng Cổ Đông. 

56.12 Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều Lệ này, Luật Doanh nghiệp và 

nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông. 

Điều 57.  Quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát  

57.1 Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội Đồng Quản Trị và các tài liệu kèm theo 

phải được gửi đến các Kiểm Soát Viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với 

thành viên Hội Đồng Quản Trị.  

57.2 Các nghị quyết và biên bản họp của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị phải được 

gửi đến cho các Kiểm Soát Viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với cổ đông, 

thành viên Hội Đồng Quản Trị. 

57.3 Báo cáo của Tổng Giám Đốc trình Hội Đồng Quản Trị hoặc tài liệu khác do Công Ty phát 

hành được gửi đến các Kiểm Soát Viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với 

thành viên Hội Đồng Quản Trị.  

57.4 Kiểm Soát Viên có quyền tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của Công Ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi 

nhánh và địa điểm khác; có quyền đến các địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên 

của Công Ty trong giờ làm việc.  

57.5 Hội Đồng Quản Trị, thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc, người quản lý khác 

phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành 

và hoạt động kinh doanh của Công Ty theo yêu cầu của Kiểm Soát Viên hoặc Ban Kiểm 

Soát. 

Điều 58.  Trách nhiệm của Kiểm Soát Viên  

58.1 Tuân thủ đúng pháp luật, Điều Lệ này, nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và đạo đức nghề 

nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. 

58.2 Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo 

đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công Ty. 

58.3 Trung thành với lợi ích của Công Ty và cổ đông; 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.  

58.4 Các nghĩa vụ khác theo quy định của Điều Lệ này và Luật Doanh nghiệp. 
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58.5 Trường hợp vi phạm quy định tại các Điều 58.1, 58.2, 58.3, 58.4 mà gây thiệt hại cho Công Ty 

hoặc người khác thì Kiểm Soát Viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt 

hại đó. Mọi thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm Soát Viên có được phải hoàn trả cho Công Ty. 

58.6 Trường hợp phát hiện có Kiểm Soát Viên vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao 

thì Hội Đồng Quản Trị phải thông báo bằng văn bản đến Ban Kiểm Soát; yêu cầu người có 

hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

Điều 59.  Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm Soát Viên 

59.1 Kiểm Soát Viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây: 

59.1.1 Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm Soát Viên theo quy định tại Điều 

55 của Điều Lệ này; 

59.1.2 Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ 

trường hợp bất khả kháng; 

59.1.3 Có đơn từ chức và được chấp thuận. 

59.2 Kiểm Soát Viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây: 

59.2.1 Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;  

59.2.2 Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm Soát Viên quy 

định của Điều Lệ này và Luật Doanh nghiệp; 

59.2.3 Theo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông. 

 

CHƯƠNG IV 

THỐNG KÊ KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 

Điều 60. Đồng tiền hạch toán  

Công Ty sử dụng đồng Việt Nam là đơn vị tiền tệ trong hạch toán kế toán.  

Điều 61.  Năm tài chính 

Năm tài chính của Công Ty bắt đầu từ ngày 1/1 dương lịch và chấm dứt vào ngày 31/12 hàng 

năm. 

Điều 62.  Báo cáo tài chính 

Công Ty phải lập Báo cáo tài chính năm để trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét tại cuộc 

họp thường niên. 

Điều 63.  Phân phối lợi nhuận và xử lý lỗ trong kinh doanh 

63.1  Sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của 

pháp luật, đã thanh toán đủ (hoặc đã dành phần thanh toán đủ) các khoản nợ và nghĩa vụ tài 

sản khác đã đến hạn phải trả, Công Ty sẽ: 

-  Trích lập Quỹ Khen thưởng và phúc lợi hàng năm và các quỹ khác (nếu có) theo quy 

định pháp luật và quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

- Chi trả cổ tức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 

63.2 Trường hợp quyết toán năm tài chính bị lỗ, Công ty có thể xử lý theo một hoặc nhiều hướng 
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sau: 

- Trích quỹ dự trữ để bù. 

- Chuyển sang năm sau để trừ vào lợi nhuận của năm tài chính sau trước khi phân phối lợi 

nhuận. 

- Các nguyên tắc xử lý khác theo pháp luật kế toán và các quy định pháp luật liên quan. 

 

CHƯƠNG V 

CON DẤU 

Điều 64. Con dấu 

64.1 Hình thức, nội dung và số lượng con dấu của Công Ty, của chi nhánh hoặc văn phòng đại 

diện của Công Ty sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định. 

64.2 Công Ty, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Công Ty có thể có nhiều con dấu với hình 

thức và nội dung như nhau.  

64.3 Việc quản lý và sử dụng con dấu Công Ty sẽ do Tổng Giám Đốc quyết định. 

64.4 Việc quản lý và sử dụng con dấu của chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Công Ty sẽ do 

Giám đốc chi nhánh hoặc Trưởng văn phòng đại diện quyết định. 

 

CHƯƠNG VI 

TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ 

Điều 65.  Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi Công Ty 

Công Ty thực hiện việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi theo các quy định 

tương ứng của Luật Doanh Nghiệp. 

Điều 66.  Giải thể Công Ty 

66.1 Công Ty bị giải thể trong các trường hợp sau:  

66.1.1 Theo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông; 

66.1.2 Công Ty không còn đủ số lượng cổ đông tối thiểu theo quy định của Luật Doanh 

Nghiệp trong thời hạn sáu (6) tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại 

hình doanh nghiệp; hoặc 

66.1.3 Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

66.2 Trình tự, thủ tục giải thể Công Ty sẽ theo quy định của Luật Doanh Nghiệp. 

 

CHƯƠNG VII 

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 

Điều 67.  Hiệu lực của Điều Lệ, sửa đổi, bổ sung Điều Lệ 

67.1 Điều Lệ này có 7 chương, 67 Điều, được lập thành 3 bản, có giá trị pháp lý như nhau, lưu trữ 
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tại trụ sở chính Công Ty và có hiệu lực kể từ ngày ký. 

67.2 Những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công Ty không được quy định tại Điều Lệ này sẽ 

do Luật Doanh Nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác điều chỉnh. 

67.3 Việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ này sẽ do Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định. 

 

Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công Ty 

 

 

 

 

 

_____________________ 

Phạm Hồng Sơn 

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị 

Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công Ty 

 

 

 

 

_____________________ 

Nguyễn Trọng Hiền 

Tổng Giám đốc 

Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công Ty 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO 

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận 

ĐT: 062 3852 069      Fax: 062 3852 019       website: www.vinhhao.com.vn 

 

 

 

 

          Bình Thuận, ngày 02 tháng 4 năm 2018 

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO 

(V/v đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023) 
 

Kính gửi: CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO 

 
Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; 

- Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”) ngày 08/5/2008 và các Phụ lục 

điều chỉnh Điều lệ theo từng thời điểm; 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo xin trân trọng thông báo tới 

toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm 

kỳ 2018 - 2023 như sau: 

I. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:  

1.1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị dự kiến: từ 3 đến 4 thành viên; 

1.2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát dự kiến: 3 thành viên; 

1.3. Nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát: 05 năm (từ năm 2018 đến năm 2023); 

1.4. Số lượng ứng cử viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát: không hạn chế 

II. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát: 

2.1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị:  

Thành viên Hội đồng Quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo quy định tại 

Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều 24 Điều lệ Công ty): 

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp 

theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp sau đây: 

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, 

viên chức; 

- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng 

trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên 

nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những 

người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước 

tại doanh nghiệp; 
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- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người 

được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại 

doanh nghiệp khác; 

- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng 

lực hành vi dân sự;  

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử 

lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị 

cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định liên 

quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định 

của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng. 

b. Là cổ đông cá nhân/ người đại diện phần vốn góp của cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 

5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm 

trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của 

Công ty. 

2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát: theo quy định tại Điều 164 Luật 

Doanh nghiệp và Điều 35 Điều lệ Công ty 

Thành viên Ban Kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản 

lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp sau đây: 

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, 

viên chức; 

- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng 

trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên 

nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những 

người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước 

tại doanh nghiệp; 

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người 

được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại 

doanh nghiệp khác; 

- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng 

lực hành vi dân sự;  

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử 

lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị 

cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định liên 

quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định 

của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng. 

b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, 

chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác; 

c) Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc 

người lao động của Công ty. 
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III. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát: 

3.1. Điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:  

Căn cứ Khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty, cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ 

thông của Công ty trong thời hạn 6 tháng liên tục và đáp ứng đủ điều kiện làm thành viên 

Ban Kiểm soát quy định tại Mục II Thông báo này đều có quyền tham gia ứng cử để bầu 

thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty. 

3.2. Điều kiện đề cử thành viên vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:  

Căn cứ Khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng 

số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn 6 tháng liên tục có quyền đề cử thành viên 

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, theo đó: 

a) Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần 

của mỗi nhóm. Số lượng mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau: 

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ trên 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên; 

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên; 

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên; 

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên; 

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

được đề cử đủ số ứng cử viên; 

b) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông 

báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ 

đông. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số 

lượng thành viên Ban Kiểm soát cần bầu bổ sung thì thực hiện theo khoản 4 Điều 114 

Luật Doanh nghiệp, theo đó số ứng cử viên còn lại do Ban Kiểm soát đương nhiệm hoặc 

các cổ đông khác đề cử. 

IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát: 

Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm 

soát Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo nhiệm kỳ 2018 – 2023 gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về 

Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty chậm nhất 17 giờ ngày 10/4/2018: 

Văn phòng Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo 

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận 

Người liên hệ: Bà Đỗ Thị Hoàng Yến  

Điện thoại: 028. 6256 3862 (Ext: 5201)   Fax: 028. 3827 4115 
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Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm: 

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát (theo mẫu); 

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu); 

- Bản sao có công chứng, chứng thực CMND/ hộ chiếu, các văn bằng. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

    CHỦ TỊCH 

          (Đã ký, đóng dấu) 

 

        PHẠM HỒNG SƠN 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

----------oOo---------- 

 

ĐƠN ĐỀ CỬ 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO 

(Nhiệm kỳ 2018 - 2023) 

 

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo 
 

Tên Cổ đông: ..................................................................................................................................... 

CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD số: ........................................................................................................... 

Cấp ngày: ................................................... tại ................................................................................. 

Địa chỉ: ............................................................................................................................................. 

Số cổ phần nắm giữ liên tục từ ngày 26/9/2017 đến ngày 26/3/2018: ............................................ 

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời): .................................................... 

Căn cứ Thông báo ngày 02/4/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh 

Hảo v/v đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 

và quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi/ tôi đồng ý đề cử:  

Ông/ Bà: ............................................................, sinh ngày: ..................................................... 

CMND/ Hộ chiếu số: .................................................................................................................. 

Cấp ngày: ...........................................tại: ................................................................................... 

Địa chỉ thường trú: ...................................................................................................................... 

Tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước 

khoáng Vĩnh Hảo nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2018 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo. 

(Đính kèm theo đây là Sơ yếu lý lịch và văn bằng tài liệu liên quan của người được đề cử) 

Tôi/ chúng tôi cam kết Ông/ Bà ...................................... đáp ứng đầy đủ các điều kiện trở thành 

thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo. 

Tôi/ chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát 

và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này. 
 

              ………………., ngày ....... tháng ........ năm 2018 

           Cổ đông đề cử 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

 
 

ĐƠN ỨNG CỬ  

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO  

(Nhiệm kỳ 2018 - 2023) 
 

 

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo 

 

 

Họ và tên người ứng cử: .............................................., sinh ngày: ................................................... 

Số CMND/ Hộ chiếu: .............................., do ................................ cấp ngày .................................... 

Địa chỉ thường trú: ............................................................................................................................. 

Chỗ ở hiện tại: .................................................................................................................................... 

Số cổ phần nắm giữ liên tục từ ngày 26/9/2017 đến ngày 26/3/2018: ............................................. 

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc trên thư mời): ............................................... 

Căn cứ Thông báo ngày 02/4/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh 

Hảo v/v đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 và 

quy định pháp luật hiện hành, tôi xét thấy đủ điều kiện để được ứng cử thành viên Ban Kiểm soát 

Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo nhiệm kỳ 2018 - 2023.  

Vì vậy, tôi làm Đơn này kèm Sơ yếu lý lịch và văn bằng tài liệu liên quan gửi Ban Tổ chức Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 để đăng ký ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm 

soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty. 

Tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát và chịu 

hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này. 

Trân trọng! 

…………………….., ngày …… tháng …… năm 2018 

                    Người làm đơn 

 

 

 

 

 

        



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

 

I. Về bản thân: 

1. Họ và tên:  

2. Giới tính:  

3. CMND/ Hộ chiếu số:   Ngày cấp:  Nơi cấp:  

4. Ngày tháng năm sinh:  

5. Nơi sinh:  

6. Quốc tịch:  

7. Dân tộc:  

8. Quê quán:  

9. Hộ khẩu thường trú:  

10. Địa chỉ liên hệ:  

11. Số điện thoại liên lạc:  

12. Trình độ chuyên môn:  

13. Trình độ ngoại ngữ:  

14. Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu) 

Năm 

(từ năm 18 tuổi đến nay) 
Nơi làm việc Tóm tắt đặc điểm chính 

   

   

15. Chức vụ hiện nay (kể cả tại các tổ chức khác):  

II. Về quan hệ gia đình: (bao gồm vợ; chồng; cha mẹ ruột; cha mẹ nuôi; con ruột; con nuôi; 

anh, chị, em ruột; anh, em rể; chị/em dâu) 

 

Họ tên Quan 

hệ 

Năm 

sinh 

Nghề nghiệp Chức vụ Nơi làm việc 

      

      

      

 

 

 

    Ảnh 4 x 6 



 

Tôi cam kết: 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý các thông tin cá nhân được công 

bố; 

- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát 

theo Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo và pháp luật hiện hành.  

- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng Quản 

trị/Ban Kiểm soát. 

 ………….., ngày ... tháng ... năm 2018 

Người khai 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: ………../2018/NQ-ĐHĐCĐ ------oOo------ 
  

        Tỉnh Bình Thuận, ngày 12 tháng 04 năm 2018 

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO 
 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014; 
 

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công Ty” hoặc “Vĩnh 

Hảo”);  
 

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty ngày 

12/4/2018. 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội 

Đồng Quản Trị trong năm 2017. 

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công Ty và kết quả 

hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc trong năm 2017. 

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty về công tác quản 

lý Công ty năm 2017 và định hướng phát triển Công Ty. 

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công Ty được kiểm toán bởi Công ty 

TNHH KPMG. 

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công Ty. 

(Tỷ đồng) Kế hoạch 2018 

 Thấp Cao 

Doanh thu thuần 550 600 

Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ 

sở hữu của Công ty 
70 80 

Điều 6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 của Công ty. 

 Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:     0 đồng. 

 Chia cổ tức:    0 đồng. 

Điều 7. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng 

Quản trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu 
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hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm 

ứng cổ tức năm 2018, bao gồm nhưng không giới hạn về quyết định thực hiện tạm ứng 

cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả (nếu có). 

Điều 8. Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 của Công ty là Công ty TNHH 

KPMG. 

Điều 9. Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018: 0 đồng.   

Điều 10. Sửa đổi Điều lệ Công ty: 

10.1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với các quy định Luật Doanh 

nghiệp năm 2014. Bản Điều lệ mới này thay thế bản Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua ngày 08/5/2008 và các bản Phụ lục điều chỉnh Điều lệ kèm theo. 

10.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc của Công ty chấp bút thông 

qua bản Điều lệ sửa đổi. 

Điều 11. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2013 của Công ty 

là 3 thành viên. 

Điều 12. Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2013 của Công ty là 

…. thành viên. 

Điều 13. Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 

2023: 

1.  

2.  

3.  

… 

Điều 14. Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023: 

1.  

2.  

3.  

Điều 15. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi 

hành Nghị quyết này.  

Điều 16. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 Chủ tịch Hội đồng quản trị 

 

 

 

 

  Phạm Hồng Sơn 


